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DO DZIECI 

z W'YSPY BOURBON. 

Kochane dzieci tego kraju, który stał się moim 
na mocy świętych praw wdzięczności i miłości; 

kraju, gdzie na łonie naj droższej rodziny przeby
łam, najpiękniejsze, najsłodsze lata życia; kraju, 
gdzie wolno mi w pięknem gronie starszych siostr 
waszych liczyć tyle wiernych przyjaciółek, tyle to
warzyszek młodości, razem ze mną wychowanych 
przez mą naj ukochańszą matkę; - dzieci tego kraju 
przyjmjjcie jako słabą oznakę głębokiego i tkliwe
go o was wspomnienia stosowną pracę, którą wam 
poświęcam. Prosta i naiwna historya codziennego 
życia opisana przez dziewczę dziesięcioletnie nie 
przedstawi wam przed oczy ważnych wypadków, 
ani nadzwyczajnych, mniej lub więcej prawdopodo
bnych wydarzeń, których żywa, wiekowi waszemu 
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właściwa wyobraźnia poszukiwać zwykła, a które 
znajdują się w większej części książek pisanych dla 
dzieci i młodzieży. Może też opowiadanie to wyda 
wam się niedokończonem, ponieważ zawiera tylko 
przeciąg lat dwóch, a i z tych zmuszoną byłam dla 
.skrócenia opuścić dni, a nawet miesiące, nie przed
stawiające dla was nic ciekawego. 

Mam jednak. nadzieję, że pomimo wszystkiego 
czego brakować mu może, z zajęciem i pobłaża
niem przyjmiecie Dziennik Małgorzatki; szczere, 
~ życia rteczywistego zwierzenia, potrafią zawsze 
znaleźć drogę do serca, a wasze odpowiedzą współ
czuciem tym wylaniom serca i duszy dziecka wie
kiem do was zbliżonego. Jeżeli przywiązawszy się 

do niej, jak tego mam nadzieję, radebyście więcej 

wiedzieć o jej losach, opowiem wam kiedyś chętnie 
co tylko zdołam dowiedzieć się o niej. W każdym 
razie dwa lata zajęte przygotowaniem się do pier
wszej Kommunii zawsze prawie stanowią. o całe m 
życiu wewnętrznem, z tego więc czem była Małgo
rzata w tej ważnej życia epoce, łatwo wam będzie 
odgadnąć, jaką była później. 

Mam przy tern drugi jeszcze powód, dla którego 
wybieram dla was historyą tych dwóch lat. Wi
dząc jak Malgorzata przybywa na ziemię waszą, 
Jak razem ze swą przybraną siostrą Maryą Kreol
ką, żyje, kocha i cierpi pod tern samem co i wy 
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niebem i tak samo jak wy, - czy mogłybyście po
zostać dla nich obojętnemi? Czyżbyście ich nie przy
jęły jak przyjaciółki i siostry i czy nie chciałyby
ście korzystać z nauk które im były udzielane 
i z przykładów jakie one wam przedstawią. Przy
kłady te i nauki' przychodzą do was wsparte uzna
niem które raczył dać ojciec dusz waszych, pier
wszy wasz Pasterz, który dla was Boga Samego 
zastępuje! 

Tak, - moje dzieci, - nie boję się wyznać, że 
głównym moim celem w ogłoszeniu drukiem dzien
nika Małgorzatki była praca nad dobrem waszem 
religijnem i moralnem. Wolałabym sto razy, aby 
książka ta po przeczytaniu pierwszych stronnic od
rzuconą przez was została, niż gdybyście po prze
czytaniu jej nie zaczerpnęły w niej zbawiennych 
wrażeń. Bóg od każdego z nas zażąda kiedyś ra
chunku z każdego dobrego słowa, z każdej chrze
ścijańskiej nauki, która dla duszy naszej bez pożyt
ku zostanie ... 

Ale wy nie będziecie potrzebowały obawiać się 
podobnego rachunku, nie prawdaż? Wy wiecie, że 
prawdy, które dziecię takie jak Małgorzatka zro
zumieć moglo i wy także pojąć potraficie; że wszy
stkie dziewczynki chrześcijańskie mogą podejmo
wać te same usiłowania i ofiary, jakie podejmowa
ły dla odparcia złego, a umiłowania cnoty, dzieci 
w wieku Małgorzatki i Mani. 
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Mogą i powinny, bo taki jest obowiązek nasz na 
tym świecie, ... obowiązek wszystkim nam wspólny. 

Może mi zarzucicie, że mało jest dzieci podo
bnych do Małgorzatki, mniej jeszcze do Mani po
dobnych, i że to były wyjątkowe usposobienia? 
Rzadkie one są wprawdzie, ale istnieją przecież i sa
ma znałam kilka takich dusz wybranych, które już 
od dzieciństwa wznosiły się po nad poziom ich wie
kowi właściwy. Przy tern, gdyby dzieci których hi
storyą zamierzam wam opowiedzieć nie różniły się 
niczem od innych, jakiż miałabym powód wskazy
wać je wam jako wzór do naśladowania? Czyż za
jęłyby was kartki zapisane przez pierws~ą l:ps.zą 
dziewczynkę, gdybyście nie znalazły w mch JakIe
goś powabu dla umysłu, pociągu, kt?ry ~~rca po-
rywa i nauki dla dusz waszych :bawIennej. . 

Przyznaję, że Małgorzatka me była to zwyczat 
na dziewczynka, ale zauważcie, że została taką me 
tyle dzięki naturze swej hojnie przez Boga obda
rzonej, ile dzięki tej pracy starannej z jaką przy 
pomocy Bożej charakter swój urabiała i rozwijała. 
Małgorzatka również jak wy miala wady, może na
wet większe od waszych, ale dawano jej wycho
wanie chr:ześcijańskie, a Religia, która ją uczyła 
przezwyciętania siebie, stanowiła silę najlepszą· 

I wy także moje dzieci odbieracie tak samo do
broczynne wychowanie i wam także Religia nie 

V 

. skąpi podpory, światła i łaski ... Ol umiejcież z ds

. rów jej korzystać, a zapewnicie sobie szczęście na 
tym i na tamtym świecie, a próby najcięższe zła
mać was nie zdołają. Bo chociażbyście także po
wołane zostały do wejścia w młodym już wieku na 
bolesną drogę łez i cierpień, poznałybyście jednak 
wkrótce, że Bóg kt6ry zasmuca jest także Bogiem 
pociechy i że najsurowsze przepisy Religii, przepi
sy m6wit!ce o wyrzeczeniu się, o ofiarach, o Krzy
żu, nie są nawet dla dziecka strasznemi, jeżeli to 
dziecko ma w sercu miłość Boga. 

Oby ten B6g miłosierdzia, kt6ry czyni użyte
cznem na nic nie przydatne narzędzie, oby ten B6g 
błogosławił drobnemu ziarnu, kt6re wiatrom nie
bieskim powierzam, aby je za morza przeniosły; 
oby to ziarno ~rzyjęło się w sercach waszych jak 
w ziemi błogosławionej, na kt6rą wzywam boskiej 
rosy; oby daremnemi nie zostały pobożne moje 
starania i szczęścia dla was pragnienia. 

Szczęśliwa będę, gdy wam dowiodę, że serce 
moje nie zapomniało na łonie wsp6lnej matki - oj
czyzny, pięknej Francyi naszej tak ćzule kochanej 
przez jej dzieci Kolonie zamieszkujące, tej przy
branej ojczyzny, tej dalekiej, a drogiej mi wyspy 
Burbon, kt6rej nikt ją znający nie może przestać 
kochać. Dodam jednak: "C6ż znaczy ojczyzna 
ziemska obok ojczyzny niebieskiej, ojczyzny dusz 



VI 

naszych! Zjednoczeni w tej samej wierze, oży
wieni temi samemi nadziejami i umocnieni tą sa
mą miłością przyrzeknijmy sobie wszyscy święte 
tam spotkanie. 

v. Monniot. 



CZĘŚĆ PIERWSZA. 

Małgorzatka we F rancyi. 

Wtorek, 7 października 18 .• 

Skończyłam dziś lat dziesięć! Mama ucało
wała mnie jeszcze serdeczniej jak zwykle. Oj
ciec dał mi pięciofrankową. sztukę złota zupełnie 
nową.! Ucałował mię także serdecznie. Jestem 
bardzo szczęśliwa. Gustaw i siostrzyczki moje przy
szli ze śmiechem uści!...}(ać mnie i kłaniali mi się mó
wią.c, że jestem już dużą. osobą., że pewno nigdy już 
nie będę się im sprzeciwiała. Przecież to zawsze 
oni pierwsi mi się sprzeciwiają.,. - to jest Gustaw. 
Ale nie chciałam gniewać się tak zaraz po uścisku 
od Mamy i Taty otrzymanym i śmiałam się też, od
powiadają.c, że istotnie jestem już dużą. i spodzie
wam się, że dzieci a nawet Gustaw szanować mnie 
będą.. 
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Prawda, dziś zdaje mi się, żem większa i dzi
wne to na mnie sprawia wrażenie; tak mi to od ra
zu przyszlo na myśl po rozmowie z Panią. Ona ta
ki ma poważny i łagodny sposób tłumaczenia mi 
wszystkiego! Opiszę tu naszą rozmowę, bo mi Pani 
poleciła, abym zawsze miała w pamięci jej dzisiej
sz~ słowa. Kiedym poszła powiedzieć jej dziś rano 
?Zleń dobry, przytrzymała mnie w swem objęciu 
l rzeHa: - "Skończyłaś już rok dziesiąty Małgosiu! 
Dawno pragnęłaś doczekać dnia tego; jakież on na 
tobie sprawia wrażenie?" - Ponieważ zawsze jej 
mówię, co myślę, odpowiedziałam natychmiast: 

. "Ach! taka jestem , kontenta! będę miała cały 
dZIeń wolny od lekcyj. Mama i Pani obiecały mi 
to, tak się dobrze będę bawiła. A jeszcze dostanę 
podarunki, wszyscy mi będą winszowali, to bardzo 
przyjemnie!-"Prawda moje dziecię, odpowiedziała 
Pani, ale czy to tylko cię zajmuje? Masz dziesięć 
'lat Małgosiu, możesz więc już teraz zrozumieć roz
'mowę poważniejszą od tych jakie miewałyśmy do
' tąd." - "O! tak Pani, zawołałam." - "Słuchaj 
mnie więc z uwagą: Oto już dziesięć lat jak Bóg ci 
dał zycie, a dziś pozwala ci zacząć rok nowy. Od 
dzieciństwa obsypana byłaś dobrodziejstwy Jego, 
opiekował się tobą ciągle, zachował ci Ojca, Matkę, 
siostry, braci. Otoczył 'cię czułymi i wiernymi 

,przyjaciółmi!...- "A tak, zawołałam, dał mi Fanią. 
Pani pocalowała mnie, a potem mówiła dalej: 

'-"Tak moje dziecię, dał ci mnie, a ty wiesz jak ja 
cię kocham. A więc za wszystkie te dary, któremi 
cię obsypał, za czułość z jaką czuwał nad tobą, da
j:}c ci codzień pokarm ciała i duszy, to jest poży-
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wienie dla ciała, a dla duszy pokarm nauki i laski, 
za te dary cóżeś mu oddała? Powiedz Małgosiu, 
czyś uczyniła cokolwiek dla Niego?" - Spuściłam 
głowę i zdaje mi się, że musiałam zaczerwienić się 
okropnie, ale odpowiedziałam cichutko: - "Byłam 
jeszcze za mała." - Jakże więc będąc tak małą, 
znalazłaś jednak sposobność obrażania ciężko Pana 
Boga?" 

Czekała odpowiedzi, ale ja nic nie mówiłam. 
Ona więc ciągnęła dalej: - "Wiesz, Małgosiu, su
mienie ci to mówi, że wiele grzeszyłaś. Jesteś za 
żywa i zbyt często się gniewasz. Bóg ci dał co pra
wda, dobre serce i dosyć zdolności, do pojęcia tego 
co słuszne, ale ty najczęściej słuchasz złych pod
szeptów i prawie zawsze robisz źle zamiast robić 
dobrze. I dla tego chociaż kochasz szczerze brata 
Gustawa, jesteś bez ustanku w sprzeczce z nim, 
i unosisz się tak, że aż się sama potem wstydzisz." 
- "Ale pani wie dobrze, zawołałam, że to on za
wsze zaczyna!" - "Nie, nie tawsze, moje dziecię, 
ale przypuszczając nawet, że to jego wina, dla cze
góż masz się stawać ty także równie winną? Jeżeli 
on Boga obraża, chceszże i ty Go obrażać? Czy mo
że powiesz, że łagodna Stefunia także ci się sprze
ciwia i dokucza ci? Czyż ona nie jest zawsze goto
wą zrobić to, co się tobie podoba? A jednakże czyż 
nie ciągle gniewasz się na nią? Czyż nie to samo 
robisz z Bercią, która ma dopiero cztery lata? Czyż 
nawet parę ra,zy nie tupałaś nogą i nie czerwieniłaś 
się ze złości dla tego, że Bobuś nie przestawał krzy
czeć, gdyś go chciała zabawić? Czyżeś wtedy roz
sądniejszą była od niego?" - "Nie Pani, odpowie-
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dzia~am bardzo zawstydzona, ale ... - ,,1 uważaj, 
:rzekła jeszcze Pani, że ja tu mówię jedynie o głó
wnej twojej wadzie Ma~gosiu... Ale nie chcę za
smucać cię dzisiaj, dziecię moje, pragnę ci tylko 
przypomnieć, że to czegoś jeszcze nie dope~nila do
tąd, możesz dope~nić na przysz~ość, i że teraz jest 
w~aśnie chwila powzięcia postanowienia. Trzeba, 
żeby dzień dzisiejszy zaznaczy~ się w twem życiu, 
żebyś Bogu dowiod~a wdzięczności za otrzymane 
dobrodziejstwa i żalu za pope~nione grzechy silnem 
postanowieniem pracowania nad sobą i poprawienia 
się· Natychmiast weź się do dzie~a, módl się, a Bóg 
ci pomoże. A teraz idź się bawić, ten dzień do cie
bie należy, chociaż, nie zapominaj o tern, że pier
wej jeszcze należy do Boga. Pamiętaj również dzie
cię moje, że w tym roku zaczniesz uczyć się kate
chizmu przygotowującego cię do pierwszej Kommu
nii. O moj e dziecię! powiedz mi, czyż tej myśli sa
mej nie dosyć, aby cię zachęcić do dobrego? 

Ca~a ta rozmowa 'wzruszy~a mnie bardzo i za
czę~am p~akać, jednak czu~am się szczęśliwą, bo po
stanowi~am być dobrą i poprawić się z błędów. 
Myśl, że przyjmę pierW8tą Kommunię! O! ta mnie 
najwięcej podniosła. 

Uca~owawszy Panią i dawszy jej tysiące przy
rzeczeń, mia~am już odejść, kiedy ona mi rzekła: 
-"Ma~gosiu, mam do ciebie prośbę, ponieważ dzień 
ten jest twoją w~asnością, od ciebie więc zależeć bę
dzie zadosyć uczynienie mojemu żądaniu; od~óż 
wszystkie lekcye, a weź swój dziennik i napisz go 
staranniej jak zwykle. Wszystko co ci powiedzia
łam, ~atwoby się w pamięci zatarło, gdybyś na-
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tychmiast tego nie zapisała; potrze~uJesz z~ś b~r
dzo zatrzymać to wszystko w pamIęCI. WIesz Ile 
korzyści i przyjemności przynosi ci dobry zwyczaj 
spisywania wiernie zdarzeń dnia każdego, lubisz je 
odczytywać od czasu do czasu, a najwięcej zajmują 
cię rzeczy poważne. Nie uważaj więc za stracony 
teO'o czasu, który poświęcisz opisowi dl1ia dzisiej
sz~go, i dokonaj tego jak naj sumienniej. 

Przyrzekłam napisać i myślę, że mi się opis 
udał, zresztą poproszę Pani, aby odczytała ten 
dziennik. Trochę to trwa~o d~ugo, chociaż pisałam 
jak mogłam najprędzej. Ale teraz idę się bawić. 
Oby tylko Bóg pozwolił mi nie gniewać się dzisiaj. 
Słyszę już Gustawa wołającego na mnie, że nie dość 
się śpieszę. Wezmę obręcz której mu wczoraj po
życzyć nie chciałam i pozwolę mu zabrać ją na spa
cer. Ponieważ mam lat dziesięć, powinnam zatem 
być uprzejmą. Pewna jestem, że Pani powiedziała
by to samo. 

Środa, 8 października. 

No, pytam się jak można rachować na dobre 
postanowienia. K~ócilam się wczoraj z Gustawem, 
chociaż skończyłam lat dziesięć... Nie by~o to tak 
ostro; jak czasem bywa, a przytem nie gniewałam 
się wcale na Stefkę, ani na Bercię, chociaż źle ba
wi~y się w gąski. A·Gustaw gniewa~ się, one p~aka
ły przez niego, ale nie mogę tego opowiadać, bo 
Pani mówi zawsze, że powinnam pisać dziennik za 
siebie, a nie za innych. Kłócilam się więc z Gusta-
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,;em; .ni~ zu~el~ie moja wtem byla wina, ale tak 
SIę ~meClerphwlłam, że aż mi potem wstyd bylo. 
T~ Jedno tro~hę mnie pociesza, że się bardzo kló
tmą ~m~rtwlłam, a Pani mi powiedziała, że moje 
lat .~~IeSI?Ć, .na to ,się. przy-,?-ajmniej przydały, aby 
lepIej dac mI uczuc, Jak wIelką była moja wina. 
Bardzo też przepraszałam pana Boga i pocałowałam 
Gustawa bez urazy. . 

Co za s~koda, żem się gniewała! Dzień ten był
by. tak pIęknym! Mama zawiozła nas wszy
~tkIch, ~o lasku Bulońskiego, bo czas był lagodny 
l prz~s~~czny .. Pote~ poszłam z boną do Klary, 
u ktorej bawIłam SIę dobrze. Dziś wzięłam się zno
w"?, do pracy, chcę być bardzo pilną. W dyktandzie 
~Iałam tylko ośm b!ędów, chociaż by,ło długie i na
pIsałam bardzo dobrze koniugacye. Cwiczenia <Tra
matyczne nie były bardzo dokładnie zrobione o ale 
mniałam lekcye, bom je sobie powtórzyła dziś 'rano 
zaraz po ubraniu się. 

Czwartek, 9 października. 

. Nie jes~em ni~k0ł?-tenta z ~nia wczorajszego, bo 
me popełmłam wIelkich błędow, ale mniejszych by
lo dosyć. Zaczęłam g:n~ewać się na Stefkę, a:le gdy 
spostr~egłam łZJ: w Jej oczach, ustąpiłam Jej na
tychmIast. BercIa tylko dwa razy plakała na mn.ie, 
a Mama zauważyła, żem łagodniejsza dla Bobusia. 
Kochaneczek! tak się śmieje jak aniołek! Gustaw 
był cały dzień w szkole, bo lekcye znów się rozpo
częły. Dla tego też nie kłóciliśmy się wcale. Wie-
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czorem rozmaw~ał z Rodzicami o swych naukach, 
? profe.sorach, Ja szyłam przy Pani, a potem jej 
l Mamle czytałam powiastkę. Zmówiłam pacierz 
do~ć uważnie. Uczyłam się pierwszej lekcyi kate
chIzmu, bo za kilka dni zaczną się już nauki księ
d~a. Oddawn.a umiem już mały katechizm i część 
Wlększego, mImo to bardzo się boję myśli, że mnie 
pytać będą. 

Środa, 15 października. 

Wczoraj był to dzień uroczysty... O! jak się ba
łam! Pani mnie zaprowadziła na katechizm, Mama 
~~zy~zła tam t~kż~, t? też podwójnie byłam szczę
shwa. Serce mI bIło l bardzo byłam zmięszana <Tdy 
trzeba było wejść samej między inne dzieci. O~la
dałam się ciągle po za siebie, aby widzieć <Tdzie M~
~a i ~ani. usiądą i nie spostrzegłam, że jeden z księ
zy daje mI znak, abym się zbliżyła. Widząc że nic 
uważam, wziął mnie ksiądz łagodnie za rękę i za
prowadził mnie do ławki. Znalazłam się obok 
dwóch dzi.ewczynek v: grubą żałobę ubranych; 
przykro mI było patrzeć na nie. Starsza była tak 
blad~. , ta~ b~rdzo zdawa!a się smutną! Druga była 
ru;nllana l me myśl~ła, Jak SIę zdaje, o żałobie. To 
tez to młodsza! MIałam ochotę przemówić do nich 
szcz~gó.lni.ej do starszej, dowiedzieć się o ich nazwi~ 
sku l pIlme słuchałam, gdy ksiądz wyznaczał miej
Sca. Gdy powiedział Marya i Joanna de Laval one 
powstaly.i udał:y się ku w~~a~anej sobie ła'\\:ce', a ja 
postanOWIłam me zapommeć Ich nazwiska. Załowa-
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lam, że zostałam z niemi rozdzieloną, ale dobry 
nasz ksiądz rzekł potem: Małgorzata Guyon!... W sta
łam więc prędko i zajęłam dane mi miejsce obok 
dwóch dziewczynek. Spojrzalam na nie, one się 
uśmiechnęły. Myślę, że się polubimy. 

Nie pytano nas o katechizm, bo dużo czasu za
jęlo wyznaczanie miejsc. Ale ksiądz Martin, który 
daje lekcye katechizmu, miał do nas bardzo tkliwą 
n~ukę· Mówil.nam o ile pamiętam, że weszłyśmy 
mby do przedsIOnka, zkąd mamy dojść do święteo-o 
miejsc.a, to jest do oltarza, u stóp którego przyjm~
my pIerwszą Kommunię. Było to bardzo pięknie 
powiedziane, ale nie umiem tego dobrze opisać; 
wiem tylko, że się potem z większą uwagą modli
lam, i zdawało mi się, że Bóg nam wszystkim blo
gosla wio Mania i Joasia wyszly z jakimś starym 
panem, który się wydaje co najmniej ich dziadkiem, 
bo brodę i wlosy zupełnie ma białe. Podal Mani 
rękę, a Joasia szla za nimi. Nie wiem dla czeo-o 
wszyscy na nich patrzyli. Zalecono nam kochać nOa
sze towarzyszki, co do tych dwóch spelnienie roz
kazu nie będzie mi trudnem. Nudzi mię to tylko, 
że Gustaw żartowal sobie ze mnie wieczorem, gdym 
opowiadała wszystko. Pytal mnie, czy dziadek nie 
jest podobny do rnumii. Pani nie mogla nie przy
znać, że to bardzo brzydko wyrażać się w taki spo
sób o starcu, a ja powiedzialam, że nie warto uczyć 
się historyi na to tylko, aby z niej czerpać przed
miot do złośliwych porÓWna'I}. Doprawdy Gustaw 
jest niedobry, A jednak Pani powiada, że ja nie po
~innam tak mówić. PocUug mnie za łagodnie poła
Jala Gustawa, ale przecież to go powstrzymało od 
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dalszych żartów. Z powodu katechizmu nie mo
głam zrobić wszystkich lekcyj, nawet trochę SIę 
ujęło z rekreacyi, ale dzisiaj to wynagrodzę. 

Czwartek, 16 października. 

P~'acowałam wczoraj pilnie cały dzień; Pani po
wiedziala to Mamie, która mnie ucałowała. To dzi
wne, jak ja jestem szczęśliwą., gdy mnie Mama po
całuje w nagrodę. A gdy Ojciec uśmiecha się pa
trząc na mnie i mówi: "Jesteś dobra dziewczynka!" 
to jestem tak z siebie zadowolona, jak gdyby mi 
Ojciec dał krzyż legii honorowej, taki sam jak ten 
który nosi na piersiach. Wczoraj wieczorem ubrał 
się Ojciec w galowy mundur kapitana okrętu, bo 
szedł do króla. Czulam się dumną patrząc na niego. 
Chciałabym wiedzieć, czy ojciec Mani i Joasi ma 
także krzyż legii. Ojciec Klary nie ma go, powie
działam jej to, gdy :-;ję chwaliła przedemną, że jej 
matka bogatszą jest od mojej . Bardzośmy się wtedy 
pogniewały, ale już pogodziłyśmy się teraz. Zre
sztą n ja bardzo lubię Klarę, ona taka milutka! 
A przytem Pani wytłómaczyła mi, że ten rodzaj 
sprzeczek jest śmiesznym. 

Widziałam, że gdy Ojciec odjechał Mama byla 
niezwykle smutna i pytałam co jej jest, ale nic mi 
nie chciała powiedzieć, a Pani zawolala mnie i ka
zała mi czytać. Ja się wcale nie smucę gdy widzę 
Ojca w mundurze! może dla tego była smutna, że 
me pojechala z Ojcem do T uilleri es, ale przecież 
tyle już razy tam była! Zresztą. nie chcę dochodzić 
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dla czego Mama nie była wczoraj w zwykłem uspo
sobieniu, toby było ciekawością. Ale nie lubię wi
dzieć Mamy smutnej, martwi mnie to. 

Piątek, 17 Paid~iernika. 

Ojciec wydaje się także stroskanym od dwóch 
dni, to też wszyscy nie wiedzieć dla czego jesteśmy 
smutni. Mama z Panią odbywają ciągle wa,żne na
rady, i lekcye moje zostały nawet przerwane; coś 
w tern nadzwyczajnego. Cóż to się (]piąć może? 
Klara przyszła wczoraj de) mnie, pozwolono mi 
z nią i z jej boną pójść na spacer. Spotkałyśmy 
biedną kobietę z trojgiem małych dzieci. Na nie
szczęście nie miałam pieniędzy, ale Klara która 
miała właśnie kupić ciastek dla siebie i dla mnie, 
spytała" czy nie zrobiłybyśmy lepiej, oddając te 
pieniądze biednej kobiecie. Ja jej powiedziałam: 
- ,,0 daleko lepiej." - Widzę teraz, że Klara jest 
bardzo dobra. Dzieci tak się ucieszyły, że to nam 
prawdziwą sprawiło radość. Kiedy opowiadałam to 
przy obiedzie, dobra Berciunia odjęła od ust bisz
kopcik, żeby go dać biednej kobiecie, o której nie 
wiemy, gdzie mieszka; a Stefka przynjosła cztery 
grosze, cały swój majątek i ,oddala je Pani dla bie
dnych. Gustaw żartował, ale i on także jest hojny, 
bo rozdaje wszystko, co ma i często jest zmuszony 
pożyczać odemnie, co mi wcale nie jest przy je
mnem, bo Gustaw ~ie zawsze mi oddaje. 
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Sobota, 18 października. 

Otóż się wyjaśniło dla czego Rodzice i Pani ty
le z sobą. mówili. Nie mogę wyjść z podziwu; nigdy 
dotą.d nie było w mem życi u wypadku, a to co się 
teraz dziej e, może się nazywać wypadkiem i to wa
żnym bardzo. Ojciec mianowany jest Gubernatorem 
Pondichery w Indyach, a ponieważ musi tam pozo
stać lat kilka, przeto i my z nim pojedziemy. Co za 
szczęście!... Nigdy nie przypuszczałam, że poznam 
Indye inaczej jak w geografii i dziwną. mi się wy
daje myśl, że zobaczę ten kraj, że ja, ja, Małgorzat
ka pojadę do Azyi. A przytem Gubernator ... to 
wielki tytuł! Gustaw mówi, że on tam znaczy to sa
mo, co tytuł króla. Zabawnie to zostać odra.zu cór
ką. prawie króla. O! będę często prosiła Ojca o ła
ski. A nie zdaje mi się, aby miał być bardzo su
rowym. 

Co pomyśli o tem Klara? Ale dla czego Mama 
płacze? Ja jestem w zachwycie. Gdybym widziała 
Ojca odjeżdżają.cego bez nas, tak jak dawni~j by
wało, płakałabym i ja także, ale kiedy Mama z nim 
jedzie i nas z sobą. zabiera, to się tylko zwać może 
przyjemnością.. Podróżować z Ojcem przez szeŚĆ 
może miesięcy i do tego na morzu - na nlorzu, 
które taką. miałam ochotę poznać! Widzieć inne 
kraje, inne drzewa, inne owoce, i Kreolów i murzy
nów w wielkiej ilości. Ja, która tylko u pani Baleli 
widziałam jednego murzyna! Ledwo nie oszalejr 
z radości i bardzo lubię ważne takie wypadki. Gu
staw myśli tak samo, na tę chwilę jesteśmy w zgo
dzie i rozmawiamy o naszych zamiarach. Pa,ni ma 
twarz poważną.; przecież podróż nie może doda,wa.ć 

Dziennik Matg. 
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powagi? Ach! mój Boże, gdyby Pani nie miała je
chać z nami! Nie pytałam jej o to, ale to niepodo
bna" czyż ona mogłaby się rozłączyć z nami, a my 
z nią? Jednak nie jest ona zmuszoną towarzyszyć 
nam, tak jak ja, która jadę z Ojcem i z Mamą. Pój
dę pomówić z nią o tem. 

Nie mam nic więcej do zapisania w dzienniku, 
gdyż wczoraj nic prawie nie pracowałam. Cały dom 
był w nieładzie, a Mama zabrała Panią do siebie na 
większą część dnia; i dzisiaj jest to samo. 

Niedziela, 19 października. 

Bardzo płakałam wczoraj. Bylam u Pani, aby 
zapytać ją, czy z nami pojedzie, ale tak się balam, 
by nie powiedziała nie, żem tylko patrzyła na nią, 
nic nie mówiąc, potem uciekłam do pokoju Mamy, 
która dla bólu głowy leżala na kanapie, i tam mia
lam z Mamą bardzo długą rozmowę. Jaka .Mama 
dobra! Rozmawiała ze mną, - sama to powledzia
la,,-jak gdybym miała lat piętnaście. Opiszę wszy
stko, jeśli potrafię; bo jak będę miała naprawdę lat 
piętnaście, przyjemnie mi będzie doświadczyć, jakie 
to na mnie wtedy sprawi wrażenie. Najprzód, zna
lazla Mama, że jakoś inaczej wyglądam, bo natych
miast spytała" co mi jest? Zaczęłam płakać, a ona 
przyciągnęła mnie do siebie, mówiąc, że ją bardziej 
przez to głowa bolec będzie. Starałam się łzy po
wstrzymać i szepnęłam jej cichutko do ucha;- "Czy 
panna Valmy pojedzie z nami?"- Mama się uśmie
chnęła i odpowiedziala, calując mnie:- Bez wątpie-

L 
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nia. Więc to było przyczyną tego wielkiego smut
ku? - Tak Mamo, bo już teraz tylko się cieszę. -
N~, moje dziecko, odrzekła Mama, możesz się uspo
kOIĆ. Ty wiesz, ilebym cierpiała, gdyby mi przy
szlo rozstać się z Karoliną, którą kocham od dziec
ka, ponieważ jak ci to już nieraz opowiadałam, by
łyśmy koleżankami na pensyi i przyjaciółkami od 
serca, chociaż ona młodsza jest odemnie. Ja byłam 
szczęśliwszą od niej, bo ona po śmierci rodziców 
straciła majątek i została zmuszoną pracować na 
siebie. Weszła najpierw jako nauczycielka do do
mu, gdzie nie umiano j'd ocenić i nie pozwolono jej 
zrobić dla dzieci tyle dobrego ile pragnęła. Ale 
wkrótce potem Ojciec twój wyjeżdżając w daleką 
podróż i widząc mnie smutną i opuszczoną, ulea ! 
mym prośbom i pozwolił mi powołać do siebie K~
rolinę, aby się stala moją towarzyszką i drugą mat
ką mych dzieci. Przypominasz sobie Małgosiu, jak 
byłyśmy odtąd szczęśliwe! Karolina równie nas ko
cha jak my ją, a ponieważ nic jej nie zatrzymuje 
we Francyi, pojedzie więc z nami wszędzie. Pomi
n:o g~rą?ej chęci t~warzyszenia mężowi, myślę że 
me :Vl~zlałabyś mme tak odważną, gdyby ona mia
la me Jechać z nami ... ~ !,Jednak Mamo, jesteś tak 
smutna, dla czego? :WIdZI Mama, że ja jestem już 
teraz wesoł~, g;dy. mIę Mama uspokoiła!- Tyś dzie
ck~, MałgosIU l me :możesz jeszcze zrozumieć wszy
stlnego co umysł l serce matki niepokoi w chwili 
tak ważnej zmiany. Jednakże największy mój smu
te~~ st~łby się także twoim, gdybyś jego przyczynę 
WiedZIała. - O Mamo! przerażasz mnie! Tak jesteś 
wzruszoną! Ależ Mama zapomina, że ja mam lat 
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dziesięć i ma mnie za dziecko? Ja już mam lat dzie
sięć i dni dwanaście. - Mama smutnie się uśmie
chnęła i rzekła: - "Nie, ja nie zapominam moj e 
dziecko i aby ci tego dowieść, chcę ci otworzyć me 
serce i opowiedzieć ci największe moje zmartwie
nie. Wiesz, że chociaż Gustaw nie zawsze nas za
dawalnia swem sprawowaniem, wielką. nam jednak 
sprawia radość swemi postępami w na.uce. Nauczy
ciele unoszą. się nad zdolnościami i pilnością. jego. 
Gustaw daleko zajdzie, mówią.. A my się z tego 
cieszymy, bo to nasz naj starszy, ten który kiedyś 
wami opiekować się powinien. To też, gdybyśmy 
teraz przerwali jego nauki, wielką. poniósłby stratę, 
nie wiemy nawet, czy sam mógłby się uczyć dalej, 
bo wszyscy Kreoli wysyłają. swych synów na nau
kę do Francyi ... - To niech Mama weźmie takiego 
nauczyciela, jakiego ma brat Cesi. - Ojciec nie chce 
tego i ma słuszność, Gustaw potrzebuje emulacyi 
i karności, na którą. patrzeć nie miałabym siły. -
Mamo, Mamo, cóż mi chcesz powiedzieć?" 

Mama wzięła mię w objęcia, oparła swoją. głowę 
na mojej i powiedziała cicho: - "Trzeba go będzie 
zostawić we Francyi." 

Krzyknęłam i wyrwałam się z objęć Mamy, że
by jej spojrzeć w oczy, płakała. Wtedy i ja zaczę
łam płakać, potem krzyczeć: - "Gustaw nie zosta
nie~ ja nie chcę! Mamo powiedz, że nie! On mi się 
sprzeciwia, to prawda, ale to nic nie szkodzi, wolę, 
żeby mi się zawsze sprzeciwiał. Biedny Gustaw 
;miałby tu sam zostać, nie widzieć ani :Mamy ani Oj
ca, ani Bobusia, którego tak kocha! Miałby nie od
być tej pięknej podróży! Mamo, Mamo! proszę ciEtI 
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pozwól mu jechać z nami! - "Małgosiu, sprawiasz 
mi przykrość, wielką. przykrość, odrzekła Mama 
c~yż są.dzisz, że ja nie cierpię daleko więcej od cie~ 
ble?" U całowałam ją i płakałam już ciszej, a Mama 
rz~kła wte~czas: -:- "Mówię d.o ciebie, jak gdybyś 
mIała lat p:ętnaśCle, a ty zamIast pocieszać matkę, 
zasmucasz Ją." 

Mój Boże, mój Boże! jakaż ja byłam nieszczęśli
wa, żem taka niedobra, ja co Mamę tak kocham. 
Gniewałam się sama na siebie i powiedziałam:- Po
zwól mi Mamuniu iść poszukać Pani, ona będzie 
wiedziała. jak cię pocieszyć." - Ale Mama wstrzy
mała mme za rękę: - "Nie, moje dziecko, ja ciebie 
ty~ko pragnę; matka która cierpi z powodu jednego 
dZIecka, tylk? przez drugie może być pocieszoną." 
Te ?łowa mme uderzyły. To więc do mnie należy 
pOCIeszać Mamę po Gustawie. Biedny Gustaw! Wo
lałabym, żeby on razem ze mną. Mamę pocieszaL 
Ale. gdybł'" on był z nami nikt nie potrzebowałby 
pocIechy l wszystko byłoby dobrze. Ach! co za nie
szczęście! 

Ale wracam do Mamy. Była tak bladą, patrzy
la na mnie z taka boleścia, że nie wiedziałam co ro. 
bić, tak byłam t~kże zm~rtwiona. Siadłam obok 
niej .na ~anapie, ucalowalam ją ze sto razy, a potem 
powle~Iał~m: :-0 ~,Ale Mamuniu kochana, masz j e
szc~e wIęcej dZI~Cl! Masz mnie, Stefkę, Bercię i Bo
bus~a! A z?stawIasz ,tł'"lko jedno! I my będziemy ci 
~l~~ł'"ć, to Jest B?bus .Jeszcze teraz nie może, ale pó
~llleJ.-Ach! mOJe dzIecię, zawołała Mama, nie wiesz 
Jak ja się o was obawiam! Ta podróż! ten klimat 
gorący! mój Boże ... " 
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S~ończył~ szeptem do modlitwy podobnym. Ja 
doprawdy mIałam ochotę iść po Panią. Jednak rze
klam znowu:-"Bądź pewną M.amuniu, że jesteśmy 
z~pełni~ zdrowe, ~atrz jak utyłam w tym roku. 
I Ja lubIę gorąco, l Bobuś także, bo się zawsze śmie
j~, gdy w~dzi słońce. Co do StefI?- i Berci te nigdy 
m~ chorUją. Gustaw tylko nas mepokoi, ale on bę
dZIe pisy~al, że)a też o tem nie pomyślałam!-I ja 
będę do mego pIsywała, co za szczęście! I Mamusia 
też bę~zie rada., gdy odbierze listy. To będzie świę
to ta.Jrie same Jak było wtedy, gdy przychodziły 
z KaJenny albo z Gwadelupy listy od Ojca, albo jak 
wtedy gdy przychodzą wiadomości od Wujaszka 
Henryka, który jest w R.io-Janeiro. - Tak moje ko
chanie, ale go nie będziemy widywali. A gdyby za
chorował? - Czyż dobry Bóg nie będzie z Gusta
wem, również jak i z nami? Pani mi zawsze mówi, 
że On jes.t-Ojcem nas wszystkich, a czyby się Ma
rna obawIała zostawić Gustawa z Ojcem. I Ojciec 
przecie nie może od niego odwrócić choroby, a Bóg 
ma tę moc! A my Go tak będziemy prosiły... Słu
chaj Mamuniu kochana, zamiast tak we dwie pła
kać, zmówmy paciorek i powiedzmy Panu Bogu, że 
Jemu polecamy Gustawa. Ty wiesz Mamo, jak mi 
co powierzysz, jakie ja mam o tem staranie a Pan 
Bóg jest daleko lepszym odemnie. ' 

Mama uklękła i modlilyśmy się razem. Potem 
p!,zestała płakać i powiedziała, ściskając mię: - Bóg 
Clę natchnął kochana kaznodziejko, rzeczywiście ul
gę ~i przyniosłaś ... - No, to Mamuniu, jak tylko 
hędzlesz smutna, zawołaj mnie, żebyśmy się razem 

. , 
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pomodliły. 'Taka będę szczęśliwa, jeśli Mamę pocie~ 
szyć potrafię." 

Mama całowała mnię długo, potem odesłała mię 
do Pani, mówiąc, że sprobuje zasnąć. Cały dzień 
nie bawiłam się wczoraj. Wieczorem miałam ocho
~ę płakać patrząc na Gustawa, przed którym trzeba 
Jeszcze ukrywać prawdę, ale zdaje mi się, że on się 
już zaczyna domyślać. Szczęście, że dzisiaj mam 
czas napisać ten długi dziennik, bo to niedziela. By
łam rano na Mszy; dziwna rzecz jak w smutku da
leko lepiej modlić się można. 

Środa, 22 października. 

Wczoraj Pani zaprowadziła nme na katechizm. 
Z przyjemnością ujrzałam znowu Manię i Joa.się de 
Laval; ukłonily mi się. Tym razem nie pytano je
s~cze o katechizm, zadano nam tylko lekcyą. której 
SIę ma.my nauczyć. Nie gniewałam się o to, bo cho
ciaż powtórzyłam pierwszy rozdział, nie umialam 
go jednak dobrze z powodu wszystkich wzruszeń. 

. Jaką piękną naukę mial do nas ksiądz Martin, 
kI~dy mówił o matkach, które dostąpią tego szczę
ŚCIa, .~e dop!-,owadzą s~ve dzi~ci do pierwszej Kom
munu, Mama zalała SIę łzamI, a Joasia szepnęła jej 
coś do ucha z ba-rdzo smutną miną. Może one stra
ciły matkę. Mój Boże! to byłoby okropnem! Bieda
czki. Nie śmiałam na nie patrzeć, widziałam je je
~nak z boku i pragnęlam mówić z niemi. Cóż bym 
Jednak im powiedziała? Mnie nikt pocieszyćby nie 
potrafił, gdybym matkę straciła. Podczas całego ka-
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techizmu siedziały bardzo poważnie, to mi było na 
rękę, gdyż ja także jestem bardzo poważną, odkąd 
mam zmartwienie. 

Dotąd największy mój smutek, to było stłucze
nie woskowej lalki. Ach! pamiętam, jakby to wczo
raj było dopiero! Biedna Nina! Posadziłam ją na 
krzesełku i skakałam wokoło jak szalona, wtem 
upadłam &ama i ją przewróciłam padając. Ale nie 
myślałam o sobie tylko o Ninie. Podnoszę ją pręd
ko, a ona zamiast twarzy ma już ogromną dziurę!... 
Z przestrachu stałam, jak mi mówiła bona, z usta
mi otwartemi szeroko i patrzyłam na lalkę, a po
tem płakałam, płakałam!". Nigdy tego nie zapomnę 
i cieszę się, żem ten wypadek na pamiątkę w mój 
dziennik wpisała. Wtedy jeszcze nie pisałam dzien
nika, byłam za mała, nie miałam jeszcze lat sie
dmiu, a dopiero od ośmiu lat zaczęłam go pisywać. 

Zabawne były początki; pisałam tylko: "wsta
łam o siódmej, grałam, jedliśmy o wpół do dwuna
stej śniadanie." Albo: "pisałam i czytałam trochę. 
Byłam na spacerze. Gustaw mnie uderzył," albo 
też: "uderzyłam Gustawa." (Bogu dzięki teraz tego 
nie czynię). W tym pierwszym kajecie nic nie ma 
pięknego, aż do dnia w którym się pierwszy raz spo- . 
wiad.ałam, a nawet i wtedy nie spisałam mych wra
żeń. O! tak dobrze przypominam sobie tę spowiedź! 
Pani wykazała mi wszystkie moje błędy, a tak ich 
miałam wiele. Po rachunku sumienia nie śmiałam 
spojrzeć na nikogo i byłabym się bała Pana Boga, 
gdyby nie Pani, która mi powiedziała, że to byłby 
jeden grzech więcej i że owszem trzeba prosić 
o przebaczenie z ufnością. Było mi jednak bardzo 
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ciężko... A gdy weszłam do konfesyonału, byłam 
tak zmieszana" żem natychmiast wyszła, zapewnia
jąc Panią, że nigdy nie potrafię nic wyznać. Przez 
cały ten czas dobry Proboszcz czekał na mnie nie 
gniewając się wcale! Pani ośmieliła mnie, prosiłam 
ją, żeby usiadła blisko na krześle, a potem wszystko 
wyznałam. Byłam bardzo kontenta, gdym skończy
ła i lMj mi było sluchać księdza, to jest .samego Bo
ga, ponieważ On to mówi przez usta kapłana. Da
wał mi cudowne rady, byłam trochę lepszą, odcho
dząc. Od tego czasu za każdym razem, gdy i~ę do 
spowiedzi czuj ę się lepszą i przypominam sobIe, co 
mi Mama opowiadała o jednym chłopczyku~ który 
rzekł do swej Matki: "Mamo, konfesyonal, to mie
dnica grzesznika." To wielka prawda, bo tam obmy
wamy sumienie nasze, szczególniej, gdy dostajemy 
rozgrzeszenie. Co za szczęście, gdy ta chwila dla 
mnie nadejdzie! 

Piątek, 24 października. 

Mam opowiadać straszne rzeczy... Ach! dopra
wdy mam ochotę gniewać się na siebie, bo jestem 
zbyt wielką złośnicą. Ale byłby to jeden gniew wię
cej, a dosyć już tych, jakie były. Wczoraj zawini
łam bardzo. Dnie w których mam więcej jak zwykle 
czasu przynoszą mi zawsze nieszczęście, a jednakże 
nie pragnęłabym pracować więcej jak dotąd. 

Miałam rano dobrą cenzurkę. Po obiedzie czas 
był tak piękny, że Mama pozwoliła mi z boną i dzie
ćmi iść na daleki spacer. Wróciłyśmy późno i spot-
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kałyśmy Gustawa, który we czwartek wraca trochę 
wcześniej. Otóż on mi się zaczyna sprzeciwiać za to, 
że skacząc przez sznur w Tuilleries rozdarłam su
kienkę. To mię wprawiło w zły humor, bo już i tak 
ten wypadek był mi przykry. Odpowiadam mu 
ostro i nawzajem mu się sprzeciwiam, mówiąc, że 
atramentem splamił koszulę. Kłócimy się, a chociaż 
nas Józefa przestrzega., nie przestajemy się spierać 
nawet na schodach. Kiedy ja wchodzę, Gustaw 
chce mnie wyprzedzić, uwiesiłam się u poręczy, on 
chcąc mnie ściągnąć, zawadza nogą o moją sukien
kę i rozdziera ogromny kawal Opanował mnie stra
szny gniew, schwyciłam Gustawa za kamizelkę i chcę 
mu ją rozerwać; 0n ściska mi rękę, żebym puściła, 
a ja się nachyliłam i ugryzłam go tak mocno, że aż 
mu łzy w oczach stanęły, jemu który chce nigdy 
nie płakać! Puścił mnie nareszcie i poszedł powie
dzieć Pani, że jestem zła jak furya. To mię wpro
wadziło w gniew jeszcze większy, tupałam nogami, 
krzyczałam, płakałam ze złości. Stefka zaczęła tak
że płakać, a Bercia się rozkrzyczała. To dopiero był 
hałas! Wszystko mi to było jedno i robiłam swoje, 
jakbym nie wiedziała. , co czynię. Czułam jednakże 
w sercu, że byłam zła, a tu jakby mię kto podma
wiat. To ten zły duch tak nas zawsze kusi, to też 
nienawidzę go! Mama wraeała właśnie i widziała 
mię w tym stanie. Starała się mnie uspokoić, wre
szcie zawołała:-,.Jakto, maż to być t.o samo dzie
cko. do którego mówiłam jakby do pietnastoletniej 
panny!"-Ale i to nie pomogło, im więcej się wsty
dziłam, tern więcej krzyczałam i tem silniej tupa
łam nogamij bo czułam, że gdy się powstrzymam, 
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gdy się zastanowię nad sobą, przestraszę SIę sama 
siebie. 

Wreszcie Pani nadeszła, ach! gdy sobie pomyślę, 
że ona mię taką widziała! Patrzyła na mnie przez 
kilka minut nic nie mówiąc, co mię bardzo ,,,sty
dziło. Mam~ odeszła. Pani przybrała minę zimną 
i surową która mi zawsze sprawia przykrość. Rze
kła do G~stawa:-"PI;oSZę, idź do swego pokoju."
Z tego byłam kontenta, bo ~óki stał, Gusta:v na~e
mną, nie mogłam się US1?OkOlĆ .. ~ote~ Pa~l POWIe
działa do JÓzefy:-.,Zab.lerz dZlec~, mec~ me patrzą 
dłuzej na ten smutny wldok."-1ak mIę te slo~a 
uderzyły, żem się na chwilę wstrzymała, .ale chCIa
łabym była, żeby mnie znowu .kto r?zgmewał,. bo 
balam się uspokoić. Gdyby mm~ P~m była ~aJa~~! 
ja byłabym odpowiadała, tak mI. SIę. przynaJmmeJ 
zdaje; ale ona tylko spytała. mn~~ , ZImno: - "Czy 
chcesz zostać tu, czy też wolIsz po~sć d~ twego :po
koju?" - Poszłam za nią w m.Ilczem~, rzucaJąc 
drzwiami z całej siły. ZaprowadzIła mme do. me90 

pokoju i usiadła tam nic nie mówiąc .. ~le WIe
działam co mam robić, zdjęłam kapelusz l CIsnęłam 
go na łóżko, aż spadł na ziemię, kopnęla~ go IlO~ą· , 
potem rzuciłam mantylkę na drUgI kom~c pokOJU. 
Potem wszystkiem stanęłam. pątrząc ~Iby przez 
okno, ale widziałam tylko Pamą. NareSZCIe odezwa
la się Pa.ni do mnie: - "Czy przeszedł już napad?
Jaki napad? zawołałam z uniesieniem. -. Wid~ć, że 
się jeszcze ni~ s~ończył, ?d~zekla, zo~tawl~~, Clę sa
rną jak prZYJdZIesz do SIebIe, zawolaJ mme. 

'Odeszła zwolna. Mój dobry anioł mi mówil, że
bym pobiegła za nią i przeprosiła ją, ale zbyt by-
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lam zawstydzona, a przy tern zanadto słuchalam rad 
szatana, on też stal się mocniejszym odemnie. Za
mknęłam drzwi na klucz, co uczyniwszy, rzuciłam 
się na dywan i zaczęłam płakać, jak gdyby mi ser
ce pęknąć miało. Stefcia przyszła podedrzwi woła
jąc:-"Nie płacz." - Ale ja krzyknęłam: - Idź so
bie!"-I płakałam tak ciągle przynajmniej przez ca
łą godzinę· Wtem usłyszałam. że dzwonią na obiad, 
to mię uspokoiło nagle i ' za:wolałam: - "Mój Boże! 
a ja nie ubrana!" - Chciałam prędko zawołać Józe
:ty, ~le m~ przy~zło na myśl:-"Jak tu zejść! Nie bę
dę SIę śmIała mkomu pokazać. A przytem jeżeli 
mnie odeszlą? Co tu robić? co robić? Tak stałam 
nic śmiejąc ruszyć się z miejsca. Słyszałam jak Stef
ka i Bercia schodziły śmiejąc się i śpiewając; Stefcia 
~milkła przechodząc koło moich drzwi, a gdy Ber
CIa zawołała: -" Czy się już nie złościsz Małgosiu?"
ona ją przestrzegła, aby dala temu pokój. Odeszły. 

Jak zrobić? Oddałabym była wszystkie moje za
bawki, a nawet najzabawniejsze książki, aby tylko 
nie była się stała ta brzydka awantura. Dla czego 
też ten niedobry Gustaw sprzeciwiał mi się. Chcia
łabym była bardzo wiedzieć, czy też on poszedł do 
stołu! 

Nareszcie usłyszałam, że jeszcze ktoś schodzi 
i pobiegłam otworzyć drzwi z klucza, była to bo
wiem Pani. Potem usiadłam sobie w kaciku. Na 
szczęście moje ściemniło się już prawie zupełnie; Pa
ni nie mogła widzieć mojej twarzy. Powiedziała mi 
Pani:-"Małgosiu siadają do stołu, jeżeli czujesz, że 
nie jesteś niegodną usiąść razem z nami wszystkie
mi, możesz zejść, w przeciwnym razie przyniosą ci tu 
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'Obiad." - Co powiedzia :vs~y odeszła. Zr?zu!lliałam 
dobrze co mi trzeba czymć l .zostałam u. ~IebI~. ,J~k
że się wstydziłam, jak FranCIszek przymosł mI SWla
tło i obiad. Powiedział mi:-No panno Małgorza~o, 
odwaci! Nie wielka to rzecz te małe gniewy dZle
cinne~ to przejdzie z wie~iem." -. TeJ? więcej czu
łam się upokorzona i me odpo~Vledzl.ałam J?c.' bo 
byłabym się znowu gniewała" a me chCIałam JUz te
go. Co to był za smutny wieczó~. St~fci ~~lk? po
zwolono przyjść mnie pocałowac,. bo ~naczeJ .me .by
łaby usnęła. Ale Mama! Ale Pam! me pO'Vledz~ały 
mi dobranoc. To też spalam źle bardzo. A pa~ler~! 
a rachunek sumienia, który mię zm,?-szał spoJr~eć 
w siebie! Prosiłam Boga o przebaczeme, ale obaWIa
łam się, że mi nie przebaczy. A gdybym też była 

'" t" , umar1a eJ nocy .... 
Dziś rano Pani kazała mi powiedzieć, żebym zo

stała w swoim pokoju i bard~o sumiennie napisała 
dziennik, nim ona do mnie przyjdzie. Boję się jej, 
a jednak chciałabym, żeby przyszła. 

80 bota, 25 października. 

Jak to źle, ze Pani tyle ufa memu dziennikowi. 
Od dnia w którym mi powiedziała: - "Małgo~iu 
twój dziennik powinien być podobnym do spOWIe
dzi. powinien być równie szczerym, równie. dokła
dnym równie dla ciebie świętym. Nie chcę Clę zmu
szać do pokazywania mi go, oddasz mi go wtedy 
tylko, gdy sama zechcesz, ale m~sisz. mi przyr~ec, 
że pisać go będziesz tak dokładme, Jakbym mIała 
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czytywać go codzień." - A ponieważ przyrzekłam 
umieszczać w dzienniku wszystkie możliwe szczegó
ły o popełnionych przezemnie błędach i o radach 
jakich mi udzielają, jestem przeto zmuszona pisywać 
tomy. Pokazuję go zawsze Pani na to, żeby popra
wiła to, co o jej naukach napisałam, wielką mi to 
przynosi korzyść, gdy odczytawszy dzienniczek, ja
sno zobaczę wady moje. To też starannie opiszę 
dzień wczorajszy, aby dobrze zapamiętać, co mi Pa
ni mówiła! Ach! tak się gniewać skończywszy lat 
lO! Całe życie będę się tego wstydziła. Ale trzeba 
się śpieszyć, bo długie będzie opowiadanie. 

Siedziałam wczoraj rano w moim pokoju i pisa
łam dziennik. Właśnie w chwili gdym obcierała pió
ro, weszła Pani. Wstałam nie śmiejąc jednak pod
biedz, by ją uściskać, tak jak to zwykle czynię. 
Zbliżywszy się ku mnie, zapytała:- "Czy jesteś już 
dzisiaj dawną Małgosią?" - Potem wziąwszy mię 
za rękę, usiadła i przyciągnęła mię do siebie. - "Bie
dne dziecię, rzekła mi, biedna Małgosieczko, jakaś 
ty nieszczęśliwa!"- Czułam się nią w samej rzeczy, 
zaczęłam więc szlochać. Pani mówiła dalej: - "W je~ 
dnej chwili obaliłaś cały budynek dobrych twych 
przedsięwzięć. Nie zostało z nich nic, wiatr gniewu 
rozniósł wszystko! Matka twoja, którą kochasz, Gu
staw, z którym wkrótce się rozłączysz ... ale nade
wszystko Bóg, którego gotujesz się przyjąć w pier
wszej Kommunii. Nic cię wstrzymać nie zdołało. 
Zasmucitaś Matkę, rozgniewałaś Gustawa, zgorszy
łaś młodsze siostry i służących, mnie zadziwiłaś bo
leśnie!.. Ach! Małgosiu, wszystko to bardzo jest 
smutne! Ale co nl1j smutniej sze, to obraza wyrzą-
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dzona Bogu. Jakto! codziennie mu przyrzekasz, że 
się poprawisz z błędów, że pokonasz przedewszyst
kiem gwałtowność twoją, a jak ci się tylko kto sprze
ciwi, zaraz zapominasz o wszystkiem! Niecierpli
wisz się, unosisz, tracisz rozwagę! Bo, - pytam się 
ciebie Małgosiu, czy była to istota rozumna, ta ma
ła dziewczynka którą wczoraj widziałam, z oczyma 
zaiskrzonemi, z podniesionemi pięściami, w postawie 
grożącej, z miną istoty rozumu pozbawionej, której 
smutne wspomnienie ścigało mnie noc całą? Ach! 
Małgosiu spuszczasz głowę i płaczesz... Masz słu
szność. Ja także moje dziecię płakać chcę nad tobą, 
gdy pomyślę, jakie będzie twoje życie, jeżeli nie po
konasz gwałtowności twego charakteru?" 

Pani miałaby płakać na,d złem jak ja dzieckiem! 
Ach! ona jest za dobra! Ukryłam twarz na jej kola
nach i ucałowałam jej ręce. - "Przebacz mi Pani! 
przebacz, wołałam." - "Boga najprzód o przebacze
nie prosić potrzeba. Jeżeli, jak widzę, żałuje.sz, żeś 
mię zasmuciła, bo wiesz jak cię kocham, jaklż głę
boki żal czuć musisz względem Boga, który cię ko
cha sto razy więcej odemnie i dobrodziejstwy cię 
obsypuje?"-Prosiłam Go o przebaczenie, odpowie
działam łkając, ale boję się, nie wiem, czy mi prze
baczy".-Owszem moje dziecię, On ci i tym razem 
przebaczy, On uczyni to zawsze, bo jest dobrocią 
samą. Ale czyż możesz nadużywać tego. Korzystasz 
z darów Jego, ale je przeciw Niemu Samemu obra
?asz, bo czyż nie On daje ci życie? A z tego życia 
Jak korzystasz Małgosiu?"- "Pani, jam bardzo zła, 
,,:iern o tern, ale dla czegóż Gustaw rozdarł mi s~
klenkę?" - MałO'osiu nie chcę słuchać opowiadama . " b , 
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tej gorszącej kłótni; nic nie usprawiedliwia gniewu, 
w jakim cię widziałam. Ale przypuściwszy, że Gu
staw zbłądzil, jak sam przyznaje, powiedz szczerze, 
czy cię wina jego uniewinn~a?". • . 

Bardzo cichutko odpowIedzIałam: me, Pam tak 
dalej mówila:-"Gdybyś ?yła., jak ci to. z~ws~e z~
lecam, wesoło przyjęła pIerwsze sprzecIWIame SIę 
·Gustawa, gdybyś mu była odpowiedziała łagodnie, 
.zamiast natychmiast się rozgniewać, ta sprz~cz~a 
.byłaby została przytłumioną?"-"Prawda, ale Ja me 
miałam ochoty do śmiechu, rozdarłszy sukmę na 
.spacerze."-"A więc sama wyznajesz; żeś )uż bJ:ła 
w złym humorze nim Gustaw odezwał Slę do CIe
bie? Początek wi~y nie od niego zate~ po<:hodzi."-: 
~,Przepraszam Panią, gdyby on mi SIę. me sprzeCl
wiał, nie byłabym się gniewała." - "NIe r~czę za ~ 
Małgosiu; przyp~ść, że Ste~a n~stąpIłaby ~l 
niechcący na sukmę, albo BercIa pOClągnę~aby Clę 
wśród zabawy, nie byłażbyś tak sarno w gn?ew wpa
dła, poprzednio już czując .się źle uSposobIOną?".-
Może ale to ten zły duch Jest przyczyną wszystkle-" , , 

lirO złeO'o."- Nie MałO'osiu, nie mow tego, często 
·0 l:> '" b • B d b mi powtarzasz to fałszywe rozumowa~Ie. .ar zo ~-
łoby wygodnie popełniać winę za WIllą. I tem SIę 
wymawiać, że zły duch jest w.szystkiego s}>rawcą. 
Zły duch pobudza nas wprawdzIe do złeg~ l dla. te
go też zachęcam cię zawsze, abyś mu me ufająC, 
opierała mu się wytrwale. Ale on niejest twym panem, 
on bez twego zezwolenia zostać nim nie m.oże."
"O! Pani! ależ ja nie zezwalam!"-: "Słucha~ Mał~o
siu, BóO' cię stworzył dla nieba, WIesz o tern, me
prawd~?-rrak pani. - A jednakże jeżeli źle postę-
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pować będziesz, czyliż tam wnijść zdołasz?-Nie! na 
nieszczęście.-To też gdyby zły duch został twoim 
panem, zawsze byś już złe pełnić musiała, bo on 
jest duchem złeO'o. Szczęście niebieskie byłoby już 
dla ciebie strac~nem, bo nic skażonego nie wnijdzie 
do Królestwa niebieskiego? Jakże więc masz praco
wać, by zasłużyć na szczęście wiekuiste? - A, Pani, 
BóO' nie chce, ażebym słuchała złego ducha! - Bez 

b • k 
wątpienia, dla tego też możesz stawIĆ s uteczny 
opór temu nieprzyjacielowi, ale musisz własną wolą 
wybierać pomiędzy złem a dobrem, -pomiędzy ~o
O'iem i szatanem. I nie możesz tern SIę wymawIać, 
~e zostałaś mimowolnie pociągnietą do grzechu. Poj
mUJ'esz że BóO' J'est za nadto sprawiedliwym, aby 

'I:> d' miał ci dawać rozkazy nie'podobne o wykonama.-
Prawda Pani, ale ja jestem jeszcze za mała dla od
parcia złeO'o ducha, nie mam siły oprzeć się radom, 
które mi daje, bo zawsze wybiera tę właśnie chwil?, 
kiedy ja mam ochotę zrobić to do czego on mme 
skłonić pragnie, więc złe robi się samo.-A c~y my
ślisz, że RóO' nie zna twojej słabości i nie Wje, żeś 
ty jeszcze :ała?-O Pani! przecież On wszystk~ wi
dzi ... - A zatem nie zostawia cię własnym SIłom 
i zawsze jest O'otów do dania ci pomocy. Czy nie 
doznałaś już ~ieraz, jak chętnie przybywał ci z po
mocą, skoro Go tylko wezwałaś? Ilekroć powstrzy
małaś wybuch niecierpliwości, ilekroć uniknęłaś 
sprzeczki, albo spełniłaś dobry uczynek, któż cię 
wtedy oświecał i .wzI?-acnial, jeżeli ni~ ~óg. laską. 
Swoją?-Tak pam, WIem, że sama z sIebIe Jestem 
zła. - A więc Małgosiu, gdybyś Go była natych
miast prosiła o pomoc, skoro tylko uczułaś popęd 

Dziennik Małg. t. 1. :I 
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do gniewu, czy byłoby przyszło do tej smntnej sce
ny? - Już powiem Pani całą prawdę, chociaż się 
bardzo wstydzę ... - Mów drogie dziecię, mów, od
rzekła Pańi ze slodyczą.-Bóg mi pomagał, choć ja 
Go o to nie prosiłam, ale ja sama nie chciałam przy
jąć pomocy. Wśród uniesienia gniewu, czułam jakiś 
glos ostrzegający mnie, że źle czynię. To pewno su
mienie odzywało się do mnie. jak mi to Pani nieraz 
mówiła. A ja nie chcąc usłuchać tego głosu, krzy
czałam jeszcze głośniej. O! teraz bardzo tego żału
ję, bo był to widać głos Samego Boga, względem 
którego postąpiłam niegodnie.- Niegodnie postąpi
łaś i niewdzięcznie, biedne moje dziecię. Bóg dawał 
ci jeden więcej dowód miłości Swojej a ty jak odpo
wiedziałaś na niego. - Ależ Pani, to jest okropna 
rzecz być niewdzięczną! Mój Boże, mój Boże, cóż ja 
zrobię! tyle mam grzechów!... postąpiłam nieuczci
wie, niewdzięcznie i tak się gniewałam.-Co zrobisz 
powiem ci Małgosiu: błagaj Boga o przebaczenie, 
wyznaj mu głęboką boleść, jaką ci. sprawia myśl, że 
Go obraziłaś ,i przyrzeknij Mu poprawę. Nadewszy
stko staraj się ze wszystkich sił wytrwale napra
wiać złe któreś popełniła; bądź odtą.d słodką, dobrą, 
cierpliwą. Ctynam,i tylko dowieść możesz Bogu, ró
wnież j ak i nam, że żal twój jest szczery.- Ach! te
go tylko pragnę, ale to tak trudno ... - Bóg ci dopo
może.-I Pani pomoże mi także, nieprawdaż? Po
wie mi pani zawsze jak mam postępować.-Bezwą.t
pienia ... Teraz idź najpierwej uściskać dobrą twoją. 
Matkę, którą tak zasmuciłaś, powtórz jej obietnice, 
jakie mnie czynisz. Potem powiedz dzień dobry 
Stefce i Berci, staraj się dać im poznać, jak żałujesz, 
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że dałaś im tak zły przykład.-Ach Paui! - Musisz 
to. zr?bić Małgosiu; inaczej dzieci zatrzymają. w pa
m~ęc~ tylko złe przez ciebie popełnione, a nie będą 
wIdzIały żalu za nie i postanowienia poprawy .. " 

Spuściłam głowę. Pani rzekła jeszeze potem: 
- lICO do Gustawa, on teraz w szkole, ale dziś wie
c~orem uściskajcie się oboje serdecznie i przeproście 
SIę wzajemnie, on gotów do tego.-I ja także, ale 
bardzo wstydzę się ... - Bardzo to naturalne, moje 
dziecię, ten wstyd powinien być dla ciebie pierwszą 
karą, którą musisz przyjąć jako zadość uczynienie 
~a grzechy.- Dobrze, ale niech mnie Pani uściska, 
Ja już pragnę być dobrą! I niech Pani ma już dla 
mnie takie same spojrzenie jak zwykle. Pani mię 
uściskała i odeszłam trochę pocieszona. 

Poszłam najpierwej do Mamy, która mi chętnie 
przebaczyła. Ale sumienie dokucza mi jeszcze. Pa
ni mówi, że to przejdzie, gdy przez jakiś czas będę 
~agodna; chciałabym już doczekać tej chwili. Cału
Jąc Stefkę i Bercię powiedziałam im: - "Byłam 
wczoraj bardzo niegrzeczna, nie róbcie nigdy tak 
ja,~\: ja"-Stefcia odparla:- "O nie, za wiele to spra
wIa. w~zystkim przykrości." - Te słowa były dla 
mme Jakby pchnięciem sztyletu. Szkaradna Bercia 
zaczęła .się śmiać i krzyczeć, tupiąc nogami: ~ "Ty 
tak,r~bIłaś ,,:,czoraj!"-Trudno mi było ni,e rozgnie
Wac SIę na mą~ ale po,:strzymalam się. Boję się, 
aby ta mala me była kledyś podobna do mnie, tak 
bardzo jest żywa! Stefcia podobna do Mamy, jakie 
to dla niej szczęście. Gustaw był wczoraj wieczorem 
~ardzo miły i rzekł do mnie: - "Widzisz, oboje by
hśmy niegrzeczni, nie martw się więc tak bardzo. "-
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Ja utrzymywałam, że byłam więcej od niego ni~
grzeczna, bo w tej sprzeczce było z jego strony P?l 
żartu a J·a się naprawdę gniewalam. Bardzo SIę 

, • l' 
cieszę że już ten dzień przemmą1. 

Poniedziałek, 27 października. 

Dzień sobotni ',wcale nie byl złym dla mnie. 
Pani zna.}azla, że bylam cierpliwszą. Wczoraj w nie
dzielę byłam na sumie razem z Mamą, z Panią, 
z Ojcem i Gustawem. Bardzo jestem s~częśliw~, g~y 
Tata idzie z nami do kościoła. Na meszczęścIe me 
często się to zdarza; Ojciec tyle ma interesów! ~ó
wią. jednak, że niedziela jest dniem spocf-ynku, dmem 
Pańskim, tak go przynajmniej nazywają.. Dla cze
góż więc Tata pracuje w tjm dniu? Zawsze intere
sa, zawsze zajęcia. Wczoraj wreszcie poszedl ~ na
mi, z czego bardzo bylam kontenta! S.ą.dzę ~e l Ma
ma także! Powróciwszy ze mszy, bawIłam SIę z Gu
stawem i siostrzyczkami, fi maI? .C? nie po~lóciła~ 
się z niemi, ale na SzczęŚCle dZIsIaJ właśme Pam 
uczyła nas, jak trzeba święcić niedzielę, pomyśla
lam więc sobie, że kłótnią. dnia Pańskiego nie ucz
czę. A potem przypomnialam sobie wszystkie obie
tnice, jakie Bogu złożyłam. Najwięcej mnie t? nie
cierpliwi, że ile razy powstrzymam się od gmewu, 
Gustaw za.czyna śmiać się ze mnie i wola: - ?,Zwy
ciężyła! zwyciężyła."-W samej ~zeczy. ZW!Clężam, 
Pani mi to samo powtarza, ale me IU~Ię, zeby Gu
staw mięszał się do tego. Zrobiliśmy plęk~y space.r 
powozem. Wieczorem pokazywalam BercI obrazkI. 
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Zabawna jest mala, śmieszy nas wszystkich swemi 
uwagamI. 

Środa, 29 paździerJl.ika. 

\V czoraj wreszcie pytano nas o katechizm, 
umialam go bardzo dobrze, ale m~ powiedziano, ~e 
za cicho mówię. Gustaw utrzymuJe, .że to go ~Zl
wi, bo w domu zawsze krzyczę, ale Jabym chCIała 
widzieć go na mojem miejscu, zn:uszon~go wyda
Wać jak~ lekcyę, w obec wszystkIch dZIewczyn~k 
patrzących na mnie. Pewna jestem, że z~czerwIe
nilby się po uszy. Marya de Laval była drząca, ale 
dobrze słychać było co mówiła. Jaki ona ma g~os 
słodki! przenikał mi do głębi serca. Ach! pewna Je
stem, że ona się nigdy nie gniewa. Pytano ~akż~ 
Joasi, ale zacięła się w samym środku odpoWled~I. 
A przecież nie jest nieśmiałą, bo patrzy na mme, 
jakby mnie znała od lat dwudziestu. Mania I?róbo
wala j ej podpowiedzieć, ale nic nie po~ogl0 l J oa
sia musiała usiąść napowrót. Ni~ chCI~ła?'ym być 
na jej miejscu, nie śmiałam prawie spoFzCC na mą, 
ale ona chociaż mocno zarumieniona, śmiała się je
dnak. O! jabym nie miała ochoty do śmiechu. 

Kazano nam zrobić mały wyciąg tym tylko, 
które chcą zadać sobie tę pracę, ale ja pragnę nale
żeć do chcących i zrobię wyciąg, a przynajmniej 
sI?robuję go zrobić. Pani mi trochę pomoże; ~a 
pIerwszy raz to pozwolone. Bardzo mnie to UCIe
szyło, że przy wyjściu rozmawiałyśmy chwil kil~a 
z Manią. Deszcz padał, dobry ich dziadek byl z me-
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mi, ~le. bojąc się ule,;y, c.zekal, czy gdzie nie ujrzy 
doro~kI. :Wtedy Pam obIecała mu przysłać jaką. 
KłamaI SIę o! ale się też kłanial. I nie chciaJ przy
jąć. Tymczasem Mania powiedziaJa mi nieśmiało: 
-?,Ja~ ta'pani Jes~ dobra! Tak się boję, żeby się 
dzIadzIO me zaZIębII! On zawsze z tego choruje."
Odpowiedziałam: - "O! tak, Pani jest zawsze bar
dzo dobra, ale teraz jej dobroć jest zupełnie natu
ralną." - Ona odrzekła: - "Jestem pewna" że pa
nienka równie jesteś dobra i bardzo się cieszę, że 
obok siebie siedzimy." - "I ja się cieszę, odpowie
działa~, ale ja wcale nie jestem dobrą, zaręczam, 
to pamenka .... "-Uśmiechnęła się, ale w tej chwili 
Pani kiwnęla na mnie i poszłyśmy prędko po do
rożkę, którą im posIałyśmy, musieli być kontenci. 
~ani powi~da, że dziadzio i te panienki bardzo jej 
SIę podobaJą; nie na mnie więc jednej sprawiają one 
takie wrażenie. 

Czwartek, 30 października. 

Wczoraj wieczorem po lekcyach Pani kazała mi 
zrobić rachunek sumienia, bo nam wszystkim na 
k.atechizm uczęszczającym polecono wysp'owiadać 
SIę z powodu uroczystości Wszystkich Swiętych 
i dnia Zadusznego. Ja muszę opowiedzieć gniew 
mój! Ale to mi ulgę przyniesie, gby go wyznam. 
Zdaje mi się, że muszę mieć prawdziwą skruchę, bo 
tak mi smutno, gdy sobie pomyślę, jak byłam złą, 
a jak Bóg jest dobry! PaJ?i mi poleciła gorąco pro
sić Najświętszej Panny i Swiętych Pańskich o przy-
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czynę za mną; nie zaniedbam uczymc tego. Gu
staw przygotowywa się także do Spowiedzi i nie 
tak mi się już sprzeciwia. Zresztą on dostąpi szczę
ścia Kommunii, a to go zawsze czyni lepszym. Ach! 
jakbym chciała być na jego miejscu! 

Piątek, 31 października. 

W czoraj pO poludniu byłam u spowiedzi i Bóg 
wie co Mu przyrzekłam. Tym razem chcę już do
trzymać slowa. Podczas mojej bytności w Kościele, 
udzielano blogoslawieństwo, co mi bardzo bylo mi
łem, bo zdawaIo mi się, że Sam Bóg blogosławi 
moim postanowieniom, że On sam mówi do mnie: 
-"Małgosiu widzę cię i przebaczam ci, " - ze łzami 
w oczach powiedziałam, że Mu cl~iękuję z calego ser
ca. Nie wiem dla czego Cesia Dufon utrzymuje, że 
się nudzi w kościele, mnie tak tam dobrze! Może 
ona nigdy się nie O'niewa i nic nie ma do wyznania. 
Bogu. Jednak maO ona inne wady, które znam bar
dzo dobrze. A przytem Mama jej tak często choru
je! Mogłaby o tem mówić Bogu w modlitwie. Ja, 
tyle mam zawsze do powiedzenia Mu, że nie wiem. 
od czego zacząć i zawsze mówię bez ładu, ale Pani 
mi zaręcza, że to nic nie szkpdzi. Najprzód prze
praszam Boga za wszystkie moje grze.chy, a potem 
proszę Go, żeby mnie i Gustawa odmienil. Potem 
modlę się za Bobusia, który bywa czasem chory; za, 
Ojca, szczególniej gdy jest w podróży; za Mamę i za 
Wujaszka Henryka" za wszystkich krewJ?ych i za ko
chaną Panią. Wreszcie proszę o błogosławieństwo 
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dla naszego wielkiego zamiaru... Ale, pytałam Ma
~y kiedy wyjedziemy. Mama mówi, że czas nie jest 
Jeszcze.oznaczo!lY i że to dopiero za kilka miesięcy 
nastąpI. Taka Jest smutna gdy mówi o tern że nie 
śmiem pytać się o szczegóły. Mnie zawsze' martwi 
myśl o Gu~tawie, ale już nie tak bardzo jak w pier
wszych dmach, bo on który wie o zamiarze Rodzi
ców nie bardzo się nim trapi. A zresztą on taki 
odważny. 

Poniedziałek, 3 listopada. 

W sobotę miałam cały, dzień wolny z powodu 
uro~zys~ości WS~1st~ich Swi~tych, a że wczoraj by
ła medzIela, dZIs WIęC dopIero obchodzi kościół 
Dzień Zaduszny. Po mszy i śniadaniu zasiadłam do 
pracy. 

Pani poleciła mi napisać dziennik starannie, 
tembardziej że w dzień Zaduszny nie wypada być 
bardzo wesołą, ani się bawić, jeżeli więc zajdzie te
go potrzeba, dokończę dziennik w godzinę rekrea
cfi. Onegdaj na m~zy m:fśl~!am o Świętyc.h, peł
~ll~C w tem p~lecem~ Pam. Co to za sZczęścIe być 
sWIętym. Ja SIę trapIę myślą, że chyba do tego ni
gdy nie dojdę. Pani jednak powiada, że Bóg może 
uczynić mnie. świętą, jeżeli ja sama chcieć tego bę
dę· Pr~ypomlDa.łam sobie w kościele wszystkie jej 
słowa l wyobrażałam sobie, że w niebie jest wielka 
uroczystość, dużo gości i mnóstwo prześliczneo-o 
św~atla. I mówiłam sobie:- "Jak tam musi b~ć pię
kme! Radabym to zobaczyć." - ,- A ponieważ Swięci 
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są braćrq.i naszemi, mówiłam więc do nich:-"O moi 
dobrzy Swięci, proście Bog~, ,naszego .OJca, aby mi 
przygotował maleńkie wposrod was mIeJsce."- Roz
mawiałam z Panią o tem wszystkiem; ona powiada, 
że święta w niebie w niczem nie są podobne do 
ziemskich uroczystości. Nie mogę więc wyobrazić 
ich sobie. Ale mam wielką ochotę je poznać. Cały 
kościół był dzisiaj przybrany w żałobę, co mi przy
kre robiło wrażenie. Ksiądz mówił o umarłych 
i kazał się za nich modlić, bo oni tego potrzebują, 
a są również jak i Święci braćmi naszymi. Jaka to 
liczna rodzina! Ja znajduję, że to jest bardzo pię
kne i wzruszające, jedni są szczęśliw~, .drudz:f .nie
szczęśliwi. Szcześliwi więc proszą za meszczęshwy
mi, a wszy,scy się kochają wzajemnie. 'Yczoraj. -na
przykład Swięci prosili Boga o wszystkle łaskI dla 
nas, a dziś na nas przypada kolej, modlić się za du
sze w czyscu zostające. Jak tam smutno być musi. 
Chciałabym bardzo wiedziM, czy znam ko~o z ta~ 
będących; na szczęście odkąd podrosłam me stracI
łam nikogo oprócz niańki, któr~ była ba~d~o dobr~. 
To nie przeszkadza jednak, że SIę co dZlen za mą. 
modlę, również jak i za dziadków moich, którzy 
umarli, gdy jeszcze byłam maleńka. Mama opła
kuje wielu przyjaciół, to też bardzo jest smutna. 
A Pani! Modliłam się gorąco za jej rodziców, bo 
mnie o -to prosiła. Obie z Mamą kommunikowały 
onegdaj i dzisiaj. Gustaw także przyjmował wczo
raj N. Sakrament i przez cały dzień bardzo był do
bry. Czułam jakby poszanowanie jakieś dla niego; 
tym sposobem przebyliśmy dzień szczęśliwie. Ale 
wieczorem o mały włos nie popsułam wszystkiego, 
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b~ z ,powo.du Pani. zniecierpliwiłam się trochę. Ba
wlłlsmy SIę właśme, gdy Stefcia powiada: _ "Mał
goSIU dla czego Pani chodzi do spowiedzi? Czy 
i ona także grzeszy? 

. Trudno mi było n~ t~ odpowiedzieć; doprawdy 
me mogę odgadnąć, Jakie ona grzechy popełnia. 
Wt~dy .Gust.aw zawołal:-"Jeżeli ty nie wiesz Mal
gOSIU, Ja WIem dobrze, o co się Pani oskarża!" _ 
Z~częło m:ąie t.o ~niewać, pytam więc:-"O cóż ta
kiego? - Ze cIebIe nadto psuje. _ Ach! zawołałam 
tego j?Ż za. wiele. Jak ty. możesz powiedzieć, że 
o.na :rl1ę psuJe? - Czy ~ię .kIedykolwiek łaje? Czy 
SIę kIedy. gmewała na cIebIe, wtedy nawet, gdy sie 
ta.k ZłO~C1ł~ś? - Nie, Gustawie, ale jej spokój spra: 
WI~ mI wIększe wrażenie, niż gdyby się na mnie 
gmewała. - Ale przecież nie ukarała cię, ty się sa
ma skazałaś na to, .by podczas obiadu pozostać na 
górze.- To prawda Gustawie, ,ona zawsze umie zna
leźć sposób trafienia mi do przekonania., a jej ła<To
dna wymówka jest dla mnie daleko większl!l ka~a. 
A zresztą to do ciebie nie należy, po co masz ~i 
p~zypominać ten dzień szkaradny. Czyś ty także 
me był zły, również jak i ja? A jednak poszedłeś 
~a obiad; to ty chyba jesteś psuty. - Gustaw miał 
JUŻ coś odpowiedzieć, ale Bercia zawołała: _ "To 
wcale nie. wy, to j~ .psuta jestem. W szyscyśmy się 
z tego śmIać zaczęlI l to było prawdziwem dla nas 
szczęściem. 
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Wtorek, 4 listopada. 

Dziś są. imieniny Pani, winszowaliśmy jej wszy
scy i modliłam się za nią. szczerll:e, tak szczerze jak 
ją. kocham . . 

Muszę zapisać doŚĆ ważny wypadek w dziejach 
mojej nauki: wczoraj zaczęlam się uczyć historyi 
rzymskiej, do czego dawno już mia.lam ochotę: Je
dnak i historya grecka jest także bardzo pIękna 
i zajmowala mię bardzo; ale nie żałuję wcale, żem 
ją. skończyła, bo Pani powiada, że znowU do niej 
P?wrócę i uczyć się będę szczegó~ów .. Lubię szc~~: 
goły. Zawsze się o nie pytam; mc me ma bardZIeJ 
zajmującego, jak gdy Pani bez ~sią.ż~i opowiadać 
zacznie. Wyobrażam sobie, że WIdzę l słyszę tych 
wielkich Grek.ów mówiących. Czasami, gdy Gustaw 
jest grzeczny, bawimy się oboje doskonale, przed
stawiając wypadki z dawnych czasów i nazywamy 
to bawić się w wielkich lud:zi; ale on chce zawsze grać 
najpiękniejsze role i ja chcę tegoż samego; zawsze 
więc zabawa kończy się kłótnią. Raz tylko jeden 
ustąpił mi, ale to było podejście z jego strony. 
P!zystał abym ja była Temistoklesem!. a on Eur~~ 
bladesem, a kiedy ja zawolałam:- "b't) ale słucha;! 
on odpowiadając: - "Mas:z!" porządnie mnie ude
rzył. Ja się rozgniewałam mówiąc, że nie tak było 
w grze, że Eurybiades podziwiał Temistoklesa, a za
tem i on, Gustaw podziwiać mię także powinien, że 
to niegodnie udawać tylko Greka i że na ztość je-

I mu, nie wygram za to bitwy pod Salaminą.. Jaka 
to nudna rzecz te kłótnie, psują. całą przyjemność 
zabawy. To też wolę się bawić ze Stefką i Bercią., 
one przynajmniej robią. zawsze to, co ja chcę. 
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Wczoraj wieczorem przedstawiałyśmy ofiarę 
-Ąbrahama. , !a byłam patryarchą, a Bercia Izaa
kieI~. PrzesIlCzna była ~ pęk~em drew, który jej 
włozyłam. na ple.cy, ,a ~tory mIał przedstawiać drwa 
o.fiary! ,Kl.edy mI mowlła: - "Mój Ojcze," dusiłam 
SIę od s~llechu, a~e u~awałam, że łzy ukrywam. 
Gdy chCIałam zaWlązac oczy memu synowi ona nie 
pozw~lała, bo to jej widać' było niemiłem i wołała: 
-~,~Ie, Małgosiu, ja chcę patrzeć. "- A chociaż jej 
m.owlłam: - "Ależ, bądź cicho i daj sobie oczy za
wląza~, bo ni.e b~dziesz wcale podobną do Izaaka." 
Ona SIę bromła; Ja więc rzeklam:- ,No to cię l' tak 

b" " P , , ~a lJę. - rzez cały ten czas Stefka stojąc na krze-
sle czekała, aby: przedstawić anioła i w samą porę 
w;strzymala mOją rękę. N a nieszczęście spadła po
tem z krzesła, co na anioła wcale nie było zgrabnie! 

Środa, 5 listopada • 

. Pani opow;iadała mi porwanie Sabinek, które 
mIę ?~rdzo zaJmowało, bo widziałam obraz przed
stawIający to wydarzenie. Brzydko to było ze stro~ 
~y pana Romulusa! że oszukał biednych Sabinów 
l &waltem porwallm żony! Pani mówi, że to się 
dZIało dla tego, iż zapomniano o Born a Jezus 
C~rys~us jes~~~e nie pr~yszedł był na zie~ię. Odpo
Wle?ZIałam JeJ:- "Ale Jednakże są jeszcze teraz zło
czyncy, bo slyszę nieraz, jak Ojciec czyta Mamie 
'~ gazet~c? stras~ne rzeczy."- Pani odparła: - "Na 
~leszczęscle są Jeszcze w samej rzeczy ludzie źli 
l zawsze tacy się znajdą, bo nie wszyscy idą chętnie 
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za głosem sumienia i słuchają przykazań Bożych. 
Al~ przynajmrh'd ci ludzie źli nie są panami świa
ta ~ :powstrzymują ich jako tako prawa ludzkie oraz 
opmI~ publiczna." - Wtedy zaczęła mi tłumaczyć, 
co to Jest sprawiedliwość, trybunał, sędziowie, i że 
występni są teraz zawsze ścigani, poszukiwani i na
tychmiast sądzeni skoro tylko przytrzymanemi zo
staną. Mówiła mi takie o zmianach, jakie zrobił 
Chrystyanizm na świecie. 

Chciałabym bardzo, żeby Romulusa wsadzono 
do więzienia za to głównie, że zn.bił brata swego 
Remusa. I pomyśleć tu proszę, że Rzymianie cześć 
o.ddawali Boską temu okrutnemu królowi. Bardzo 
SIę cieszę, że przyszłam na świat po narodzeniu 
Chrystusa i że nie uczono mnie czcić jako bożków 
te szkaradne potwory, które wcale bogami nie były. 

Bobuś chorował nam wczoraj, zupełnie oslabł. 
M~~a przez cały dzień nie wychodziła od niego. 
OJCIec wyjechał do Brestu, Mama więc bardzo smu
~ną była. Ja także jestem smutną, gdy sobie POmY
sIę, że dobrego Tatusia nie ma z nami, i że go do
:piero za jakiś czas zobaczę. Ale sądzę, że ten wy
~az~ przyśpieszy cokolwiek wielką naszą podróż 
~ mI~owolnie cieszy mię to. Zresztą ta podróż nie 
Jest Jak dawniejsze, kiedy Tata wyjeżdżał czasem 
na kilka miesięcy. 

Umiałam dobrze katechizm, zadawano nam ró
żn.e pytania, żeby się przekonać czy wszystko rozu
mIemy, a ponieważ Pani wytlómaczyła mi wszystko, 
odpowiadałam więc dobrze. Ksiądz Martin powie
dZIał mi, że zrobiony przezemnie wyciąg jest dob~, 
ale trochę za długi, i że trzeba nauczyć się pisać 



46 

treściwie. Prawda, ja wcale tego nie umiem. To też 
mój dziennik taki długi, dlugi! ... Nic to jednak nie 
szkod.zi nikomu, ponieważ piszę go dla siebie tylko, 
a lubIę odczytywać wszystko. Co mię drażniło, to 
ż~ inne dziewc~ynki na .katechiżmie będące, śmiały 
SIę, slysząc udzIeloną mI naganę. Ale ksiądz im po
:viedzial, ż~ tak~ wada jest dobrą i że chcialby, aby 
Ją wszystkIe mIały. Wtedy na mnie byla kolej 
śmiać się, ale nie zrobiłam tego. 

Jak Mania zdaje się dobrą! Gąy o mnie mówio
no, nie oglądala się wcale, tylko potem uśmiechnę
ła się do mnie, jak gdyby zachęcić mię chciala. Ale 
większej jeszcze doznaję przyjemności, gdy spotkam 
oczy Pani zwrócone na mnie. Patrzy tak samo jak 
Mama. Bo też ona jest dla mnie drugą Matką. 

Piątek, 7 listopada. 

Wczorajszy czwartek był dla mnie szczęśliwy. 
Ach! doprawdy Bóg tak wszystko urządził, bo wie
dzial ~o~rze j.ak~ mialam ochotę poznajomić się 
z Mamą l JoasIą l może dla tego na to pozwolił, że 
od dnia owej nieszczęsnej kłótni Mama i Pani są 
więcej ze mnie zadowolone. 

Bylam z Panią na Mszy, po której ksiądz blo
g~sła~ił Najświętszym Sakramentem, a potem za
mIast Jak zwykle natychmiast wrócić do pracy, za
prowadzila mię Pani do naszych biednych, dla któ
rych w ciągu ostatniego miesiąca zarobiłam dwa
~ieścia groszy. Mama zawsze dodaje coś do pienię
dzy przeznaczonych dla mnie za dobre stopnie, to 
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też zebrawszy razem pieniądze Gustawa i siostrzy
czek miałam na raz do dania pięć franków. Aż milo! 

Wstąpiłyśmy najprzód do księgarza, aby kupić 
pobożną jedną książkę, którą nam na katechizmie 
zalecono. I cóż widzę? - Oto Manię i Joasię które 
wyszedłszy z kościoła poszly kupić tę samą książkę! 
Z~czerwieniłam się cala z radości i patrzyłam na 
me, nie myśląc już o niczem innem, ale Pani zażą
dala książek i kazała mi wybierać. Ukłonilam się 
obu siostrom, myśląc sobie, że doskonała zdarza się 
nam sposobność do zabrania znajomości, nie wie
działam jednak jak zacząć. Wreszcie Pani, która 
zawsze myśli moje odgaduje, przemówiła pierwsza 
do Mani °i wskazując na mnie, rzekla: - Ta oto ma
la dziewczynka bardzo jest rada, że spotyka panien
kę· "-Zapew~ia~ Panią, ż~ i ja ta~że rada jestem 
t~mu, odp~WledzIała Mama slodkIm swym głosi
kIem, bo meraz myślałam jak potrafię podziękować 
Pani za to, coś dla mojego dziadzi zrobila." - Pani 
odpowiedziala, że bardzo jej bylo przyjemnie od
dać tę małą przysługę i zaczęla się rozmowa. Wy
szłyśmy razem z księgarni. Na szczęście moje, one 
szły w tę samą co i my stronę. Byly ze starą mu
rzynką, na którą w iimym razie bylabym ciekawie 
pa~rzyla, al~ ter~z .wolałam patr.zeć na Manię. To 
dZIwne! zdaje mI SIę, że ona robI to co sama chce 
l · " a ~ p~w~a Jest~m że wolnośc~ swojej nie nadużywa. 

WIdac, ze JoaSIa we wszystkIem slucha siostry, co 
mię dziwi, bo Mania jest tak bardzo łaO'odna. 
. Pani zaczęła mówić o ich dobry~ dziaduniu 
l ~owiedzialyśmy się wkrótce, że Mania i Joasia 
mają w nim jedynego opiekuna, gdyż straciły już 
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ojca i matkę!... Tego się wlaśnie obawialam. Bie
daczki! Mania powiedziala to w ~wóch slowach ~e 
łzami w oczach, widać bylo, że me bylaby w stame 
dłuMj mówić o' tak smutnych rzeczach. Ojciec jej 
umarl, gdy jeszcze byla ~aleńką,. Matka dopiero 
niedawno' wracała z Kolonu, zkąd Jako Kreolka by
ła rodem.' Nie śmialam zapytać jak się zowie ta ko
lonia, ale szczęściem Mania sama powiedzi.ala. J es~~ 
to wyspa Burbon. Mania ma. ce;-ę Kreolki, ~r~~~eJ 
bladą niż ciemną, ale. Joas:a }est "?ardzo. SWIe~ą! 
Zdaje się, że stary dzIadumo Jest ojcem ICh oJca 
i że one wychowują się przy nim. Pożegnaly nas· 
przed bramą starego i pięknego do~u, w. któr,:y:m 
mieszkają. Bardzo jestem rada, ~e Slę o ICh ml~
szkaniu dowiedzialam. Pani sądzI, że będę mogla Je 
widywać. Dla tego też i zanioslszy nasze .pięć fran
ków biednej rodzinie, bylam przez caly dzień szczę
śliwsza niż królowa. 

Poniedziałek, 10 listopada. 

Bobuś bardzo był wczor~j chory; ~aly d~m b~l 
bardzo zasmucony! Mama Slę bala o mego; "Jak s~ę 
zdaje, a widząc jej obawę i my przelękbśmy ~lę 
także. Stefka widząc Mamę płaczącą, wyobrazIła 
sobie, że Bobuś już umiera i tak plaka~ zaczęl~, ~e 
się także rozchorowala. Pani zabrał:a- J~ do sle~Ie 
i wytlomaczyła jej, że sprawia Maml.e Jeszcze. W!ę
cej zmartwienia swoim placzem, a me. uzdrOWI, ,m~n 
Bobusia' że zamiast płakać trzeba SIę modhc, ze 
zresztą Bobo nie jest w niebezpieczeństwie, jak się 
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to Mamie zdaje, bo matki zaraz się niepokoją. 
Stefcia uspokoIła się trochę, ale nie chciala pójść 
na spacer, i wtedy się dopiero namyśliła, gdy Pa.ni 
jej przyrzekla, że Józefa za.prowadzi ją do kościoła, 
aby się tam mogla pomodlić i Matce Najświętszej 
P?lecić Bobusia. Ja otrzymałam pozwolenie zosta
ma w domu, żeby Pani pomagać w doglądaniu na
szego biednego klejnocika. Mama nie przestawała 
plakać, a niańka musiała ciągle kochanego malca 
trzymać na ręku. Tak byłam szczęśliwa, że mogłam 
doglądać Bobusia! to było prawdziwą dla mnie po
dechą, ale wolalabym byla, by mógł pójść z nami 
na spacer. 

Pani przyłożyła mu synapizm a, które doktór 
przepisal, a potem kładła kataplazmy. Ja przynosi
lam wszystko, co było potrzeba i to mi było dale
ko przyjemniejsze niż największa zabawa. Biedny 
Bobuś! kładł główkę na ramieniu niańki i skarżył 
się tak rzewnie, że nam się serce krajalo; a przytem 
patrzył na nas tak smutnie, jakby jaka duża osoba. 
Łzy miałam w oczach widząc go w tym stanie, ale 
naśladowałam Pa.nią, która miała dość odwagi, aby 
przezwyciężyć swój smutek. 

Wreszcie o ósmej wieczorem, kiedy doktór przy
szedł powtórnie, Bobuś spał już spokojnie. Nikt 
w pokoju nie śmiał się ruszyć. Już mi nogi podrę
twiały z siedzenia i mimowolnie zaczynałam także 
zasypiać. Doktór powiedzial, że jest z jego stanu 
zadowolony. Bobuś obudził się i roześmiał jakby 
rOZUmiał o co chodzi. Potem poszedl na ręce do 
Marny, tak że niaó.ka mogła trochę wypocząć. Wte
dy Pozwolono mi pocałować drogą pieszuzotkę i ka-

Dziennik Małg. t. L 
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zano mi odejść. Znalazłam Stefcię uradowaną. - , 
"Widzisz Małgosiu, powiedziała, doktór zapewnił 
nas przechodząc, że Bobo prawie całkiem wyzdro
wiał; to dobra Matka Boska cud ten sprawiła." -
Bereia była także bardzo uszczęśliwiona, również 
jak Gustaw. Powiedział do mnie: - ,.Byłaś więc 
użyta na dozorczynię, co za zaszczyt! Widzę prze
cie, że i ty przydasz się na coś." - Chciał znowu 
żartować ze mnie, ale mię to nie rozgniewało, bo 
byłam bardzo szczęśliwa i on także. 

Wtorek, 11 listopada. 

Bobo ma się daleko lepiej. Dzień wczorajszy 
przebył szczęśliwie, dziękowaliśmy też wszyscy Bo
gu i Matce Najświętszej. Szczęściem że Ojciec nie 
widział tej choroby, i że dowie się o niej wtedy do
piero, gdy dziecko wróci do zdrowia; tak Mama mó
wi i ja także myślę, że Ojcicc trapiłby się bardzo 
niepokojem. Kiedyż wreszcie Ta,ta powróci? Tak 
dawno już jak wyjechał. ł\iszystkim nam brak go 
ba.rdzo, ale zdaje mi się że Mamie najwięcej. Pra
cowałam pilnie, Pani była ze mnie zadowolona. Ale 
strasznych się dowiaduję rzeczy w historyi rzym
skiej. Jakto! więc biedny Serwiusz Tulliusz zostal 
zabitym przez własnego zięcia Lucyusza Tarkwiniu
sza, a tego złego króla nazwano Tarkwiniuszem Py
sznym! A co jeszcze okropniejsze, to że nawet 
córka nieszczęśliwego króla" nicgodna Tulia nie 
miała, litości na,d własnym ojcem! Przerażona je-
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stem temi okropnościami bo zaczęłam już trochę 
lubić Rzymian. ' 

Środa, 12 listopada. 

Ledwo nie oszaleję z radości! Mania i Joasia 
przyjdą do mnie jutro. Oto, jak się to stało: Mama 
która jest zawsze tak dobra, o niczem mi nie mó
wiąc, wypyta.la się najprzód księdza Martin o te 
dwie siostry. Ksiądz opowiedział jej całą ich histo
ryę, która bardzo jest smutna. 

Poczciwy dzia,dunio miał tylko jednego syna, 
(ten był ojcem Mani i Joasi). Syn ten został mary
narzem i okręt jego wysłano do Indyj na wielką. 
wyprawę; w drodze napotkał Anglików, którzy na
padli Francuzów. Ci ostatni bronili się dzielnie 
i Anglicy nie zdołali zdobyć okrętu, chociaż była 
na nim wielka liczba zabitych i rannych, co było 
bardzo smutne. Ale podłuO' mnie największem nie-. o 
8zczęśClem to było, że młody oficer pan de Laval 
był ciężej rannym od innych. Mniemano, że umrze 
i bardzo go żałowano, bo walczył jak bohater. 
Wraz z innymi rannymi zostawiono go na wyspie 
~urbon, ~eby się ta~ leczył. Kreole są tak dobrzy, 
ze chętme pomagah w doglądaniu chorych, jak 
gdyby ci biedni ludzie byli ich znajomi i kiedy pan 
de Laval wyszedł ze szpitala, wszyscy się ubiega.li 
w ,ofiarowaniu mu wiejskiego mieszkania" gdzie 
rnogłby zupełnie przyjść do zdrowia. Ale co za nic
szczęście, że stracił jedną nógę!. .. To straszne. Bie
una Mania i biedna Joasiu! Musi im być bardzo 
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smutno, gdy sobie wspomną o kalectwie ojca, a je
dnak taka odwaga jest piękną bardzo rzeczą. Co to 
za szczęście, że kobiety nie bywają zmuszone bić 
się; nie mogłabym nigdy chętnie przyzwolić na 
utratę nogi lub ręki. Zdaje się jednak, że i w ta
kim stanie pociechę znaleźć można, gdyż oto mło
da panienka należąca do kreolskiej rodziny, u któ
rej bawił pan de Laval, (była to matka Mani i Joa
si), tyle uczuła litości i razem uwielbienia dla bie
dnego rannego, że poślubiła go niebawem. 

Doniesiono o tem wszystkiem dziadkowi, ale 
listy nieregularnie wtedy dochodziły, gdyż ciągle 
toczono wojny na ziemi i na morzu. Jaka to stra
szna była epoka! Biedny ojciec opłakiwał więc sy
na, o którym sądził, że nie żyje, bo tyle tylko 
() nim wiedział, że umierającego zostawiono go na 
wyspie Burbon. A przecie ten młody pan de Laval 
nie uma.rł i został ojcem najprzód małego chłopczy
ka, potem Mani, a później Joasi. Ale przed cztere
ma właśnie laty, zachorował ciężko i mimo smutku 
żony i wszelkich jej starań, umarł już na prawdę, 
wtedy właśnie, gdy odebrano listy od ojca uszczę
śliwionego odebraną o synu wiadomością, że zdrów 
i żyje. Ach! jakże to wszystko smutne! Biedna pa
ni de Laval cierpiała bardzo i przez czas jakiś była 
niepocieszona. Wreszcie oswoiła się powoli z tą 
myślą, że nie ma już męża, ale wcale nie chciała 
wyjść z domu, nie dała się niczem rozerwać, a zdro
wie miała bardzo wątle. Napisano do dziadka o tern 
wszystkiem, ale otrzymano odpowiedź dopiero w dwa 
lata, bo tak chorował ze zmartwienia, że myślano, 
iż już nie wróci do zdrowia. W listach swoich tak 
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zaklinał' p~nią. de Laval, aby przyjechała do niego 
z :wnukamI, że nie mogła prośbie jego odmówić. 
~ISał, ż.e.umrze ze zmartwienia, jeżeli ona będzie 
SIę wolI J.ego opierała. Nie mogła przecie wyj echać 
na:tyc~~llast i bała się puszczać w drogę sama. Ro
d~Ina Jej, sądząc, że podróż morska pomoże zdro
WIU bIe~nej kobiety, ułatwiła jej wszystko. Prze
kona~o Ją wreszcie, że dla edukacyi syna, a na,wet 
dla corek podróż tę odbyć potrzeba. Zeszłego więc 
roku pUŚCIła się w drogę z trojgili:m dzieci. 

:Ale to, co teraz następuje, jest naj smutniejsze: 
p~m de Laval tak była na okręcie cierpiąca, że jej 
nlC ~yleczyć nie mogło. Ksiądz mówi, że Mania 
mUSIała by? anio!em stróżem dla matki, a brat jej 
?kazywa~ SIę takze bardzo dobrym synem. Mimo 
ICh staran, choroba coraz się wzmagała i biedna 
matk~ ~arła. w połowie drogi ... 

NIe Wiem Jak Mania potrafiła przenieść cios tak 
straszny! Ach! jeżeli Mama ta,kże chorować będzie 
~a morzu! Dotą.d nie obawiałam się tego. Mój Bo
ze co tu zrobić? Tak się będę modliła, że Mama za
'Ysze ~drową będzie, a przecież i Mania także mu
SIała SIę modlić, bo bardzo jest pobożna. Nie śmiem 
zapyt~ć }ej. o to, żeby jej nie zrobić przykrości. 
Wolę J~z ,me .myśl.eć o tern! Ale nie mam siły opi
sywać smlerCl pam de Laval, Mama mówi, że ksiądz 
nawet plakal opowiadając jej ostatnie chwile o któ
ryc~ szczegóły wie od dziadunia. Dziadek j~st nie
~fteszony, ,t.rapi go gl~wnie ta myśl, ze ?~ nakło
. do podrozy synowę l teraz psuje wnuki Jak mo
z~'. Syn uczy się żeby zostać marynarzem, jak był 
OJCIec. Mania i Joasia pobierają nauki w domu pa-
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na de Laval. Ksiądz powiada, że są. bardzo milut...l 
kie, ·szczególniej Mania i że jej towarzystwo będzie 
dla mnie korzystnem. Byłam tego pewna! Mama 
pozwoliła mi też zaprosić je jutro po obiedzie, na
pisałam więc do Mani liścik, który Pani osą.dziła 
godnym posIania. Mania odpis ala mi tak ślicznie. 
Przyjmie moje zaprosiny. O! co za szczęście! 

Piątek, 15 listopada. 

Pani chce, żebym opisała dzień wczorajszy 
w miejsce ćwiczenia stylowego. Zazwyczaj dzien
nik piszę z latwością, bo nie jest to wcale rzecz tru
dna, ale nie wiem, czy z tego wyjdzie opowiadanie 
gładkie i treściwe, bo ja się powtarzam, pisząc te 
::>ame slowa, co często wracają mi pod pióro i opo
wiadam zanadto rozwlekle. Nie umiem streszczać 
jak powiada ksiądz Martin; wreszcie nie umiem ni
gdy powtórzyć dobrze żadnej rozmowy. Teraz je
dnak piszę lepiej jak dawniej, tak przynajmniej po
wiada Pani. Już też jestem starsza, chcę więc, żeby 
dzisiejsze opowiadanie było lepszem od zwykłego 
stylu dziennika, chociaż równie naturalnem. Spro
buję i oto już zaczynam: 

O dziewiątej poszłam na Mszę z Mamą i z Pa
nią i spostrzegłam Manię i Joasię siedzące pod am
boną; udalam że ich nie widzę, bo nie byłoby do
brze dawać im znaki w kościele, a Mania wzięłaby 
to może za zle. Ale byłam bardzo roztargniona 
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i teraz gdy. się nad tem zastanawiam, widzę, że 
okaza~am SIę bardzo niewdzięczną; w chwili gdy 
z ł~skI Boga mialam miM tyle przyjemności, nie 
umla!am mlśli podnieść ku Niemu wyłącznie. Na 
~rugl raz me będę już patrzeć na Manię i na Joa
Slę,-to jest nie będę na nie patrzeć w kościele. 

. Po lek~yach i ~o śnia~aniu zajęłam się urządze
mem pokOJU, w kto rym SIę uczymy; Stefcia mi po
magala tak do tego jak również i do urządzenia. 
me~? wl~snego pokoj u. Stefcia cieszyla się bardzo, 
bo J~J oble~alam że Joasia będzie się z nil} bawiła. 
BercIa chCIala koniecznie mieć wyłącznie dla siebie 
kogoś do zabawy, ofiarowałam jej na ten użytek 
st~rą murzynkę, ale nie chciala jej przyjl}ć mó-
WIąC, że się jej będzie bala. ' 

Wreszcie oko~o wpół do drugiej, gdy nie wie
d~~c. co mam robIĆ, zaczynałam się już niecierpli
~lC l :w:yglądałam przez okno, ujrzałam dwie pa
menkI Idące ze starą murzynką. Prosiłam Pani że
by była t~k dobra i zeszła ze mną naprzeciw ~ich, 
bo m: ,śmIałam ~yjść sama. Byłam jednak bardzo 
sz~zęsl:wa.. Pam przystała na moją prośbę i nie
wI~m ~ak SIę to stało, że dodała także odwaai Mani 
k~o~a Jest również jak ja nieśmiała. Z Jo~ia łat~ 
WH~J poszło, z nas trz~ch, ja .byłam najwięcej za
kłopotaną, bo czułam, ze. powmnam robić im hono
rr u siebie. Wzięlam obie panienki pod ręce i pro
~;~m, żeby. poszly ze mną na górę do naszego po-
,.~u. Pam spytała czy murzynka chce zostać czy 

tez "d' d d l ' ł ~oJ zle. O .omu;. a e zdaje mi się odpowiedzia-t' ze .wolI odeJŚĆ, kIedy panie nic od niej nie po-
IzebuJl'Io D' 'b ,.. . 

'1/' zlwny ona ma sp oso mOW1ema, me 
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rozumiem i polowy tego co mówi, a to mnie naj
więcej bawiło, że i Pani również malo rozumiała. 
Ale Mania tłomaczyła nam wszystko jakby od nie
chcenia. Rzekła do staruszki: - "Idź, kiedy chcesz 
moja poczciwa Barbaro; do widzenia, a doO'Ią.daj do-
brze dziadunia." o 

Stara murzynka odeszła, aż tu w chwili, O'dy 
wcho~ził!ś~y na schody, Bercia, która z góry ~ły
szala l WIdzIała wszystko, woła: - "Małgosiu! Mał
gosiu, widzisz, że dla mnie nie ma nikoO'o!"-Zmie
szalam się, doprawdy ta mała jest niezn~śna. Prze
chodzą.c powiedziałam do niej: - "Będziesz ty ci
cho?" - Ale ona uciekają.c, wołała jeszcze głośniej: 
- "A Stefcia nie chce iść do swego gościa!" - Ma
nia mię zapytała: - "Czy to siostry panienki? 01 
powiedz im, niech przyjdą. nas uściskać. Byłam 
zmuszona dogonić Bercię i powiedzieć kazanie Stef
ci, która nie śmiała się zbliżyć; nie zawsze to wy
godnie mieć siostry! Nakoniec udało mi się sprowa
dzić je; Mania znalazła, że są. bardzo milutkie . , 
a Joasia zaczęła się bawić z Bercią., jak gdyby w ró-
wnym z nią. była wieku. Wszystkie trzy poszły po
tem oglą.dać obrazki, wtedy Joasia polubiła bardzo 
Stefcię, bo ta lepiej umiała je objaśniać. 

Mania i ja zawiąza.lyśmy rozmowę. Po pier
wszych chwilach zakłopotania, byłam szczęśliwa, 
~e mogłam rozmawiać o wszystkiem z Manią.; były 
Jed~a,k rzeczy, o które jeszcze nie śmiałam pytać. 
Najprzód spytała mnie Mania, co mi Bercia Il).ówi
ła na schodach, trzeba jej to było powtórzyć. Smia
la się z całego serca, a ja byłam z teO'o kontenta 
b M 

. t:l , , 

o ama zawsze tak smutno wyglą.da! Smiech jej 
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sprawił mi taką. przyjemność, jak gdyby w po
chmur~y dziet\ nagle słońce zaświeciło. Wtedy 
chcą.~ ją. ubawić zaczęłam jej opowiadać dowcipy 
BercI, a ona znowu opowiadała mi różne ciekawe 
sz~zególy o Joasi, która jest jeszcze wielkiem dzie
ckIem, jak mówi Mania i bardzo jest roztrzepana, 
a~e serce ma doskonałe!-"Jestem pewna, że ją. pa
nI.enka pokocha, dodała. - O bezwą.tpienia, odpo
WIedziałam, ale nigdy na równi z panIenką.."
Uśmiechnęła się do mnie bardzo słodko. 

To dziwne! Mania sama mi powiedziała, że tyl
ko o dwa lata i kilka miesięcy starsza jest odemnie, 
bo ma póltrzynasta roku, a ja czuję dla niej szacu
nek nie wiedzieć dla czego i dumna z tego jestem 
że Mania rozmawia ze mną. i nie uważa mnie z~ 
dziecko. 

. Powiedziałam jej zaledwie połowę tego wszy
st~ego a ona odparla:- "Nieszczęścia nasze spra
wIł.~, że wydaję się starszą. niż jestem, po wszy
stkIem, com przeszła, nie mogę już być dzieckiem. 

Tak, wiem wszystko, odrzekłam, o! to okro
pne!"-Mania miała łzy w oczach i ja także. Wła
~nie w tej chwili weszła Mama. Uściskała Manię 
l rzekła, że choć jej jeszcze nie zna, już ją. kocha za 
ws~~~tko co ~ niej s~ys~ała. - "A przy tern serce 
mOJeJ MałgOSI przemowIło za tobą., skoro tylko zo
baczyła cię pierwszy raz." - Jaka Mama dobra że 
to powiedziała! Mania była bardzo przy Ma~ie 
onl~śmielona, ale wyraz jej oczu mówił za nią., że 
znajduje Mamę bardzo dobrą.. Mama zostawiła nas 
s~rne, zalecają.c, żebyśmy korzystały z tego zbliże
Dla proszą.c Mani, żeby mię zrobiła tak rozsądną., 
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~a~ nią. j~st sama i pocałowała mnie. Po jej odej
sc~u Mam~ rzekl~: - ,,0 jak Mama panienki jest 
mIla, żałuję że me podziękowałam jej lepiej za jej 
dobroć dla m.nie. Ale ja nigdy nie umiem wyrazić 
tego co czuJę, a potem gdybyś panienka wiedzia
ła!..."-Wstrzymała się, a ja spytałam: - Co ta-
ki ? l . " ego. a e Jeżeli ci to przykrość sprawia nie mów 
mi p~nienka.~' -; ~ania wahała się pr~ez chwilę, 
a pote~ d~leJ mowJla:. - ,,0 ~dyby panienka wie
dzIała, JakIe to na mme sprawIa wrażenie o-dy wi

·d~ę m~tkę. całują.cą. dziecko!" - Zalała ~iębłzami. 
~Ie wIedzIałam co robić; wreszcie uściskałam ją. 
ł rzekł'~m: - ,,0 panno Maryo, nie płacz, proszę! 
Tak mI to przykro, że panienka jesteś zasmucona 
gdy ja chciałam ją. zabawić! A ja tak panienkę ko~ 
~h~m. I Mama koc.ha cię także, kiedy sama powie
dZl~ła to przed .. ch~vllą.: Ona panienkę ucałuje ró
'Wme. serdeczme Jak l mnie, jeżeli ci to sprawia 
przYJemność. Mania uspokoiwszy się trochę rzekła: 
-"Przepraszam panienkę~ ale tak jeszcze niedawno 
ściskałam moją. matkę, a odką.d nie mogę teo-o zro
bić czas mi się wydaje tak długi! -To prawdabpanno 
Maryo, ale matka twoja jest niezawodnie w niebie 
gdzie ją. kiedy zobaczysz, a to będzie wielkim szczę~ 
ście~ dl.a panienki .... , . Czy mama była podobna do 
pamenkI? ~ Tak, znaJdują., że ją. bardzo przypomi
nam, JoasIa znowu przypomina ojca. - Ach! ojciec 
panienki mial drewnianą. noo-ę. To bardzo zaszczy
tne, ale musiało wam być s~utno, patrzą.c na jeo-o 
kalectwo.-Ojciec już się z niem oswoil, i my taJcie, 
ale zawsze to smutne. - Wierzę! Jabym chciała, 
żeby ojciec bil się także, b,) jest równie odważny 
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jak ojciec panienki, jestem tego pewna, ale nade
wszystko chciałabym, żeby nogi nie stracil.- Szczę
ściem, odpowiedziała Mania, nie ma teraz wojen." 

Powiedziałam że bardzo się z tego cieszę, gdyż 
mamy wkrótce popłyną.ć do lndyi i że bałabym się 
bardzo, gdyby nasz okręt został napadnięty, tak jak 
okręt na którym płynął jej ojciec. Panienka jedzie 
-do lndyj? Pewnie przez Burbon przejeżdżać bę
dzie? - Podobno. - Jaka panienka szczęśliwa, że 
nasz piękny kraj zobaczy! - Czy tak jest piękny 
panno Maryo? Czy podobny do Francyi? Bo prze
dei Francya jest bardzo piękna.-Nie znajduję po
dobieństwa; podczas podróży mej z Nantes do Pary
ża. widziałam duży kawał kraju, a nie spostrzegłam 
ani jednego drzewa, ani jednej rośliny z tych jakie 
na Burbon rosną; tu już inny klimat i zdaje mi się 
że wszystko musi być również odmienne. - O! pan
no Maryo, powiedz mi jakie są drzewa, owoce i ro
śliny w Burbon!- To zajęłoby trochę za wiele cza
su, odrzekła Mania z uśmiechem, ale poznasz je pa
nienka sama, zobaczysz jak są. piękne i przekonasz 
się jak dobre mamy owoce. - Czy lepsze od wisien 
i gruszek?-O! ja lubię daleko lepiej mangi, albo 
lcczyse!-Co za dziwne nazwy! I dużo tam takich?
Mnóstwo; są att y, adwokat y, sapoty, jamalaki, jam
rosa, daktyle, papaje, gojawy i wiele jeszcze in
nych.-O panno Maryo, to bardzo zabawne, ja 
wszystkie owoce jeść będę. A trzcina cukrowa, czy 
d?bra?-Rzeczywiście bardzo dobra. Spytaj się pa
nIenka o to Joasi, gdy byłyśmy na wsi, bawiła za
wsze. długo wodwiedzinach przy stosach trzciny; 
włazIła na nie jak prawdziwy kot i zasiadała tam 
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aby ssa~ tr~cin~, z której . doskon~e umiała wybie
rać laskI mlękkIe.-A pamenka me pomagała jej? 
Jaby~ robiła to samo. Słuch~j pa~n~ Maryo czy 
masz Jeszcze krewnych na WSI? Daj mI do nich zle
cenia, pojadę oddać im twoje listy-Żeby zobaczyć 
trzcinę?-O! nietylko dla trzciny, ale po to także, 
ż~by mó:vi~ im. o paniel!ce. Co za szkoda, że pa
menka me JedzIe z naffil.-Prawda, odparła Mania; 
mamy tam brata matki naszej, wuja Adryana, któ
rego bardzo kochamy. Ale dziadunio ma tylko nas 
dwie, a przy tern byłoby nam smutno wracać teraz 
do Burbon!... 

Widziałam, że Mania znowu myśli o swej mat
ce, ~hciałam więc skorzystać ze sposobności i spy
ta.ć H, o jedną. ważną. rzecz, o której wiedzieć pra
gnęłam, rzekłam tedy: - "Jeżeli to panience nie 
sprawi wielkiego smutku, chciałabym, żebyś mi 
odpowiedziała na jedno pytanie.-Z pewnością. od
powiem.-A więc, dodałam,-ale głos mój drżał,
dla czego biedna mama panienki umarła? Czy pa
nienka nie prosiła gorąco Boga o zdrowie dla niej 
gdy widziała ją. chorą.?·' ' 

. To czegom się obawiała właśnie nastą.piło, Ma
ma zaczęła tak płakać, że mówić nie moO'la. Gnie
walam się na siebie, żem jej zadała to pytanie, ale 
rzecz już się stała. Wreszcie Mania rzekła: - "Ja 
także zadawałam sobie to samo pytanie, bo ja tak 
się gorą.co modliłam. O panno Małgorzato, pomyśl, 
gdybyś miała chorą. matkę cóżbyś zrobiła?-DoO'Ią.
dałabym jej i modliłabym się za nią. codzienni:' od 
rana do nocy ... Ale nie chcę o tern myśleć.-A więc 
i ja tak się modliłam, a nawet więcej, bo przepę-
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dzalam całe noce na modlitwie, gdy mi czuwać 
przy mamie wypadło. - Jakto panienka się nie kła
dla? Musiałaś być bardzo zmęczona? - Nie czułam 
teg?, ale co mnie najwięcej trapi, to że mimo wszy
stkich moich modłów mama umarła! Nie śmiem 
o tem mówić, nigdy nikomu o tem nie wspomnia
łam, tylko teraz gdy mnie panienka zapytala .... -
O panno Maryo jakże zrobić? Ja się spodziewalam, 
że będę mogla uchronić moją. Mamę od choroby na 
ok~ęcie! Czyż modlitwa na nic się nie przyda? 
~ Jednakże Pani by powiedziała, że to co ja mówię 
Jest złe. Słuchaj panno Maryo, pójdę jej o to zapy
tać, ona mi zawsze tłómaczy wszystko, czego sama 
zrozumieć nie mogę. - O nie, panno MalO'orzato . o , 

-me t.eraz &dy ja tu jeste.m.- To. się jej potem zapy-
ta:n I drugIm razeI?- pow~~m J?am~nce. - Tak, gdy bę
dz~eI?-Y .same ta~ Jak dzls. NIe WIem dla czego, zdaje 
m~ Slę, ze.z pamenką. mogę mówić o wszystkiem co 
~ę smucl.-O tern lepiej, to mi taką. sprawia przy
Jemność.-Ale ja panienkę zasmucam, a nie chcę te
g? Od czasu j ak tu przyszłam, jeszcze się panienka. 
me bawiła, a pewna jestem, że panienka inaczej robi. 
-Zapewniam pannę Maryę, że daleko więcej lubię 
rozmowę od zabawy, spytaj się panienka Gustawa? 
- To brat panienki nazywa się Gustaw? - Tak 
a panien~i? -:- Albe~y~. -: ~~.za piękne imię! Cz; 
brat pamenkI sprzeCIwIa SIę JeJ także? - Czasa.mi 
to)est sprzeciwiał mi się często w Burbon; zdaj~ 
lUI się, że to jest zwyczajem wszystkich braci, ale 
od śmierci biednej naszej matki Alberyk stal się po
Waż.niejszym i zawsze jest dla nas dobrym - No, 
to Ja wolę żeby mi się Gustaw sprzeciwiał. Czy 
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panienka częs~o widuje brata? - Co dwa tygodnie. 
J~ Gus:tawa :"Idzę co dzień i wolę że tak jest. W ja· 
kIm wle~u Jest brat panienki Alheryk? - Ma lat 
szes.naścle. -.o! jaki ~uży! Chciałabym go zoba· 
?zyc. - .SP?dzlewa~ SIę, że go panienka zobaczy, 
Jak,PrzYJdz:e do m.me .. - P?pro.szę o to Mamy, ale 
mo~e to me będzIe mIłe dZIadZIOwi? - Ol nie, on 
takI dobry, że rad ze wszystkieO'o co nas bawi. -
A to ja mu się nie podobam, b~ wcale nie bawię
panienki." - Mania się roześmiała i rzekła:-"kie:' 
dy tak, to proszę mnie bawić." 
. Przyp:owadzna~ wtedy małe i zaczęłyśmy 

SIę bawlC w gąskI. Potem poszłyśmy do OQTO
du, pok~za.lan;t Mani oranż ery e i ptaszki. bZa_ 
p:owadzlłam ją, do mego pokoju dziecinnego, ja
kIś .c,zas były~my u Pani, a potem poszłyśmy się 
bawlC z Bobuslem. To szczeO'ólne malec zaraz Ma
nię polubił t~k samo jak ja, ~ Jo~si nie dał się dot
knąć: ~ ama ?ardzo także pieściła Stefkę i Bercię. 
P?wled~lała mI że Stefka jest bardzo ładna, i że ma 
pI.ękne I.duże ~c~y, jak ugazeliła,godne. Toprawdat 
~lgdy me zwroCllam na to uwagi. A więc i MamfL 
Je~t także. bardzo ładna, bo Stefka do niej podobna,. 
NIgd{'m s:ę nad tem nie zastanowiła, bo Matka jaka
~o~wJek Je~t .zawsze się wydaje śliczna. Ale nie 
smIałam mOWlĆ o tem do Mani, już i tak bardzo by
ła~ zakłopotaną., kiedy Mama przyszła podczas pod
wJec~orku. U~aw~łam bardzo zaj ętą.jedzeniem konfi
tur, zeby Mamle me przyszła myśl pocałowaniamnie~ 
bo bała~ się, żeby Mania znowu nie płakała. 

. ~a,wlly~my si~ dobrze, Joasia śmieszyła nas swe
mI zartamI. DZIwny ma sposób mówienia, wida(~ 
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K:eol~k~, nie zawsze dobrze rozumiem co chce po- 
wIedzlec. Szczęściem Mania mówi po francuz ku 
bardzo do brze, bo rodzice wcześnie J' a do teO'o wpra-

ili
. • b 

W • 

. O. szóstej stara Barbara przyszła po sw oj e pa
menkr; chciałam zatrzymać je na obiad ale Mania 
powiedziała, że i tak już zbyt długo zost~wiły dziad
ka samego. Jak ja kocham tę Manię. To dziwne. 

Otóż już .skończone opowiadanie. Pani znajdzie 
zapewne, że Jest zbyt rozwlekłe, że może wiele rze
~zy !liepotrzebnie napis~łam, że układ zdań jest zły, 
~e meaobrze używam słow i że za często powtarzam: 
Ja jJow'iedzialam, albo ona powiedziała i t. d. Ale ko
cha?a Pani, ręczę, że zrobiłam co tylko mogłam. 
Konczę teraz, bo bardzo zmęczyłam rękę chociaż 
odpoczywałam kilka razy. ' 

Sobota, 15 listopada. 

Rozmawiałam dziś rano z Panią. o tern co tak 
nas Hopocze Manię i mnie. Powiedziała mi że do
brze robię mówią.c z nią. o tern, bo nigdy nie trze. 
ba kry? ~yśli zł.ych)a~ ta, kótrą miałam przed
wczoraJ: Ze na me Stę me przyda modlitwa. Chciała. 
bym przypomnieć sobie wszystko co mi Pani mó
wiła i do~ładnie to powtórzyć Mani jak ją zobaczę. 
Proszę WIęC Boga o pomoc, bo to rzecz bardzo 
'Ważna. 

Najprzód opowiedziałam Pani, jakim sposobem 
r?ZInowa zeszła na ten przedmiot a potem J' ak Ma-
nIa b ł " y Il. smutna; zresztą. Pani czytała już to wszy-
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stko w dzienniku. Odpowiedziała mi:-"Moje dzie
cię, modLitwa ~aws~e się pr~yda, nie zapominaj o tem 
nigdy, czasami wprawdzie Bóg nie daje nam tego co 
prosimy ... "-Przerwałam jej wołając: - "A widzi 
Pani!" 

- "Czekaj, odrzekła, n.ie zawsze daje, ale dla 
czego? Bo inaczej i lepiej jak my widzi rzeczy. 
Wiesz zapewne, że my nie tak dobrze. jak On wszy
stko wiemy?-O zapewne, bo nie możemy odga
dnąć jakim sposobem doprowadzić do skutku to co 
chcemy spełnić, a przytem gdybyśmy nawet wie
dzieli, nie mamy po temu możności. - l'ak moje 
dziecię, ale nie to ci chciałam powiedzieć. Chcę ci 
wytlómaczyć, że z powodu naszej niedostatecznej 
wiedzy, mylimy się często, nawet w tern, czego 
najwięcej pragniemy. I tak prosimy naprzykład 
Boga o rzecz, która nam się wydaje pożyteczną. 
Bez wątpienia wie On, jak nas wysłuchać, może to 
uczynić, ale widzi także zakryte przed oczyma na
szemi złe z tego następstwa i odmawia nam właśnie 
dla tego, że pragnie naszego dobra. My, którzy nie 
przenikamy przyszłości, modlimy się ciąglej ale 
Bóg zanadto jest dobrym, aby nam miał dać to, co 
szkodliwem dla nas być może. -J akże więc poznać, 
czy to, o co prosimy, jest dobrem lub złem'? - Je
żeli prośba nasza ma dobro na celu, Bóg nas wy
słucha, jeżeli złe, odmówi. - Pani, ale przecie nie 
może być nic złego w prośbie o zdrowie MatkiL.
Nie, Małgosiu, to jest nietylko obowiązkiem, ale 
nawet pociechą ... -Ale nie ma pociechy, gdy BÓ<7 
prośbę odrzuca.-Zaczekaj chwilkę. Modlitwa jest 
obowiązkiem, gdyż Bóg chce, abyśmy Mu jako 
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dzieci Ojcu przedstawiali wszystkie nasze pra.gnie
nia, a pociechę znajdujemy w tej właśnie nadziei, 
że On wysłucha prośb naszychj przytem mamy je
szcze przekonanie, że uczyniliśmy to, cośmy uczy
nić byli powinni. Ale nawet gdy Bóg nie daje nam 
tego o co prosimy, jak to właśnie miało miejsce 
z Mania nie wolno TIam sa.rkać przeciwko Niemu, ., 
ani wątpić o skuteczności modlitwy. On ją nieza
wodnie usłyszaJ: i przyjął, wysłuchał ją nawet, cho
ciaż uczynił to w innem tego slowa znaczeniu ... 
I tak o cóż Mania prosiła? Czego pragnęła? Dobra 
dla swej matki i szczęścia jej. Sądziła., że szczęście 
to na tem zawisło, aby żyła na ziemi ze swemi 
dziećmi.:. - Pani, jabym tak samo myślała. - I ja 
może tak Bamo, drogie dziecię, ale myśli Boga nie 
takie są j ak nasze, i On który Sam przyszłość prze
nika, może jedynie wiedzieć, ile oszczędził bólu 
j cierpień tej biednej Matce, zabierając ją ze świa
t:.\.-Ale gdyby Bóg chcia.ł, mógłby ją. uczynić 
szczęśliwą. -Moje dziecię, szczęście niebieskie dale
ko więcej warte, niżeli szczęście doczesne, a gdy 
Bóg raczył niem obdarzyć matkę Mani, czyż biedne 
dziecię ma prawo się żalić? Czyż nie prosiła sama 
o dobro dla swej matki? Prawda, że dodawała do 
modlitwy: "Zachowaj mi ją·" Ale Bóg zachował: ją 
dla nieba.-Coś podobnego i ja jej mówiłam, ale 
widzi Pani, Mania modliła się i za siebie także, pro
sząc o zachowanie życia matki, bo dziecko matki 
nie mające to rzecz przeciwna naturze. - A któż ci 
M~łgosiu powiedział,. że Bóg .nie mi~ł n.a c.elu szczę
ŚCla Mani, dopuszczaJąc na mą. to CIerpleme?" 

Dtiennik lbłg. t. l. 
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. Miałam już zawołać: - Ol tego już za wiele!... 
Ale Pani mówiła dalej: - "Tak dziecię moje; bo 
wszystko w życiu wychodzi z tej zasady: Jesteśmy 
stworteni dla nieba, a nie dla tiemi... Nie zapominaj 
tego nigdy Małgosiu, a w nieszczęściach, które Bóg 
zsyła, odkryjesz zawsze część zamiarów Bożych. 
Gdybyśmy byli tylko dla ziemi stworzeni, niepodo
?ieństwem by dla nas było przyjąć cierpienia i znosić 
Ję. Ale ponieważ czekamy na niebo, pocieszamy się 
w smutku tą myślą, że później będziemy szczęm",i 
i że wszystkie próby nasze zakupują nam przyszłe 
szczęście, które będzie nieskończonem i które sowi
cie nam wynagrodzi największe ofiary. Czy pojmu
jesz doorze to rozumowanie Małgosiu? - Bardzo 
dobrze pojmuję. Dla tego też Pan Jezus powie
dział: Błogosławieni którty płac~ą! Jak mi to Pani 
tlómaczyła przy czytaniu Ewangielii. Jednak przy
kro mi było patrzeć, jak Mania płakała. - Moje 
dziecię, Mania tracąc Matkę została w młodym 
wieku pozbawiona jej miłości, jej opieki, jej starań, 
i widzi przed sobą wielkie do spełnienia obowiązki 
względem młodszej siostry i starego ojca ... - Dziad
ka, proszę pani. - Tak . dziadka. A więc Mania 
smutkami swego położenia nabyć może istotnych 
praw do szczęścia daleko większego, jak to, które 
straciła. Nadejdzie chwila, gdy wszystkie łzy jej 
zostaną otarte, gdy zrozumie, że Bóg doświadczając 
ją zgotował dla niej najsłodsze rozkosze. Ale trze- . 
ba, żeby najprzód poddała się woli Boga, żeby ją. 
przyjęła chętnem sercem i z odwagą powinności 
swoje wypełniala.-Dobrze, Pani, ale znajduję, że 
to trudne dla Mani zadanie, pomyśl Pani, że ona ma 
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dopiero lat 121-To prawda; ale czy są.dzisz że ją. 
Bóg opuści? Jeżeli to drogie dziecię wzbudza w to
bie tak serdeczne współczucie, a nas wszystkich tak 
bardzo zajmuje, jakież więc uczucia mieć dla niej 
musi Niebieski jej Ojciec? Czyż On nie ma dla każ
dego ze swoich dzieci więcej miłoś(:i, niż my nawet 
pojąć możemy? Im więcej Mania jest doświadczaną, 
tem więcej jest kochaną od Boga; bo On karte tych 
których kocha,-uczyłaś się już tego. Przypomnij 
sobie historyą Józefa, która cię tyle zajmowała; py
tałaś mię wtedy także, co zawiniło to biedne dzie
cię, żeby być tak okrutnie karanem? A jednak t::zyż 
Bóg nie okazał Józefowi swej troskliwej opieki? 
Ale proszę Pani, Mania przecież nie zostanie mini
strem królewskim.-Ona jak się spodziewam zosta
nie świętą w niebie, czyż to nie więcej warte?
o zapewne. Ale ja wcale nie mam ochoty, żeby 
ona tam zaraz poszła. - Może zostanie tam dopiero 
wezwaną po długim upływie czasu, może nawet 
pierwej od niej tam będziesz.-O! nie, pani, ona 
daleko jest lepsza odemnie. Ale jak ja potrafię po
~~órzyć jej to wszystko? Gdyby Pani powiedziała 
Je~ sama.-Nie, moje dziecię, trzeba, żeby odpo
WIedź ta przeszła przez twoje usta, bo tak sobie ży
czyła Mania. Zresztą., moi e zrobi to na niej wię
ksze wrażenie, gdy zobaczy, że ty rozumiesz te 
prawdy, i ona łatwiej je zrozumić. Idź zapisz sobie 
rozmowę naszą. Bóg dal ci dosyć pamięci, abyś za
t:zymać mogła w umysle wszystko, co mówię do 
CIebie. Tym sposobem nie zapomnisz nic do dnia, 
g)dY.będziesz mogla zobaczyć Manię.-Idę już, ale 
l am poprawi mój dziennik, nie prawdaż?" - Gdy-
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bym się bala, że cokolwiek zapomnę, dałabym g() 
Pani przeczytać. 

Pani miaJa mi odpowiedzieć, gdy zawołałam 
nagle:-"Ależ Pani mówi, że. Bó~ z~ył~ próby ~~ 
tych których koc~a, aby s?bIe c~erpIe~Iem zarobIlI 
na niebo. Jabym Jednak me chcIała, zeby uma~ła 
Mama albo Pani albo ktoś z rodziny. A przeCIeż 
i ja p:aO'nę wejś/ do nieba. - Pojmuję to drogie 
dziecię, ~e nikt nie pragnie po~??nlch pr?b, było
by to przeciwne naturz~ ludzkIej l ~rzeclw~e obo
wiązkom na.szym. ProsImy nawet, zeby Bog od
wrócił od nas takie próby, tembardziej, że Bóg 
w łasce Swojej daje czasem niebo duszy ~akiej, k~ó
ra żadnem cierpieniem nie zarobiła sobIe na me! 
Wszystko zależy od Jego woli, z. nas.zej .str~~y po~ 
trzeba tylko, abyśmy się poddalI ObjaWIOnej w?h 
Bożej.-JeŻeli kiedy. nieszc~ęś.cia spadną ~a mme, 
czy Pani nauczy mme znOS1Ć Je? Sama mgdy.tego 
zrobić nie potrafię.-Bóg jest ~awsze ob?k nas l p~
moc Swoją nam daje, Mal?,oslU, . dobroc. Jego OJ
cowska stosuje łaski do prob, to Jest daJ~ nam co
dzień tyle siły, ile jej właśnie potrz.eb?:; me ~r~pmy 
się więc przyszłością, a na teraz. zaJm1Jmy .SIę Je~y
nie Mania. Jak widzisz Bóg me wszyst~m dZIe
ciom zsyia taki los jak Mani; musi on być niezwy
klym, gdy jej położenie tak cię uderza. - Pr~wda, 
to szczęście, że się to nie często zdarza!... BIedna 
Mania co za szkoda że to się jej właśnie przytrafiło. 
Ale jednak, gdy pójdzie do nieba, ml;l.m nadzieję, 
że' będzie pocieszoną. '. 

Potem opuściłam Panią i poszłam pIsać d~Ien
nik. Mam wielką. ochotę prędko zobaczyć Mamę. 
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Poniedziałek, 17 listopada. 

Byłam wczoraj na mszy z Mamą, Panią i Gu
stawem. Zdaje mi się, że się dość dobrze .za~howa
łam i że starałam się modlić bez roztargmema. Ale 
to źle, że zgrzeszyłam jeszcze p.różnością, jak o,v;ego 
dnia gdy po raz pierwszy wło~!ła:n. moją. rozową 
sukienkę. Teraz przyczy~~ ~:oznoscI był kapelusz, 
bo Mama mi kazała zroblC shczny, nowy, dla za
stąpienia letniego który już wyplowiał. ~'aką ~i to 
sprawia radość, gdy kładę co .n.owego, ze chCla~a
bym, aby mnie wszyscy chwalI~l .. M~żnaby pOWI~
dzieć żem zadowolona sama z sleb1e, Jakby to moją. 
było 'zaslugą~ że m~~ p~ękne ubr.anie.! ~le wiem, 
że to jest śmIesznOSClą l bardzo załuJę, ze byłam 
wczoraj tak próżna. 

Ale co mnie najgorzej draźni, to że Gustaw spo
strzeże to zawsze i zaraz mi mówi rozmaite rzeczy, 
które mnie gniewają.. I tak idą.c do kościoła i wra
cają.c do domu co chwila patrzał na mój kapelusz, 
udają.c, że go podziwia, a nie podziwiał ~o wcale! 
.A potem pytał mnie:-"Czy jesteś ze mme konten
ta? Może chcesz, abym wszystkim przechodzący~n 
mówił, że masz nowy kape~usz? . A~e" twarz two~a 
sama to mówi bo takie robISZ mmkl! - A gdy SIę 
gniewałam, o~ dodawał: -,',~oże ci się z~aj~, że j~
szcze nie dość O'lośno mowlę? PanOWIe l pame 
patrzcie, jak moj~ siostra piękni~ ubrana! Patr~cie! 
podziwiajcie! Ten kapelUSIk z bIałego pluszu ~ te 
piękne kokardki różowe, czyż nie są. zac,hwycaJą.~e! 
Nie uważajcie na zadą.saną minkę, ktorą.. ~roblła 
w tej chwili, przejdzie ona, jak pochwalICIe ka
pelusz!" 
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Doprawdy trudno było wytrzymać! To też zaczę
la:n:: się gniewa~ na sery~ i nie chciałam podać mu 
rękI. 13ał~m S!ę .okropme, żeby kto tego nie usły
~zal. Zd~Je mI SIę że ten szkaradny Gustaw my
sIal o mOIm kapeluszu nawet w kościele i to mi 
sprawiało nie male rozta.rgnienie w modlitwie. 
GdJ:by szlo tyl~o o to sprzeciwianie się Gustawa, 
pocIeszyłabym SIę łatwo, ale co mi najwięcej robi 
przykrości to, że ja w samej rzeczy jestem bardzo 
rada, gdy kto chwa.li moje ubranie. Tak samo 
mnie to cieszy, gdy chwalą. moją. pamięć, albo jakie 
od~zwanie się ~lOje, albo jakikolwiek mój postępek. 
A Jednak ~o dZl'~vne, że Pan"i nie chwali mnie nigdy; 
~le gdy mI p~wle: Dobrze trobilaś Małgosiu, wtedy 
Jestem 8zczęśhwsz~ n~ż po usłyszeniu największych 
pochwał; wprawdzIe mszy czuję rodzaj radości, ale 
ten właś~ie najlepiej lubię. - Bardzo się też Pani 
wstydzę, Ile razy czuję iż byłam próżna, to też nie 
pokaże jej tego dziennika, ale boję się, czy już nie 
zauważyła wszystkiego, bo mi się zdaje, że widzia
łam to w jej twarzy, a to przypuszczenie miesza 
mnie bardzo. 

Środa, 19 listopada. 

W czoraj J?~dczas katec~izmu zły duch starał się 
poddawać ~I Jeszcze myśh próżne z powodu kape
lusza, ale me zwracałam na to uwaai, bo Pani za
wsze mówi, że tak robić najlepiej. Zr~sztą. zostałam 
uJ>0korzo~a i to 'poskromiło. m?ją. dumę: mój wy
CIąg by łzIe zrobIOny. Pam IDI to wprawdzie mó-
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wiła, ale myślałam, że nie ma racy i, bo częściej je
stem chwalona niż ganiona. Dostałam ostatni' nu
mer; nie warto było doprawdy mieć nowy kapelusz, 
owszem z jego powodu lepiej jeszcze wszyscy mnie 
widzieć musieli. Wstydziłam się bardzo Mani, bo 
ona dostała numer pierwszy. Cieszyłam się że go 
ma, ale jednak bardzo to jest upokarzają.ce. Ma
nia też daleko większa odemnie. Zdaje mi się, że 
z pomiędzy nas wszystkich na katechizmie ona jest 
największa. Matka jej chciała, żeby obie siostry ra
zem przystąpiły do pierwszej Kommunii, Mania. 
więc czekać musiała, bo Joasia bardzo jeszcze była 
dziecinna. Przytem Mania przez długi czas była 
tak delikatna, że matka jej nie chciała ją. utrudzać 
nauką. i przygotowaniem. Podróż do Francyi opó
źniła jeszcze tę ważną. chwilę. Dópiero w tym roku 
obie siostry spodziewają. się tego dopełnić. Mania 
mówi, że Joasia robi co może. Ale mnie to smuci, 
że ja nie przystą.pię do pierwszej Kommunłi razem 
z Manią., bo na to trzeba słuchać katechizmu przez 
dwa lata ... a ja dopiero niedawno uczęszczam na te~ 
wykład reliaii W Indyach się skończy rok drugI. 
Chciałabymb w'iedzieć, czy w tamtych krajach tak 
samo się wszystko odbywa jak tutaj. .. 

Po katechizmie wyszłam razem z Mamą. I Joa
sią. i dziadunio ich rozmawiał z Panią.; pytał jej czy 
będę mogła przepędzić po południe z jego wnuczka
mi i zjeść z niemi obiad w przyszly czwartek. Co 
za szkoda! Byłabym tak z tego szczęśli~a. Ale ~a
ma zaprosiła już na ten dzień Klarę, me mogę WIęC 
b~ć niegrzeczną,. Pani podziękowała uprzejmie i po
wledziała, że na inny raz służyć im będę, ale to 
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?późn~eDie wiele sprawiło przykrości tak mnie jak 
l M.am. A przytem mam)ej jeszcze powtórzyć tę 
wazną rozmowę, cze2"o me moO'łarn zrobić na ulicy' . t ' u o , 
Jes ero pewna, że :Mania ba.rdzo chciałaby wiedzieć 
odpowiedź Pani, bo ciągle jest równie smutna.. 

Piątek, 21 listopada. 

.M~ma od~b;ala ~es~cie list od Ojca, który do
nOSI, ze pO.,;"roCl w me~d~Ielę. ~o za ~zczęście! wszy
sCf s.kakahsmy z radosCl, gdyRmy SIę o tern dowie
dz~eh; nawet Bubuś śmiał się, gdy mu to powie. 
dZIałam. Można było mniemać że zrozumiał o co 
~hodz~, ale to pewno dla tego, ie widział mnie śmie
Jącą SIę· 

. ~lara prz_epędziła ze mną. dzień wczorajszy, ba
wllys~'y SIę .dob~'ze, ale nie byłam tak jak zawsze 
rada Jej odwIedZInom. Znajduję :Manię daleko mil
sz~, bo taka naturalna! gdy tymczasem Klara stroi 
~Iny; a.potem nie mogę z nią rozmawiać, bo się 
mgdy ~le rozumiemy. Ona udaje dorosłą pannę, 
choclaz tylko o dwa lata starsza odernnie a taka 
próżna! , l?l~ t~go że jej ojciec jest deput~wanyin, 
ona mysh, ze Jest wyższą od caleO'o świata. Prze
cież to nie ona jest deputowaną. iOnie jej w tern za
sługa, że jej matka jest boO'atą. 

Nie lubię jej matki, m~ jeszcze więcej pretensyi 
od Klary. A przytem w tak dziwny sposób mówi 
o p~nnie Lerins! Mama nie tak postępuje z Panią.. 
Pam de Baldi przywiozła Klarę; Lardzo byłam kon
tenta, że zobaczyłam jej murzynka. Oddala Mamie 
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wizytę i ja z Klarą byłam w salonie; pani Baldi 
odchodząc spytała córki:-"O której godzinie chcesz, 
żebym przysłała po ciebie bonę? - Kiedy Ma
ma zechce, ale może lepiej żeby pani po mnie przy
sz~a i to wcześnie, mogłabym jeszcze pójść na pola 
Ehzejskie.-Zostawilam jej czas wolny do wieczo
ra, ale mniejsza o to, musi wynaleźć sposób powró
eenia na czas.-Możeby lepiej było nic nie zmie
niać, bo jeszcze zeszłego czwartku mama jej obieca
ła czas wolny.-Nie. nie, moje dziecię, nie troszcz 
się, nie możemy być niewolnikami takich osób; nie 
prawdaż kochana pani?"-Ale Mama odpowiedzia
ła bardzo zimno: - To jednak wielkie szczęście 
módz oslodzić im życie. - Ol pani, dodała pani de 
Baldi, jesteś w położeniu wyją.tkowem, pani masz 
skarb! A potem to pani przyjaciółka z lat dziecin
nych! Ale ja nie jestem takiemi względami związa
ną. i mówiąc między nami, wolę to." 

:Mama nic nie odpowiedziała. Pani de Baldi 
odeszła, a ja zaczęłam się bawić z Klarą i z dziećmi. 
Wieczorem byłam bardzo zmęczona, to też wcześnie 
spać poszłam. 

Poniedziałek, 24 listopada. 

Jakże byłam szczęśliwą wczoraj i dziś! Ojciec 
kochany powróciL. Już tak dawno nie widzieliśmy 
g.o! Gdy przybył po obiedzie, ledwośmy go nie udu
sIb Uściskami, ale zdaje mi się, że był z nich kon
tent. GUstaw był przy nim i pomagał wyjmować 
pakunki z powozu; Stefka zarzuciła mu na szyję rę-
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ce, Bercia jak kot wdrapywa~a się na. ~iego, a ja 
ciągnęłam go za ręce, żeby SIę nachylIł l pocałował 
mnie. Chciał wprawdzie zrobić minę surową, aby 
nas uspokoić, ale ~yśmy zbyt. byli szcz~ś!~wi, ż~b! 
się bać Ojca. Mamle nawet me zostawIhsmy mIeJ
sca obok niego. Na.koniec zaprowadziliśmy go do 
stołu i tam opowiadał nam swoją podróż, to jest od
powiadał na nasze pytania, bo Ojciec nigdy nie mó
wi doŚĆ obszernie. Potem każdemu z nas dal 
mały podarunek .. Gusta~ ,dostał ładn~ lask~ z drze
wa które z dalekICh kraJow pochodZI, a Ja małą 
szk~tułkę zrobioną przez galerników. Nie lubię 
galerników, ale moja szkatułka jest śliczna. Stefka 
dostała iiliżaneczkę rzeźbioną z kokosowego drzewa, 
a Bercia piękną zabawkę. Bobuś na~vet nie został 
pominięty, dostał cacko z dzwonkamI: Mama otrzy: 
mała bardzo piękne pudełko ozdobIOne pysznerru 
mi muszlami i Pani dostała także pudelko ró
wnie ładne. Wszyscy jesteśmy zadowoleni nawet 
Józefa której Ojciec przywiózł koszyczek ... Jaki on 
dobry' że tak pamiętał o wszystkich. 

Środa, 26 listopada. 

Ułożono wczoraj po katechizmie, że pójdę do 
Mani we Wtorek, ale nie na obiad, bo Mama tego 
nie chce, Mania prosiła także Stefkę i Bercię; z je
dnej strony wolalabym to, bo bawiłyby się z Joa
sią, a ja mogłabym się do woli nagadać z Manią, 
ale z drugiej strony byłoby trudno doglądać ma
lych, szczególniej Berci, a zawsze na mnie kładą ten 
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obowiązek. Zresztą nie będę się . usk~:ża.ła, aby~ 
tylko poszła. Biedny Bobuś, on n~e pOJdzle z, nalm, 
bo jeszcze nie chodzi, zaczyna dopIero stawac, g~y 
go za obie rączki podtrzymują, a czase~ nawet ~le 
chce usiaść taki z teO'o kontent, że stOI. Ale kle-" , b~ 

dyż on biegać zacznie? . . '. . 
Miałam wczoraj złe stopm~. WIdzę, ze od ~a~ 

kiegoś czasu praca nie i~zie m~ ~o?rze, a: pr~eclez 
przy końcu tego ty.go~ma PallI JUz będZIe bczył~ 
stopnie z całego mIeSIąca. Trzeba ba:dzo pr~co~'a~! 
żeby to wynagrodzić. Dziś rano Pam była WIęcej 
zadowolona ze mnie. 

Piątek, 28 listopada. 

Wielka szkoda, że dzień wczorajszy już minął, 
ale się pocieszę w żalu, opisując wszystkie jego 
SZCZE'góły, aby je lepiej zapamiętać. 

Najprzód pracowałam dosyć pilnie, za co też do
stałam lepsze stopnie. Po śniadaniu Józefa ubrała 
nas wszystkie trzy, bo Mama pozwoli!a Stefce. i Ber
ci iść ~emną pod warunkiem, że Józ~fa ~o~t?,llI~ tam 
z naIDl, co mi bardzo było na rękę rowmez Jak l Ma
ni. Mama się bała" żeby małe nie roblly zbyt.wie
le hałasu dziaduniowi i miała słuszność. PallI po
szla z nami, żeby nas przedstawić paTIU de Laval. 
Bardzo jest miły ten stary dzia.dunio! ~ taką był 
grzecznością dla Pani, o! ale z bardzo wle.lką grze: 
cz~o~cią, a nawet i dla mnie był grzeczny: ~a~l 
1ll0WI, że to dawna grzeczność francuska. WIdac, ze 
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nowa me taka grzeczna; szkoda, - bo to ładna 
rzecz. 

'Wprowadzono nas do wielkiego salonu, którego 
meble trochę dziwacznie wyglądaj:), bo są. dawne 
i zupełnie inne jak meble u Mamy i u pani de Bal
di. A przytem dużo jest portretów, a wszystkie 
osoby tak poubierane jak markizowie i markizy, 
których można widzieć. w karnawale. Dywany 
i firanki są. bardzo spłowiałe; sądzę że Klara śmiała
by się z tego, ale we mnie przeciwnie wzbudzało to 
poszanowanie. Ale naj większe wrażenie sprawił 
na mnie widok starego dziadunia z białą brodą., obok 
tych dwóch wnuczek w żałobie, a między niemi ani 
ojca ani matki. Na płacz mi się zbierało; Pani 
czuła to samo. 

Pan de Laval dziękował jej nie wiem jak długo 
za to, że nas przyprowadzita, a gdy Pani mu po
wiedziała" że Mama się obawia, byśmy go nie zmę
czyły, bdpowiedzia.l: - "O! nie, pani z pewnością, 
ja ta,k jestem szczęśliwy, widząc, że moje wnuczki 
SI} kontente! A moja Mania tak już polubiła to pię
kne dziecko." - Mówiąc to patrzył na mnie. Do
prawdy za wiele grzeczności mówić, żem piękna, 
ale zdaje mi się, że się dziadunio myli. Przyniósł 
dla dzieci cukierków; to też Bercia wieczorem mó
wiąc o nim zawołała:-"Jaki ładny ten dobry sta
ruszek!" - Może się pochwalić, że mu dobrego naro
bita hałasu! Joasia ją. jeszcze pobudzała do swawoli, 
aż biedny dziadunio musiał się zamknąć w swoim 
pokoju. Mania zaprowadziła mnie do siebie, mate 
zostawiłyśmy przy Józefie, żeby się bawiły w ja-
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dalnym pokoju, który jes: bard~o ?uży i piękny, 
a meble w nim od staroŚCI wydają SIę czarne. 

Oglądałam wszystkie rzeczy Mani. ~~ mnó· 
stwo przedmiotów pochodzących z Kolonu; .małe 
namioty z Madagaskaru, ko~ce sanda~owe, pI.ękne 
ziarnka szare i białe, które SIę nazywają. łzawI Jo
ba i które można nawlekać. Dużo mi dała takich. 
Prócz tego ma plecionki ze słomy! rozmaite przed
llIioty z kokosu; m uszle, korale l t .. d. By'{ab~~ 
przez cały dzień oglą.dała te ws~~stkIe ~SO?hWOSCl. 

Bardzo mi się podobał pokoJ MaIlI; Jes~ e~e
gancki a skromny. Takie same jak przy okme m~
bieskie :firanki osłaniają jej i Joasi łóżka, bo oble 
siostry śpią obok siebie, a nad łóżkiem :wisi kru'c~
:fiks Mani, który dostała po matce. Mama ma takz~ 
piękny obraz Najświętszej ~anny. A po. ka.żd~J 
stronie kominka wiszą medalIony z włosaml; Man~a 

. . d . l '1' 1 • . a" NIe llII pOWIe zla1a: -" o W-f.,osy marny'/, OJC... -
śmiałam patrzeć na nie. Jak to smutno mieć włosy 
osób, któreśmy tak kochali, a nie widzieć już. tych 
osób l Jednakże przyjemnie mieć choc.:i~ż to. ~Ied?~ 
Mania! Włosy ma prawie takie same ~a~ mla!a Jej 
llIatka. Rz.ekła do mnie. -;- " Pytała mI SI ę pamenka. 
przeszlym razem czy podobnI} jp.ste?I do ~~my: po
każę panience jej portret, taki, Jakbys Ją zywą 
"\'lidziała ... " 

Otworzyła komódkę i z czerwonego pudelka 
z cyfrą na wierzchu wyjęła piękną złotą bra,n.solet
kę. Na tej bransoletce jest .medalion z mimll,tu.rą. 
przedstawiającą twarz ma.tkI Mani. O! co za plę
kna osoba! Miała wielkie oczy niezupelIlie czarne 
tylko ciemne i podłużne. A rzęsy czarne! Twarz 
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-owalną i bladą, a usta maleńkie czerwone, które 
się u~l,?iechały równie łagodnie jak usta Mani. Pię
k.ne Je) w10ily tak ładnie odbijają od twarzy, cho
CIaż ~1e6 ma ciemną, matową, jak zdaje mi się na
zywają. Jednem słowem jest śliczna! 

Patrzyłam na nią ciągle i myślałam: - Tak 
M . d . ,. d b " , ama ~ mej po o na."-I mówiłam sobie:-"Bie-
dna Mama, ma tylko ten portret! A kiedy chce 
~atkę ucałować, wtedy martwy portret musi jej 
Sl~ ,:y~awać zi~nym i wielki jej smutek spra
WHl.C... -I to mIę tak wzruszyło, że aż zaczęłam 
płakać .. Mania się także rozp1akała i rzekła:-"O ja~ 
ka pamenka dobra, że płacze ze mną:"-Nareszcie 
P?myślałau~. sobie, że to bardzo źle z mojej strony 
me, starać Sl~ pocieszyć Mani i zaczęłam jej opowia~ 
dac całą moją. rozmowę z Panią; na szczęście wszy
stko prawie pamiętatam. 

Mania znalazła, że to bardzo piękne i prawdziwe 
ale cóżby byla,.Eowiedziala słysząc te słowa z ust sa.: 
mej Pani; jedn1łiże nie pocieszyła się jeszcze i powta
rZ:l,la ciągle: ~"Tak rozumiem, ale mi to nie powróci 
~n~tki .... -S.ruchaj panno :W:.ary?, .o~parłam, nieszczę~ 
.sc!em ?llC me m,oże ~o,:"roclć CI Jej, ~hoćbyśmy nie
WIem Jak plakały oble l rozpaczały, me dokażemy te~ 
~o, aby ~atka panienki powl'óei1a z nieba, bo t,o się 
Jes.zcze ~l1e zdarzyło nikomu, a płacz nasz przeszko
d~l p~n~ence do osiągnienia tej zasługi, o której Pa~ 
m mowI. A pewna jestem że panienka ma wielką. 
o~hotę pójść kiedyś do nieba? - O! tak, zawołała, 
,,:~lką. m.am ochotę!...-Widzi panna .Marya, że le
pl(~J będ~l.e,. gdy się ~anienk~ pocieszy, bo Bóg ją. 
nagrodzI l Ja z tego CIeszyć SIę będę także, szczegól~ 
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łliej jeżeli to nastą.pi późno, bardzo późno!-Panna. 
Ma.łgorzata ma słuszność i bardzo dziękuję, żeś mi 
powtórzyła słowa panny Valmy; powiedz jej pa~ 
nienka, że będę się starała być rozsądniejszą. i lepiej 
poddawać się woli BoMj." - Jednakże Mania była 
jeszcze potem bardzo smutna, ale ja rozumiem, że 
smutek nie może tak przejść od razu. Prosiła mnie, 
żebym się dla niej modliła o ła.ski, których potrze~ 
buje. Przyrzekłam jej to i była, jak mi się zdaje, 
kontenta z tej obietnicy, bo stała się trochę wesel
szą.. Schowała drogi swój portret i pokazywała mi 
potem albumy. Jej ojciec rysowal bardzo dobrze; 
widziałam mnóstwo krajobrazów z Burbon robio
nych j ego ręką.. Rzeczywiście kraj ten bardzo jest 
piękny. Nie wiem czy w Indyach będzie równie 
dobrze. Mania długo rozmawiała ze milą. o naszej 
podróży, a potem mówiła mi o Burbon rzeczy bar
dzo zajmujące, ale byłoby za długo wszystko opi~ 
sywać. . . 

Zawołano nas na podwieczoreK, stara Barbara 
przyszła po nas, bo ona zawsze usługuje małym 
Swym paniom. Mania tak często w opowiadaniach 
Swoich wspominała tę poczciwą. murzynkę, że zda
Wało mi się, iż ją. znam dobrze. Na nieszczęście nie 
rozumiem dobrze tej mowy kreolskiej i Mania mu
si mi zawsze tłomaczyć, co mię wprawia w kłopot 
z Joasią., Znalazłam, że Bercia daleko więcej postą
piła w tej umiejętności. Rzecz dziwna! Nie wiem 
Jakim sposobem gadała z Ba.rbarą., jak prawdziwa 
papuga i bawią.c się cią.gnęła ją. na wszystkie stro
ny. Barbara śmiała się i widać było wielkie jej bia
łe zęby odbijają.ce od czarnej skóry, co bardzo Ber-
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cię bawiło; wołała też do mnie gdy weszłam: -
"MaIgosiu, dobrześ zrobiła, żeś mi ją. dała do zaba
wy!"-Barbara była zachwycona,. Stefka rozmawia
ła z Joasią i zdawały się dobrze rozumieć jedna. 
drugą. Kazano nam usiąść przy stole; były ciastka 
owoce i kwiaty; za piękne dla nas przyjęcie. Jak 
Mania była u nas, podwieczorek nie był tak pię
kny; a jednak zdaje mi się, że Marna jest bogatsza 
od pana de Laval. Kiedy mia.lyśmy zacząć jeść 
nadszedł dziadzio i powiedział, że sam chce robić 
nam honory. Zaczął wtedy rozmaite ceremonie 
z małemi ja,k my dziewczątkami, czem tak byłam 
zmięszana, że nic jeść nie śmiałam. Ale Stefka, 
a szczególniej Bercja jadły doskonale, potem pan 
de Laval zaprowadził nas do salonu i kazał cią.gną.ć 
losy. Ach! to mnie uhawiło! Wygrałam kilka rze
czy, między innemi pieczątkę, prawdziwe pieścideł
ko, którą. będę pieczętowała listy z Indyi do Gu
stawa i Mani, bo musiałam jej przyrzec, że pisy
wać do niej będę. Stefka i Bercia wygrały mnó
stwo zabawek. Mania i Joasia nic prawie i odda
wały nam i to jeszcze co miały, Co jabym im dać 
mogła, trzeba będzie poszukać. 

O wpół do szóstej powiedzia.la Józefa, że czas 
już iść do domu; pokładłyśmy kapelusze i płaszczy
ki, ale panna Berta grymasiła po swojemu i nie 
chciała odejść. Ustą.piła wreszcie. Wieczorem zmó
wiłam modlitwę za Manię, kontenta jestem, żem 
nie zapomniała o tern. Co dzień ją odmawiać będQ. 
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Poniedziałek, 1 grudnia. 

Szczęściem, że już zupełnie przyzwyczaiłam się 
~o mego kapelusza, nie byłam więc dumną. z niego, 
Idą.c wczoraj na Mszę. Miałam wprawdzie nowe bu
ciki, ale tych nie tak widać i ni e są. bardzo ładne, sta
rałam się też nie myśleć o nich. Zresztą. nie było 
Gustawa, Ojciec zabrał go z sobą do Versalu, co 
nam było przykro, bo wolałybyśmy, żeby obaj po
szli z nami na Mszę. Mama powiedziała to Ojcu, 
który przyrzekl, że pójdzie Vi przyszłą niedzielę; 
wtedy Mama po~woma iść Gustawowi, ale pierwej 
musiał pójść rano na cichą. Mszę, bo tak Mama 
chciała. Bardzo nam smutno, że Ojciec nie bywa 
z nami w kościele, ale przecież bywa czasami, a oj
ciec Klary nie chodzi tam nigdy, ona mi to sama 
mówiła. Gdy powiedziałam to Pani, rzekła mi, że 
nie do nas należy są.dzić postępowanie rodziców, że 
oni mogą mieć swoje powody, których my nie zna
my i że powinniśmy tylko modlić się za nich gorą
co. O! ja się co rano i co wieczór modlę za mego 
Ojca równie jak i za Mamę. Myślałam, że bar
dzo dobrze dzień przepędzę kiedy niema Gustawa, 
a tymczasem wcale nie! byłam owszem bardzo nie
dobra dla siostrzyczek. Prosiły mnie, bym się z nie
~i bawiła w gą.ski, a ja nie chciałam, bo mnie to 
JUż nie bawi. Wtedy prosiły, żebym się z niemi 
bawiła w grę jaką sama chcę. Odpowiedziałam:
~róbmy loteryę jak u dziadunia Mani." - Zgodziły 
SIę. na to i zapytały co ja dam na loteryę. Powie
dZIałam, że nie do mnie należy dawać cokolwiek, że 
o~e mają. pudełko cukierków jesząze ze chrztu bra
CIszka Cesi i że te cukierki wziąć trzeba na fanty. 

Dziennik Małg. t. 1. 6 
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Stefka przystała chętnie, ale Bercia zaczęła ~rzy
czeć:-"Ale Małgosiu, to ja nie wygram nic, kledy 
to moje pudełko. Biedactwo, miała słuszność; je
dnak ja na"ZwałaIIJ. ją glupią i łakomcem i chciałam 
jej gwałtem zabrać pudełko, żeby przygotow.ać 
fanty. Im bardziej mi się opier.ała, tern ja :r,. WIę
kszy O'niew wpadałam. WreszcIe wyrwałam Jej pu
dełko~ a ponieważ rzuciła się na mnie, by je ode
brać, uderzyłam ją porządnie. Pożałowałam tep~ 
w tej chwili, jak tylko zobaczyłam, że twarz Jej 
zaczerwieniła się, ale dla czego też Bercia zawsze 
się unosi jak furya! . . 

Pani wyszła wtedy ze swego pokOJU l. po
wiedziała, że powinnam zaprzestać zabawy, k1edr 
nie jestem rozsądniejszą od Berci i zabrała nam bI
lety loteryjne. Stefcia rzekła na to:-"Otóż to tak, 
ja nie zrobiłam nic i z waszej przyczyny, jestem tak
że ukarana."-A ponieważ złosć już mi trochę by
ła minęła i zrozumiałam, że ja rzeczywi~cie byłam 
winną widziałam więc, że ja także powmnam wy
naO'rodzić Stefci karę jaką ponosi i powiedziałam: 
_b Stefciu idź się pobaw moim wolantem, poży
cz~~ ci go, kiedy lubisz się nim ~awić." - Ste~cia 
bardzo się ucieszyła. Co do Bercł, ta zapo~mała 
o płaczu, jedząc swoje cukierki, a nawet WIdząc, 
żem smutna, włożyła mi jeden w usta. Co za szczę
ście, że ona ma przynajmniej dobre serce. " 

Ale ja się nie dała ocieszyć cukierkaIDl l by-
ło mi bardzo smutno,' popełniłain: rzecz tak szka
radną.. Najwięcej mię to trapiło WIeczorem, przy 
rachunku sumienia, który robię codziennie, bo mię 
Pani tego nauczyła. Gdy się siebie pytam: - Czy 
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byłam dziś :dą? I kiedy muszę odpowiedzieć: - Tak! 
A, potem jeszcze:- Cóźe$ ~robila ~lego? C~y sprzeci
wiałaś się?-Tak.-Ale dla c~ego?-Bo byłam łako
ma. (To prawda, powodem do tej sceny było moj e 
łakomstwo, bardzo lubię cukierki). - A dla czeg(J 
uder~ylaś biedną twoją siostr~yc~kę? - Bo .ąniewala17l 
się.- Otóż widzis~, ten szkaradny gniew ~awsze powra
ca! A jednak pamiętasz, :te pr~yr~eklaś Bogu poprawić 
się.-Ach! co za nieszczęście być taką.! Doprawdy 
nie wiem kiedy ja stanę się dobrą. ... 

Wtorek, 2 grudnia. 

Wczoraj wieczorem Pani liczyła moje stopnie 
z zeszłego miesiąca; bardzo jestem zawstydzona, bo 
miałam tylko pięć dobrych, a bardzo wiele złych, 
więc też tylko będę miała pięć soldów dla bie
dnych. Ja co chciałam kupić sukienkę dla tłuścio
cha Marysi. Na żaden sposób nie dokażę tego za 
pięć soldów, choćby nawet Stefka i Bercia dodały 
mi swoje pieniądze, których także mają niewiele. 
Spodziewam się, że Gustaw będzie szczęśliwszym 
odemnie, jednakże nie wiele mi z tego przyjdzie. 
Ja to wiem dobrze, że od jakiegoś czasu bardzo by
łam leniwą. Bywały dnie, że mnie nudziła praca, 
a choć Pani mnie zachęcała, byłam mimo to jak 
W odrętwieniu. W ostatnim tygodniu szlo trochę 
lepiej, ale już za późno. Trzeba się poprawić; - do 
n?wego roku juz tylko miesiąc czasu, trzeba zaro
~lĆ na kolendę dla biednych, jeżeli chcę, żeby mo'
Ja zrobiła mi przyjemność. A prócz tego nie pra-
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cując pilnie byłabym nieposłuszną Bogu, który 
chce, żeby wszyscy wypełniali swoje obowiązki 
i sprawiłam Mamie i Ojcu wiele przykrości. A i Pa
ni także! Dziś będę miała wyborną cenzurkę. 

Środa., 3 grudnia.. 

Gustaw był bardzo grzeczny przez cały wieczór 
wczorajszy. Ojciec tak był kontent z jego cenzury 
za przeszły miesiąc, że mu dał 5 franków. To tro
chę inaczej jak ze mną. Wstydziłam się powiedzieć 
Gustawowi, że ja miałam tylko pięć soldów, a je
dnak bardzo mi się chciało poprosić go o cokolwiek 
dla biednych, którzy cierpieć będą, za moje leni
stwo, ale bałam się jego przymówek; nieraz już pła
kałam z jego przyczyny. Wreszcie pomyślałam so
bie, że to będzie źle z mej strony, jeżeli nie wyznam 
wszystkiego, że to nikczemnie. Ta myśl skłoniła 
mnie wreszcie. Rzekłam więc:-"Jakiś ty szczęśli
wy Gustawie, że się tak dobrze uczyłeś!" - Roze
śmiał się pytając szyderczo: - "A tyś robiła ina
czej?"-Ale widząc, że mam łzy w oczach dodał:
"Za to tego miesiąca będziesz się uczyła dobrze. -
Tak, odrzekłam, ale tymczasem biedni mają tylko 
pięć soldów!-To nie wiele, ale jeśli chcesz dam ci 
trochę pieniędzy?-O właśnie chciałam cię prosić 
o tol-Ileż chcesz? - Nie wiem, co sam dasz. - To 
ci dam czterdzieści soldów." - Doprawdy Gustaw 
jest bardzo wspaniałomyślny, przebaczam mu też. 
dawne jego psoty. 
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Piątek, ;; grudnia. 

We czwartek doznałam wielkiej przykrości ... Oj
ciec obiecał wziąć mię z sob~ do Saint-Germain, 
gdzie miał ~łożyć wizytę admir~łowi ***, który ma 
tam piękną posiadłość. PrawdzIwe było to szczę
ście dla mnie opuścić ten nudny Paryż, gdzie za
Wsze się widzi to samo błoto i gdzie nie można cho
dzić nie będąc przejechaną, to jest nie narażając 
się na to. We środę wieczorem gdy mi to Ojciec 
przyrzekł nie mogłam usną.ć tak byłam z o~ietnicy 
Uradowana. A teraz nic z tego! Od rana WIdzę, że 
niebo jest czarne, tak czarne, jak gdyby z.amia~t 
śniegu miał padać atrament. I nawet to .mme dZI
wi, że niebo robi się takie czarne na śmeg, który 
jest przecie taki biały. 

Pytam Józery co ona myśli o pogodzie? Odpo
wiada mi, że czas będzie brzydki . . Mówię jej, że się 
~a tem nie zna, co ją gniewa; zaczyna mnie łajać, 
Ja ją jeszcze więcej i skoro mnie tylko ubra~a wf
szłam od niej z gniewem i pobiegłam do P.alll? kto
ra mi rzekła, że mam chmury na czole takIe, Ja~ ~ą 
na niebie. Odrzekłam jej: - "Ale proszę Pam Ja 
:mam je właśnie dla teo-o, że ma je niebo."-Wtedy 
Pyta mnie Pani, czy ~oje chmury zrobią komu co 
?obreo-o tak jak chmury niebieskie. Odpowiadam 
Jej, żebnie widzę coby dobrego robić miały chmury 
na niebie tylko mnie robią na złość. Pani przybie
ra wtedy' minę poważną i tłómaczy mi, że nie trze
fa ~ak lekkomyślnie .m?wi? o ~zeczy, kt?rą Bóg z~y~ 
~, Ze Bóg nie sprzecIwIa SIę mgdy ludZIOm, choCIaz 

:heraz ich doświadcza.-"Ale proszę Pani jedno bar
o Podobne do drugiego.-Nie, moje dziecię; kiedy 
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się sprzeciwiasz siostrom albo Gustawowi, czy to 
czynisz dla ich dobra? - O nie, a jak oni mi się 
sprzeciwiają to także nie dla mojej przyjemności.
A Bóg doświadcza nas tylko dla naszego dobra~ 
I tak teraz doświadcza cię Bóg podług sił twoich; 
obiecywałaś sobie wielką przyjemność z tej prze
jażdżki do Saint Germain, a niebo staje temu na 
prze~zkodzie. - O! niemów Pani tego. Zapewniam, 
ze mebo już trochę jaśniejsze. - Nie widzę tego 
moja biedna Małgosiu, i mówię ci to na wypadek, 
gdyby czas miał być złym w samej rzeczy. Jestto 
dla ciebie próba, musisz się wyrzec przyjemności 
i przyją.ć umartwienie. Jeżeli się poddasz ochotnem 
sercem, będziesz miała prawdziwą zasługę , którą 
Bóg w dobroci swojej policzy, bo naj mniej sza na
wet ofiara jest Mu przyjemna, gdy ją ponosimy 
w celu przypodobania się Jemu. - A jeżeli się nie 
poddam? - Jeżeli się nie poddasz próba zawsze 
ci będzie zesłaną, ale stracisz zasługę, będziesz tylko 
miała umartwienie bez nagrody. - A! to lepiej by
loby przyjąć chętnie umartwienie, ale mi to tru
dno; bo widzi Pani byłabym się tak dobrze bawiła! 
-Prawda, moje dziecię, ale powiedz mi, czy zasłu
żyłaś na tę przyjemność? Czy pracowałaś tak do
brze, aby za to być wynagrodzoną? Czy się twój 
charakter polepszył? Wreszcie czyż nie sama to 
czujesz, że dobry twój Ojciec przyrzekając zabrać 
cię z sobą, słuchał więcej swej czułości dla ciebie, 
ale nie rozważał praw jakie masz do niej.-Na nie
szczęście Pani ma słuszność, ale nie mogłam nie 
przyjąć obietnicy.-Nie mogłaś, bo byłabyś spra
wiła przykrość Ojcu, który się cieszył, że ci zrobi 
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przyjemność; ja ci tylko ukazuję jeden więcej po
wód, dla którego przyjąć powinnaś umartwienie.
Wie Pani, ja myślę, że to Bóg mię karze.-Być mo
że drogie dziecię, przynajmniej przyjąć to powin
naś jako karę.-Poddaję się więc; ale czy Pani my
śli, że mogłabym pojechać do Saint-Germain, gdy
by się wypogodziło? Bo widzi Pani miałabym już 
zasługę za to, że się poddałam, a ... - A prócz tego 
miałabyś jeszcze przyjemność z przej.ażdżki? odpo
wiedziała Pani śmiejąc się; ach! mała filutko, w two-
jej rezygnacy~ jest wiele nadziei!" ,. . 

Dużo w tem było prawdy, bo mowlłam sobIe, 
że gdy Bóg mnie ujrzy uległą, oszczędzi mi może 
tego smutku, a więc starałam się nie mieć zupełnie 
nadziei i zaczęłam sobie powtarzać, że czas się nie 
zmieni, że nie będę mogła wyjechać, ale mimowol
nie miałam chęć się zawieŚĆ. Na nieszczęście nie 
zawiodłam się wcale i nie wiele też miałam zasługi, 
prócz tej, że nie złościłam się wcale; ale byłam całe 
rano w złym humorze, nie moułam nic dobrze ro
bić, i gdyby mnie Pani nie była trochę oży:viła, 
byłabym nawet miała smutne stopnie. Po śmada~ 
niu jeszcze było g9rzej, śIlieg zaczął tak mocno pa-

', dać, że nawet Ojciec nie miał już jechać, ale ponie
waż admirał czekał na niego w Saint-Germain, mu
siał więc jechać koniecznie. Miałam ochotę płakać 
gdy Ojciec wsiadł bezemnie do powozu. Ale Pani 
zawołała mnie do swego pokoju i mówiła z~mną. 
ł tylu rzeczach, że mnie wreszcie rozerwała. Smia-
am. się nawet serdecznie i bardzo mi by'lo z ni~ 
~obrze. Gdy patrzyłam na śnieg Pani mi tłomaczy
a, na co Bóg śnieg zsyła, z czego się ten składa 
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i różne inne rzeczy, a ja sądziłam. że zła pogoda 
nie przyda się na nic! A tu! zimno, śnieg, mróz, 
wszystko co nam się najwięcej przykrzy, pożyte
cznem jest jednak dla ziemi. I dla nas samych jest
to również dobrodziejstwem; bo ziemia daje zboże, 
a ze zboża mamy chleb . .Ą.ch! jak Bóg wszystko do
brze urządził. Nie będę się już nigdy użalała na złą. 
pogodę, choćby mi to sprawiłq przykrość, bo wiem 
już, że niepogoda ma swoje dObre strony. Siedzia
łam długo z, Mamą, która także wyjść nie mogła 
i dzięki śniegowi który nazywałam szkaradnym, do
stało mi się szczęście przebywania z kochaną Mamą., 
którą za mało widuję, z przyczyny lekcyi. Mój 
czwartek więc nie byl bez przyjemności. 

Poniedziałek, 8 grudnia. 

Jak to źle, że ja tak lubię rozkazywać! A gnie
wam się gdy kto nademną przewodzi. I tak np. 
wczoraj z łaski Pani uznałam moją winę; - bawi
liśmy się wszyscy, bo to była niedziela, a Gustaw 
ciągle chciał, żebyśmy robiły to co się jemu podoba, 
nie zważając czy my tego chcemy lub nie; i w koń
cu rozgniewałam się na niego na prawdę. Na szczę
ście Ojciec zawolał go, żeby z nim poszedł na spa
cer, bo mu to obiecał, wracając ze Mszy; byłam 
więc spokojniejsza i mogłam się bawić jak sama 
chciałam. Zaczęłyśmy grać w loteryjkę, co nudziło 
male, bo musiałam za nie znaczyć numera, a dla 
mnie byloto męczące i nudne. Skończylo się na 
sprzeczce. Pani mi wyrzucała, że jestem tyranką. 
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dla dzieci, a sama tak się oburzam na tyranię Gu
stawa; powiedziała mi, że jestem bardzo niesprawie
~liwa i bardzo samolubna, nie widząc tego i że nie 
Jestem posłuszną Bogu, który nakazuje nam czynić 
zawsze drugim to, co chcielibyśmy, żeby oni dla 
nas czynili. 

Pani ma sluszność, ja nie chciałam grać w karty 
~ Gustawem, a w chwilę potem, zmusiłam Stefkę 
l Bercię, żeby zemną grały w lotel'yjkę. Widzę, 
że źle robię, ale jednak to jest bardzo-naturalne, że 
mi nie miło robić zawsze to, co Gustaw chce i że 
~ubię robić to, do czego mam ochotę. Pani mówi, 
Ze to jest rzeczywiście naturalne, ale to nie racy a, 
a~yśmy iść mogły za złemi skłonnościami i że po
Wlnniśmy prosić Boga o siłę do zwyciężenia natu
ry. Ach! jak to trudno! Chociaż mam już teraz lat 
dziesięć i dwa miesiące nie mogę jeszcze zdobyć się 
na to. Spodziewam się, że potrafię to po pierwszej 
Irommunii, bo Bóg Sam dodaje nam siły. Ale tym
czasem jeżeli nie będę próbowała być lepszą" nie 
pOZwolą mi przyjąć pierwszej Kommunii. To też 
proszę Boga, aby mnie dał siłę spróbowania. 

Wczoraj wieczorem Mama urządziła nam wielką 
loteryę; wygrałam czekoladki, które lubię bardzo. 
l?obry przyjaciel Ojca pan Guer przyszedl i bawi! 
SIę z nami bardzo wesoło. 

Środa, 10 grudnia. 

. Wielkie miałam wczoraj na katechizmie zmar
tWIenie; Joasia i Mania nie przyszły. Smutno by10 
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widzieć nie zajęte ich miejsca, a z tego powodu mu~ 
sia.łam siedzieć obok panienki, która mi się wcale 
nie podoba; nazywa się Aglae Buffart. Tak jest 
pelną. pretensyi, że jej dla tego nie lubię; śmiala 
się, patrzą.c na mnie, bo ją.kałam się wydają.c kate
chizm. Zdaje mi się, że byłam dla tego roztargnio~ 
na iż nie było Mani; pytałam się siebie co jej mo~ 
gło przeszkodzić. Gdyby jedna z nich była slab a , 
druga byłaby przyszła, cbyba że to jaka ciężka cho
roba; a tak nie będą. wiedziały co nam zadano na 
następną. lekcyę? Liczyly może na mnie, ale w ta~ 
kim razie powinny były mnie prosić, żebym napi
sała do nich. Dziwi mnie to, bo Mania pod żadnym 
pozorem nie chce nigdy opuścić katechizmu. Ta 
mała Aolae Bu:ffart zaczynała rozmawiać ze mną., 
co mię bardzo narażało, bo mnie mogli zapisać za 
nieuwagę. Spodziewam się, że w przyszły wtorek 
nie będę siedzi ala przy niej. Miałam drugi numer 
za wycią.gi, kiedyż dostanę numer pierwszy? 

Piątek, 13 grudnia. 

Jestem bardzo smutna. Biedny dziadek Mani 
jest bardzo chory .•. Mama dowiedziała się o tern. 
Była tak dobra, że widzą.c moje zmartwienie poszla 
wczoraj do pana de Laval, aby mi powiedziM, co 
się dzieje. Chciała zarazem podziękować panu de 
Laval za jego grzeczność dla nas. Ale dowiedziala 
się od odźwiernego, że biedny pan de Laval leży 
w łóżku od tygodnia i że doktór jest nawet niespo
kojny o niego. Mama chciała zobaczyć się z Manią., 
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~le bała się jej przeszkodzić, bo służą.cy powiedzial, 
ze Mania ciągle siedzi przy dziadku, a ponieważ 
~ama nie zna ich dobrze i nawet nigdy nie widzia~ 
a pana de Laval, zostawiła więc tylko bilet. Obie
cała mi Mama, że pośle dziś dowiedzieć się o jego 
~drowie. Biedna Mania! To ona jest doświadc:zana! 
Jak mówi Pani. Ale pewna jestem, że ona zawsze 
zostanie dobrą. Szczerze się modliłam za jej dziadka. 

Sobota, 13 grudnia. 

Dziadek Mani jest jeszcze slabszy! Tak mię to 
In~rtwi, że o nim tylko myślę. Zdaje mi się, że go 
'WIdzę jak leży na lóżku z siwą brodą i z bardzo 
~~adą twarzą. Jakie to wrażenie musi czynić Mani! 
l~dna Mania! Jestem pewna, że się teraz nie kła

dZIe . spać tak, j ak to ro biła przy matce. Ale Joasia 
rUSI spać dobrze! Jednak ona bardzo kocba dziad

a; gdyśmy tam byly, wcbodziła mu co chwila na 
tOlana. Jaka Mania musi być smutna Cbcialabym 

a:dzo ją. zobaczyć! Ale jak to zrobić? Pani mi 
ObIecała, że wyszedłszy na spacer, pójdziemy same 
~o o~iwiernego dla wypytania się dobrzej dowiemy 
ilę 'WIęCej, niż gdybyśmy posłały służącego. Zaczę-
aIn opuszczać się w nauce, bo myślałam za wiele 
° l\iani. Ale Pani, której wyznałam, że wolalabym 
~o~ć się tylko za pana de Laval, powiedziala mi, 
e J~zeli chcę, aby modły moje Bogu mile były, 
~o~~n~am najprzód zyskać Jego laskę, wypełniając 
p or lWIe wszystkie moje obowiązki. Zaczęłam więc 
raco'Wać i miałam dobre stopnie, nawet z arytme-
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tyki, która nie zawsze mnie bawi. Na szczęście Pa
ni nie zadała mi dzielehia. 

Poniedzial'ek, 15 grudnia. 

Mam opowiadać rzeczy bardzo smutne które mi 
jednak prz.fniosł:y pociec?ę, ~o widziała~ Manię. 
W ,so~otę, Jak mI to Pam ob~ecała, poszłyśmy do 
?dz';lernego .pana .de Laval l dowiedziałyśmy się, 
ze bIedny dZIadumo ma zapalenie płuc i że nie wie
~e mają. dla ~iego nadziei. To mię tak przeraziło, 
ze zbladłam l zaczęłam płakać. Wtedy Pani ode
szła pol~cają.c. o~źwiernemu, aby wyraził Mani na
sze ,:społcz~Cle l gdy trochę przyszłam do siebie, 
poł~Jała mme łagodnie, mówią.c jak to źle, że nie 
umIem p~nować nad sobą.. Pani powiedziała, że 
w:praw:dzle t;rm sposobem oka:zuje"lW uczucie, ale 
me dajemy Jego dowod6w, bo łzami nie można bli
źni~mu ulżlć w n~eszczęściu, ale trzeba szukać spo
sobow stama mu SIę użytecznym. 

-."Ale P.ani, zawołałam, mnieby to wielką. 
~praWlło. przYJemność, gdybym mogła co uczynić 
<1l~ M~m, Toby mnie powstrzymało od płaczu. _ 
NIe wle~, czyby tak było, Małgosiu, bo nie umiesz 
pa~o~ac .~~d s.obą.; ale przypuść, że jesteś u Mani 
l WIdZISZ JeJ dZIadka umierają.cego,-cóżbyś zrobiła 
wtedy::-Ac~! płakałabym z pewnością, bo sama ta 
myśl JUŻ mme dreszczem przejmuje.-Więc nie po
mogłabyś Mani? Nie starałabyś się dodać odwaoi 
bi~dnemu dziecku, rozbudzić w niej jaką. nadzieję? 
Łzy twoje odebrałyby jej jeszcze i tę trochę na-
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dZiei, którą. mieć może! Myślałabyś tylko o sobie, 
bo łzy te przyniosłyby ulgę twemu sercu, a przeci
w;nie, gdy byś miała Manię. . na celu, zajęłabyś się 
tern przedewszystkiem, coby jej ulgę przynieść mo
gło. - Ależ Pani nie można wstrzymać się od pła
czu. - Rzeczywiście, moje dziecię, w niektórych 
okolicznościach nie można, ale można zawsze, ile 
r~zy zapominamy o sobie, aby zrobić dobrze dru
glm.-Ale cóż ja taka mała mogę zrobić dobrego? 
-:Prawda, nie jesteś jeszcze powołana do oddawa
ll~a wielkich przysług, ale sposobność stania się 
'Uzyteczną. może się w każdej chwili przedstawić; 
f~Wiódł tego dzień, w którym tak dobrze pomaga-
as .mi doglą.dać Bobusia. Potrafiłaś wtedy zapo
lnnleĆ o sobie, aby tylko myśleć o drogiem dziecku. 
-Proszę Pani ja się jednak obawiam, czy go nie 
dOglą.dałam dla siebie? - To ja wchodzi bezwą.tpienia 
do :wszystkich naszych myśli i czynności, ale stoso
WnIe do tego, jak skierujemy nasze uczucia, może
lny to "ja" uczynić dobrem. ilekroć czynimy do
brze bliźniemu, sprawiamy samym sobie słodką. 
rozkosz, ale jestto rozkosz dozwolona, bo pochodzi 
z radości jaką. nam sprawia spełnienie prawa Boże
g~. - To łatwo względem tych, których kochamy. 
~lezawodnie, jednak w tem także słuchamy rozkazu 

oga, który na.m zaleca miłość względem bliźnich 
W ogólności, a w szczególności względem tych, któ-
1'1c11 nam Sam kochać pozwolił. - Wie Pani, mnie 
bę ~daj e, że Bóg Sam dał mi do kochania Manię, 
d o Ją. znalazłam w kościele obok siebie. - Otóż 
t:.ot~e dziecię, jeżeli znajdziesz sposobność uczynić 

J ledaczce coś dobrego, musisz spróbować uczy-

• 
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nić to inaczej jak łzami. Zresztl} zostaje ci zawsze 
modlitwa, jestto środek, którego nigdy nam nie 
zbraknie. - O! Pani, doprawdy ja się za nil} modlę, 
ale chciałabym bardzo zobaczyć jl}! - My równie 
tego pragniemy. Wczoraj wieczorem rozmawiały
śmy z Mam~ o twej małej przyjaciółce; żałujemy, 
że nie możemy otoczyć jej staraniem, albo przynaj
mniej że jej nie możesz uściskać, coby może było 
przyjemnem biednemu dziecku. Ale znajomość na
.sza jest zbyt świeża, byśmy się ośmieliły wejść tam 
teraz. - "Ach! jaka szkoda. - Mania ma zapewne 
przy sobie jakI} przyjacióŁkę lub krewnę, której po
moc i obecność więcej jej jest potrzebna od naszej. 
- Ale Pani, wcale nie. Mania nie ma we Francyi 
krewnych ze strony matki, a powiedziała mi, że pan 
de Laval nie ma żadnej familii; to jedna przyczyna 
więcej dla której tak był zadowolony z przybycia 
wnuków, bo otoczyły go przywil}zaniem.-No, moje 
dziecko zabaczymy, może nam się uda być użyte
cznemi tym drogim dzieciom. Mama twoja bardzo 
tego pragnie i poleciła mi szukać sposobności zbli
żenia się z niemi. - Ach! co za szczęście! jestem pe
wha, że Pani to potrafi!" -

Przy końcu przechadzki byłam trochę weselsza, 
potem spotkałam Cesię Dufon, a ponieważ ona za
wsze się śmiej e, i j a się śmiałam z nil} razem. Ale 
pomyślałam sobie później, że Mania śmiać się nie 
może, wstrzymałam się więc właśnie w tej chwili, 
gdy Cesia żegnała się z nami na rogu ulicy. 

Wczoraj po summie Mama i Pani poszły zemnl} 
dowiedzieć się o zdrowie pana de Laval; odźwierny 
powiedział, że Mania kazała nam bardzo podzięko-

• 
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~a? i dodał, że panienka jest cil}gle bardzo smutna 
l mespokojna, chociaż zdaje się dużo mieć męztwa. 
~tedy Mama zadała qlli lrilka pytań, chcl}c się do
WIedzieć, czy Mania ma przy sobie kogo z rodziny; 
odźwierny powiedział, że dwóch czy trzech starych 

. przyjaciół przychodzi odwiedzać pana de LavaI, 
al~ ponieważ nie ma nikogo z krewnych, musiano 
WIęc przyjąć do dozoru kobietę, ale że panna Ma
rya cil}gle jest przy dziadku i sama czuwa nad 
wszystkiem i że zresztą pan de Laval chce, żeby 
o~a doglądała go sama.-"Ta panienka, proszę Pa
~, to anioł!"-Szczęśliwa byłam słysząc to o Mani 
l spytałam:-"A Joasia?"-"O panna Joanna ma 
także bardzo dobre serce, jak mi się zdaje, ale to 
dziecko i eszcze. " 

Gdyśmy jeszcze rozmawiali, zeszła stara, Barba
ra; byłam bardzo kontenta, że jl} widzę. Powiedzia
b~ Mamie! ż~ Joas~~ zobac~yła nas rrze~ okno i p?-
legła zawladoIDlC o tern Mamę, l że Mama 

~azała nam jeszcze powtórzyć jak jest naszl} dobro
CI~ Wzruszona. Myślała zapewne o dobroci Mamy. 
:N"le wiem jak się to zrobiło, że zrozumiałam d03ko
nale Barbarę, również jak Mama i Pani. Mama od
pOwiedziała Barbarze, że nie wchodzimy na górę 
Je~ynie dla tego, aby Mani nie przeszkadzać, ale że 
WIelkI} mamy ochotę ucałować ją. (Mama wszystko 
zgaduje, co myślę). Serce biło mi mocno, a Barba
ra .powiedziała, że panna Marya równie tego pra
~t\le, a ponieważ dziadunio śpi w tej chwili, a ona 
Jest w przyległym pokoju, byłaby więc bardzo 
szczęśliwa, gdybyśmy weszły na chwilkę, i gdyby 
ona mogła nam podziękować. Jak to było uprzej-
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mie z jej ·strony! Mama chętnie zezwoliła, i poszły
śmy za Barbarą, która wprowadziła nas do salonu. 

Mania wyszła z małego gabinetu, który jeRt 
obok pokoju pana de Laval i przywitała się z nami. 
Mama ucałowała ją, jak gdyby Mania była mną, 
z czego ja byłam bardzo kontenta, a widać i Mania · 
także, bo aż łzy miała w oczach. Biedna Mania je
szcze jest bledsza niż zwykle i wcale się już nie 
uśmiecha. Widziałam jednak, że mnie zobaczyła 
z przyjemnością, ale nie mogłyśmy mówić z sobą. 
Joasia także przyszła nas przywitać, była poważna. 
Mama powiedziała Mani: - "Nie śmiałyśmy żądać 
widzenia się z tobą, drogie dziecię, bo wiedziałyśmy 
że ciągle prawie jesteś przy dziadku. - O ile być 
mogę, odrzekła Mania, ale w tej chwili dziadunio 
śpi, i bpję się go obudzić otwieraniem drzwi.-Tak, 
wiem o tern, mówiła Mama, z jakiem poświęceniem 
i miłością spełniasz swe obowiązki względem niego. 
Bóg cię za to nagrodzi dziecię moje, będziesz miała 
wkrótce szczęście widzieć pana de Laval powraca
jącego do zdrowia. Ale chciałam ci powiedzieć, że 
gdyby ta choroba miała potrw.ać dłużej, a tybyś po
trzebowała pomocy, lub opieki, albo też rady, je
steśmy gotowe dopomódz ci i szczęśliwe będziemy, 
jeżeli się do nas udasz.-Pani nam daje wielki do
wód dobroci, odrzekła Mania, słodkim swym gło
sem i z pełnem wdzięczności spojrzeniem, w tej 
chwili nie potrzebujemy niczego, ale jest mi to po
ciechą, że pani ofiaruje mi swą pomoc. Tak smutno 
jest czuć się samą.-Czy nie masz nikogo przy panu 
de Laval?-Mam kobietę do dozoru, ale dziadzio nie 
bardzo ją lubi, a jednak ona daleko lepiej odemnie 
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wie, co trzeba zrobić przy takim chorym. Jest ona 
te~az przy nirn.-A czy twój brat został uwiadomio
UllOny o chorobie pana de Lavał? Może lepiej by 
był.o przywołać go tutaj?-Mój brat ma za dwa dni 
wYJś~ ze szkoły; napisałam mu, że dziadzio chory, 
ale me śmiałam prosić, by przybył, bo nie wiem, 
cZlby mu na to pozwolono, a potem dziadzio zdzi
WIłby się, zobaczywszy go. I tak już niepokoi się 
~wym stanem!-Jakże jest dzisiaj? - Zdaje mi się, 
ze cokolwiek lepiej, bo śpi, a w pierwszych dniach 
w~ale nie mógł sypiać, ale tak jest osłabiony, że 
:n11~ to badzo niepokoi. A przytem boję się gorą
kZ~I, bo dziadzio ciągle się na bok użala. - Cóż do-

tor mówi? - mówi że lepiej, ale on mi to ciąO'le 
fOwtarza, ajednak są dnie, gdy dziadunio ma się da
ile~o gorzej.-I cóż przepisuje?-Nie chciałby dzia
k~I. 111~czyć, ale sta,wiano mu w tych dniach pijaw-

l l WIzykatorye, które dotąd ma jeszcze.-Te wi
~Y~~torye pewno pomogą moje dziecię, mam na
. z~eJ?; czy nie zbyt dziadzi dolegają?-O nie, pani, 
J~z Slę do nich przyzwyczaił, bo mówi, że wcale ich 
:nIe czuje." , 

Biedna Mania. Mama powiada, że ta nieczułość 
~,~ ból jest bardzo złym znakiem, ale nie mówiła 
Jej tego. Mama powiedziała jeszcze, że będziemy 
~r~Y~h.odziły na górę, aby mieć pewniejsze wiado
z bBCI l prosiła, żeby Joasia do nas przyszła, albo 
11 e '1 Mania przysłała Barbarę, dając nam znać, co 
ki~ch słychać. Potem Mama i Pani dodały jeszcze 
111i i słów pociechy, zalecając obu siostrom aby 
:ma

a
; UfnoŚĆ w Bogu i pytały Mani, czy dziadek 
oŚć sily, aby się modlić i czy dawno widziały 
Dzienn:k Małg. t. l. 7 
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księdza Martin? Mania odpowiedziała, że k.sią.dz ten 
był łaskaw odwiedzić ich kilka razJ:"' ale ~lle zawsze 
widywał się z dziadkie:m, ,bo obawIała SIę, by to 
nie było zbyt utrudzaJą.cem dla ch~rego. ~te~y 
Mama radziła Mani, aby jak tylko kSIądz przYJdzie, 
zaprowadziła go do dziadka, gdyż to m~ż~ ~yć ba~: 
dzo zbawiennem dla pana de ~aval l JeJ s~meJ 
przyniesie wielką. pociechę. Ma~la odpowle~zlała, 
że postara się wymódz to na dZIadku,. ale Jeszcze 
posmutniała; widziałam, że się. dOl~yśhl.a obaw M~
my o jego życie. Nic nie powl~dzl~ła Jednak~ me 
plakała, uściskała nas tylko y dZlękuJą.c ~a wspolcz~
cie i posłała Joasię, by nas odprowadzIła do dt·ZWI. 

Dom w którym jest ktoś t~k chory, do tego 
śpiący, wielkie sprawia wrażeme! ęzłam ~a pal
cach i jeszcze mi się zdawało, że robIę z~ ~lele. ha
hsu, bo buciki skrzypiały. Wszyscy mOWIą Clc~O 
i wszystko takie smutne, takie smutne! Jes~e~ J.e
dnak bardzo kontenta, żem ucałowała Mamę l ze 
ona wie iż Mama zrobi dla niej wszystko, co tylko 
będzie ~lOżna. Stefka ~ Bercia bardzo są. grzeczne, 
modliły się ze mną za 'pana de Laval. 

Wtorek, 16 grndnia. 

Pani i ja byłyśmy wczoraj u M~~i, ale nie wi
działyśmy jej, bo dziadek był gorZej l cały dom byr 
w największym nieladzie; drz~i blły .otwart~, sta
łyśmy jakiś czas w przedpo~oJu, m~ WI~ZąC mkogo. 
Wreszcie spostrzegłam JoasIę po c~s bIegną.cą.; z~
wolałam ją; przyszła tylko na chwIlkę, bo na m~ 
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czekano. Powiedziała nam: - "Czuję, że dziadek 
bardzo jest źle!" - I zaczęIa płakać. Ja się do niej 
()dez:valam: -,,0 Joasiu, 'uie płacz, bo trzeba ulżyć 
Mam, a łzy tego nie dokażą.." - "Nie wiem jakim 
SPOsobem, rzekła, Mania doglą.da dziadzię, wcale nie 
płacząc, a jednak jest tak samo jak i ja zmartwio
n~<' - Pani jej powied:óala: - "Jesteś młodsza od 
nIeJ, moje dziecię, nic więc dziwnego, że nie umiesz 
P~nować nad sobą.. Ale idź już kiedy czekają na 
c~ebie, otrzyj oczy i ukryj łzy. Nadewszystko módl 
SIę do Boga za dziadzię, my to także czynimy." 

Joasia otarIa oczy i pobiegła. Spotkałyśmy na. 
~chodach księdza Martin; gdyilmy mu powiedzialy, 
Be pan de Laval jest gorzej pośpieszył na górę. 
ył już wczoraj u niego, bo zdaje mi się, Ma

ma go o to prosila. Biedna Mania! myślałam o niej 
\Vzez caly czas spaceru, i Pani robiła to samo. 

esz.1yśmy do kościoła S-go Rocha, żeby się po
modlić za dziadka i za wnuczki. Wieczorem Ma
ma,P,osłała Franciszka; strasznie się bałam nim po
WroCIl. Szczęściem powiedział, że pan de Laval da
~eko jest lepiej i że po wielkich cierpieniach, jCLkich 
:Mznał, ciągle śpi. Byłam bardzo kontenta, chociaż 

am", mówi, że niebezpieczeństwo trwa cią.gle. Na
Wet Ojciec interesuje się Manią. i Joasią; kazał mi 
o.powiedzieć sobie całą. ich historyę. Gustaw śmieje 
~ę ze mnie, co jednak nie przeszkadza, że wróci
mSzy ze szkoły, pyta mnie zaraz: - No, jakże się 
q a. twój dziadek?"-I cieszy się, gdy mu odpowia-

am: - "Lepiej . " 
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Śrol1a, 17 grudnia. 

Nie, jeszcze nie mogę uwierzyć, że już po wszy
stkiem i że Mania i Joasia nie mają dziadka; one co 
już także ojca, ani matki nie mają! Mój Boże, mój 
Boże, to za wiele dla nich nieszczęścia! Ach! jak 
mię to smuci! Myśląc o tem, ciągle placzę i niema 
w tem nic zlego, gdyż na nieszczęście nie mogę nic 
dla Mani uczynić. Ale muszę wszystko opowiedzieć 
porządkiem. Wczoraj zaraz po katechizmie miały
śmy iść dowiedzieć się o zdrowie pana de Laval, 
chociaż ja byłam spokojną, bo miał się lepiej. Aż 
tu przed zaczęciem ksiądz Martin powiada:-"Moje 
dzieci, jesteście tu wszystkie siostrami przed Bo
giem, powinnyście więc wzajemnie interesować się 
sobą i modlić się za siebie; polecam zatem modłom 
waszym dziadka waszych towarzyszek Maryi i Joan
ny de Laval. Dysponowalem go dziś rano na śmierć 
i skOllczył właśnie przed chwilą." - Zaledwie nie 
krzyknęłam i zerwałam się z miejsca, ale widząc, że 
wszyscy patrzą na mnie, padłam prędko na kolana 
wraz z drugiemi. Zmówiono modlitwę za pana de 
Laval, ale ja tak plakałam, że nie mogłam się mo
dlić, a jednak chcialam prosić Boga, by go u siebie 
umieścil; ale ciągle myślałam o Mani i Joasi, któ
rych miejsca były obok mnie niezajęte!... To mnie 
bolalo najwięcej, bo było świadectwem ich nieszczę
ścia. Aglae BufIart patrzyla na mnie przez caly 
('zas, ale to nie moglo mię powstrzymać od pla.czu. 
Uspokoiłam si,ę wreszcie trochę, gdy zapytano ° ka
techizm, bo balam się, że go nie będę umiala. Mnie 
ostatnią pytano, ale gdy zaczęłam mówić i pomy
:;;Iałam, że Mania za'miast wydawać katechizm pła-
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Cze przy swym dziadku, wybuchłam głosnym pła
~z~m, dwa słowa zaledwie powiedziawszy. Szczę
S~Iem ksiądz Martin zgadł, dla czego jestem w ta
kIm stanie i rzekł do mnie z dobrocią: - "Jesteś 
Z?y~ wzruszona, by mówić dalej, usiądź moje dzie
c~~ I staraj się uspokoić, prosząc Boga za przy ja
?loł~i twoje. Długo więc jeszcze płakałam po cichu 
l me potrafię zrobić wyciągu, bo nie słyszałam 
naulti. 
. Bałam się, czy jak wyjdziemy Pani nie będzie 

SIę gniewała, że nie umiałam się przezwyciężyć, ale 
Ona także była bardzo wzruszona. Była więc dla 
tn?~e bardzo dobra i pocieszyła mnie trochę, rozma
~laJąc zemną o Mani. Przyszedłszy do domu udzie-
1iłlśmy smutnej wiadomości Mamie, która właśnie 
tnl~la wychodzić. Bardzo sią zmartwiła, ale się nie 
ZdZIwiła tak jak ja, bo była pewną, że pan de La
'Va~ nie wyjdzie z tej choroby. Obiecała mi, że bę
dZIe się starała zobaczyć Manię; z czego byłam oar
dzo kontenta. Przez resztę dnia słuchałam tylko, 
czy Mama nie wraca i nie dobrze zrobiłam lekcye, 
SZczególniej tłomaczenie angielskie, z którego nic 
~rozumieć nie mogłam, tak byłam roztargniona. 
~dn~kże Pani nie dala mi bardzo złych stopni, bo 

""~~zI~ła, że to nie moja wina. Mama wróciła o szó
steJ I zaraz weszła do naszego pokoju. Właśnie 
składałam kajeta, ale biegnąc ucałować Mamę, za
,,:olałam natychmiast:-"Czyś ją widziała Mamu
IllU?"_Gdy Mama powiedziała:-Tak," zrobiło to 
ll~ mnie wielkie wrażenie, jak gdybym ja także 
ll:llała zobaczyć Manię. Błagałam Mamy, żeby mi 
WSZystko opowiedziała szczegółowo, ale ponieważ: 
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bylo już późno, Mama rzekła do mnie:-"Idź naj
przód ubierz się, a potem przyjdź do mnie, gdy ja 
się będę ubierała. "-Chciałam się już za to dąsać, 
że Mama nie natychmiast zadawalnia moje życze
nia, ale powstrzymałam się i pospieszyłam do mego 
pokoju, gdy Mama tymczasem na dół zeszła. 
W dziesięć minut byłam już gotowa. Pobiegłam 
do Mamy, która rzekła do mnie: - "Odgadłaś Ma
nię moje dziecię, to anioł! W zruszającem jest. pa
trzeć na to biedactwo w takim smutku będące i ob
ciążone tyloma obowiązkami. - O! Mamo, opo
wiedz nam wszystko, co było jakieś weszła, co po
tem .... - Przyszedłszy, zastałam drzwi od mieszka
nia otwarte ... : - To tak jak my przeszłym ra
zem. - Wahałam się czy mam wejść, gdy podszedł 
ku mnie jakiś młody człowiek, pytając czego żądam. 
- O! Mamo, jestem pewna że to Alberyk! - Tak 
on to był, wygląda na poczciwego chłopca. - Czy 
podobny do Mani? - Daleko ma ciemniejszą cerę, 
prawdziwy Kreol, ale z postawy i twarzy podobny 
do siostry. - I cóż on Mamie powiedział? - Zapy
tal mię o nazwisko, by je powtórzyć Mani i prosił, 
bym zaczekała chwilę, potem powrócił mówiąc, że 
Mani bardzo będzie miło zobaczyć mnie. - Byłam 
tego pewna .. - Wtedy wprowadzil mnie do małego 
gabinetu pina de Laval, gdzie znalazłam Manię 
i Joasię siedzące przy sobie i płaczące rzewnie. Bie
dne dzieci, serce się kraje, patrząc na nie. - ° Ma
mo, cóż potem? - Wyciągnęłam do nich ręce, 
a one rzuciły mi się ł\ objęcia, duszki drogie, jak 
gdyby znajdowały w nich schronienie i pociechę. 
Płakałam z niemi razem, ale potem staralam się 
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obudzić w nich odwagę i dowiedzieć się, co dla nich 
obmyślono, ale one same nic jeszcze nie wiedzą. 
-9! Mamo, nic im nie :mówiłaś o mnie?- Owszem, 
mOJ.e dziecię, mówiłam i gdybym się nie obawiała 
o CIebie, za.prowadziłabym cię do nich, byś uści
skała Manię, bo widziałam, że to byłoby j{>j miło. 
- O! jaka ona dobra! Ale Mamo niepotrzebujesz 
obawiać się o mnie, potrafię być spokojną, przyrze
kam, sprobuj tylko! - No, zobaczymy, pomówię 
o tem z Karoliną. Ale pozwólże mi powiedzieć re
sztę. Dowiedziałam się szczegółów o śmierci pana 
d~ Laval od księdza Martin, do którego poszłam, aby 
SIę z nim porozumieć co do sposobu, w jaki można 
by być użyteczną biednym dzieciom. Pan de Laval 
U~arł po chrześcijańsku, to jest pełen uczuć wiary 
~rnłości ku Bogu i nadziei. Cierpiał wiele na myśl, 
Ze opuszcza drogie swoje wnuczki, ale poleciwszy j e 
Opatrzności, poddał się woli Bożej. Czy one były 
przy nim w chwili jego śmierci? - Tak byli wszy-
8t~0 troje; dziadek ich błogosławił. Ksiądz Martin 
lnowił, że ten umierający starzec podobny był do 
"batryarchy pierwszych czasów. - Ach! to musiało 
kYĆ piękne! Ale to bardzo smutne. - Mania dzię-
~wala mi, że ją namówilam do wpuszczenia do 

tZladka "księdza Martin, mówi, że byłaby może cze
k~~ za dIugo i pozbawiła drogiego dziadunia wieI
. lej ~ociechy, gdy tymczasem teraz może myśleć, 
Ze dZladzio jest w niebie i ztamtąd nad niemi czu
"\\1a. - Czy Alberyk wszedl z Mamą do pokoju? -
Wszedł, moje dziecię i z nim także rozmawiałam; 
w:ydaje się bardzo zasmucony śmiercią dziadka, a co 
lruę najwięcej wzruszyło to, że jest bardzo żywo. za-
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jęty losem siostr, o których mówi z czułością. i z za
dziwiającym rozsądkiem.-A co mówi Joasia?-Za
jęłaby cię także bardzo, bo widać, że cierpi wiele. 
-A co Mama mówiła o obowiązkach, które ciążą. 
na Mani?-Podczas gdy ja tam byłam, przychodzo
no do niej kilka razy, to po bieliznę, to po srebro, 
to po rozkazy; bo ona wszystkiem zarządza; a Ma
nia odpowiadała z prostotą, spokojem i odwagą. za
dziwiającą w dziecku tego wieku. Pytałam się, czy 
kto nie mógłby jej pomódz; Alberyk ciągle był go
tów ją wyręczać, ale ponieważ prawie wcale nie 
był w domu, nie zna jego zwyczajów, a co do Joa
si, może oddawać tylko małe przysługi i wypełnia 
je chętnie.-Mamo, czy Mania nie chodzi od czasu 
do czasu pomodlić się ~przy dziadku. - Była tam po 
śmierci pana de Laval, którego opuścić nie chciała. 
Wytlómaczono jej jednak, że musi odejść i usłucha
ła, ale teraz musi tam już być z Alberyk.iem.
A Joasia?-Joasia byla tam także, ale Mania nie 
chce, żeby tam szła raz drugi, sądząc, że zbyt jest 
młoda, aby znieść mogła tyle wzruszeń. - Niema 
tam jakich przyjaciół?-Zdaje się, że był jakiś sta
ruszek, przyjaciel pana de Laval i bardzo był wzru
szony jego śmiercią, ale inni jak mówiła Mania, 
przysyłali tylko dowiadywać się o zdrowie, lub zo
stawiali bilety. Podług życzenia pana de Laval 
ksiądz Martin napisał do dalekiego krewnego bie
dnych sierotek, aby mu je polecić; spodziewają. się 
go na pogrzeb; mieszka w Orleanie." 

Na nieszczęście przerwano nam obiadem, ale 
rozmawialiśmy jeszcze wszyscy oMani, Joasi i Al
beryku. Mama chciałaby im dopomódz\:zobaczy się 

105 

z księdzem Martin i rozmówi się z ich krewnym, 
g?y ten przybędzie. Do tego czasu nic zdecydować 
11le można. 

Pi,tek, 18 grudniu. 

We środę Mama jeszcze poszła do Mani i Joasi. 
Znalazła je tak smutnemi i tak jej żal ich bylo, że 
chciała zabrać je do siebie, ale one na -to nie przy
stały. Mania odpowiedziała, że nie opuści domu 
dziadka, póki on w nim leży, i że nie może iść do 
domu osób obcych, chociaż tak dla niej dobrych, 
a~e że miło jej bardzo widzieć Mamę i slyszM od 
nlej słowa pociechy. Mama mówi, że Joasia jest 
także bardzo uprzejma, a nawet serdeczniejsza od 
Mani, co mnie nie dziwi, bo Mania mi się przyzna
ła? że nie umie wyrazić tego co czuje. Mama mó
"WIła do Pani, że widać iż pierwsze chwile boleści 
CZynią Manię tak wymowną, ale że wkrótce znów 
zamknie się w sobie, bo taka już jej natura. Jednak 
lllyślę, że taką. nie będzie dla mnie, bo Mania mię 
zapewnia, że zemną może mówić o swych smut
kach, a ja to bardzo lubię. 

Krewny przybył we środę bardzo późno wie
czorem. Mania i o tem pomyślała, żeby mu kazać 
przygotować pokój, to jest gabinet Alberyka, który 
tYmczasem sypiać ma w salonie. Ojciec dostał za
roszenie i był na pogrzebie; uczynił to dla mnie, 

o powiedziałam, że byłabym z tego bardzo kon
tenta. Jaki Ojciec dobry! Mama, Pani i ja byłyśmy 
na mszy za duszę pana de Laval, a wychodząc z ko-
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ścioła Mama mi powiedziała, że jeżeli gotowa je
stem dotrzymać obietnicy, jaką. jej uczyniłam, że 
będę spokojną., to wraz z Panią. zaprowadzą. mię do 
Mani, bo to chwila dla niej bardzo smutna; więc 
przyjemnie jej będzie mieć obok siebie życzliwych. 
Byłam z tego szczęśliwa, a jednak czułam wielkie 
wzruszenie na myśl, że wejdę do domu pana de La
val i zobaczę Manię. Idąc mimowoli ściskałam rękę 
Mamy, a serce biło mi bardzo mocno. 

Mama poszła inną ulicą, żeby nie spotkać po
grzebu, ale właśnie gdy zawracały~my na przedmie
ście, spostrzegłyśmy powozy. Wtedy zaczęłam 
drżeć. cała, ale mimo to, patrzyłam i widziałam 
wielki wóz umarłych, to jest karawan z czarnemi 
draperyami i koómi czarmmi, a za nim ludzi w ża
łobie; a na wozie pod wielkiem czarnem pokryciem, 
widać było zarysowującą się trumnę. O! to było 
dla mnie najboleśniejsze! Zdawało mi się, że widzę 
twarz dobrego dziadunia i myślalam:-"On już ni
gdy ztamtąd nie wstanie!... Położą. go w ziemię 
i nią go przysypią.. I zostanie potem sam na cmen
tarzu, gdy tymczasem wnuki jego będą. w domu 
także same" ... -Ach! płakałam bardzo! Za karawa
nem przed wszystkimi innymi szedł młody czło
wiek czarno ubrany i tak smutny, że patrząc na 
niego krajało się serce. Mama mi powiedziała, że 
to Alberyk. Spostrzegłam także Ojca i miałam 
ochotę podziękować mu, że był tam. Weszłyśmy 
do sklepu poczekać aż pogrzeb przejdzie, ale wi
działam wszystko przez szyby. Wreszcie gdy cały 
orszak przeciągnął, wyszłyśmy z magazynu, a ja 
starałam się nie płakać, gdy wejdę do Mani. Cały 
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dom był w nieładzie i nigdzie nie· było nikogo 
oprócz żony odźwiernego, bo wszyscy poszli na po
grzeb pana de Laval. Ona z nami poszła na górę, 
żeby nam otworzyć drzwi, bo miała klucz od mie
szkania. Powiedziała nam, że Manię i Joasię znaj
dziemy we łzach, co mię zasmucilo. Ale Pani rze
kła mi po cichu: - "Pamiętaj, że masz obudzić 
W Mani odwa.gę!"-Powstrzymałam więc łzy i we
szłam do Mani dość spokojnie. 

Siedziała na łóżku obok Joasi i obie płakały, 
zakrywszy twarz rękoma. Zapomniałam wtedy, co 
przyrzekłam, pobiegłam ją ucałować i gdy zarzuci~ 
l~m jej ręce na szyję, zaczęłam wraz z nią szlochać, 
nIe probując nawet pocieszyć jej. Ona też płakała 
tem więcej, ale zdaje mi się, że łzy te sprawiały jej 
ulgę, bo przyciskała mnie do siebie coraz serde
Czniej. Wreszcie przyszło mi nagle na myśl, że po
stępuję bardzo źle i porzuciłam Manię, aby pójść 
Uściskać Joasię, o której byłam zapomniała. Ona 
także płakała bardzo, za co ją. więcej pokocha!am, 
a!e nie tyle jednak co Manię. Potem uspokOIłam 
SIę. trochę, ale nie śmiałam spojrzeć ani ~a Mamę 
~rll na Panią.. Spostrzegłam nakoniec, że l one ma
Ją. oczy pełne łez i to mi ulżyło trochę. 

Mama usiadłszy obok Mani powiedziała jej, że 
prZyszła ją. odwiedzić, myśląc, że obecność nasza 
przyniesie jej ulgę w tak smutnej chwili; że każdy 
~to cierpi, potrzebuje współczucia, a my ją. i Joasię 

ochamy bardzo. Mania patrzyła ze wzruszeniem 
na ~amę, potem odrzekła:-"O tak, Pa,ni mi wpra
baZIe ulgę przynosi, ależ mimo to jesteśmy obie 

ardzo nieszczęśliwe." - I znowu płakać zaczęła. 
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Mama mówiła dalej:-"Tak, biedaczki moje, bar-
dzo jesteście nieszczęśliwe, ale Bóg was nie opuści, 
On jest Ojcem sierot!-A ty Maniu, tyle masz 
w Nim ufności! dodała Pani. Nie dasz się złamać 
tą nową i straszną próbą, nie prawdaż drogie dzie
cię?-O! pani, ja jeszcze i tym razem tak się modli
łam!.:.-Niezbadane są wyroki Boskie, dodała Pani, 
i nie do nas należy je zgłębiać, ale jednak widzimy 
to zawsze, że dobroć Boga objawia się w nieszczę
ściach, które On nam zsyła. Oto wy troje, tak zu
pełnie osieroceni, jesteście na pozór opuszczeni bar
dzo, a przecież Bóg dał wam znaleźć serca, które 
otwierają się dla was serdecznem współczuciem, 
najżywszem zajęciem i najglębszem pragnieniem 
stania się dla was użytecznemi? - Tak, niektóre 
osoby są dla nas bardzo dobre, rzekła Mania, pa
trząc z wdzięcznością na Mamę, będę zawsze pa
miętała o tem. - A więc moj e dziecię, dodała Ma
ma, jeżeli pojmujesz, że to jest dowodem opieki 
Boskiej nad tobą, powinnaś wesprzeć dobre nasze 
chęci i nie odrzucać dowodów życzliwości, jakie 
okazać ci jest w naszej mocy.-O! Pani, ja nie od
rzucam ich doprawdy. - A więc pozwolisz nam 
spróbować, czy nie będziemy mogły zrobić cokol
wiek dla was?" 

Mania zrobiła ruch taki, jakby chciała Mamę 
ucałować, ale zdaje mi się, że nie śmiała uczynić ' 
teO'o, a ja z tej nieśmiałości skorzystałam, bo uści
sk~ła mnie z płaczem. Gdy Mama widziała do ja
kiego stopnia Mania jest wzruszona, poszeptała coś 
przy kominku z Panią, a potem rzekła glośno:
,.,JeŻeli chcesz, kochana Maniu, zostawię ci na kil-
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ka godzin Małgosię i pannę Valmy, które pragną. 
zostać z tobą? Co do mnie, zmuszoną jestem odejść 
teraz, ale znowu do was przyjdę.-Wielką. nam Pa
ni obydwom zrobi przyjemność, odrzekła Mania, 
ale boję się, żeby tu nie było za smutno dla Mał
gosi.-O! nie zawołałam, przet::iwnie! Daleko wolę 
być z panienką, niżeli iść gdziekolwiek indziej." 

Wszystko zostało więc ułożone; Mama odeszła 
Uściskawszy obie siostrzyczki i mnie. Joasia była 
dla niej bardzo pieszczotliwa; doprawdy, ona jest 
bardzo milutka. Pani i ja pozdejmowałyśmy kape
lusze, i usiadłyśmy, ale nikt nic nie mówił, szczegól
niej ja nie śmiałam rzec słowa. Wreszcie odezwała. 
się Pani:-"Czy nie chcesz droga Maniu, abyśmy 
:pomodliły się razem za pana de Laval, bo to jest 
Jedyna pociecha, jaką ci przynieść możemy. 

Mania przyjęła natychmiast i uklękłyśmy wszy
stkie razem, Pani czytała modlitwy, które myśmy 
powtarzały; modlitwy te odbyły się rzewnie i przy
:niosły nam ulgę. Potem Pani zaproponowała Ma
:ni, aby przeczytać co z Naśladowania, i. umyślnie 
dla Mani wybrała rozdział o Kr:zyżu. MÓWHb że dro
g~ Krzyża to wielki gościniec do nieba. Ach! Ma
:nIa jest na tej drodze! Pani tłumaczyła nam wszy
stko i Joasia nawet zrozumiała ten rozdział. Potem 
obie, ale szczególniej Joasia rozmawiały o dziadku, 
o swoim smutku i to także przyniosło im trochę 
ulgi. 

Pani, która spostrzegła na stole dużo listów, za
pytała Mani, czy nie mogłybyśmy jej pomódz :v tern zajęciu. Mania odparła, że są to listy do zna
Jomych, zawiadamiają.ce o śmierci pana de Laval, 
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że Alberyk zaczął już był pisać na nich adresa. i że 
ona byłaby bardzo kontenta, gdyby panna Valmy 
zechciała na reszcie listów położyć adresa podlug 
przygotowanej listy. Pani powiedziala więc Joasi, 
żeby dyktowała jej nazwiska i poszly zasiąść w sa
lonie; tym sposobem zostałam sama z Manią, bo 
Pani nie chciaIa: żebyśmy się my tem zajmowaly. 
Mania rzekła do mnie:-"Panienko, usiądź tu przy 
mnie."-Usiadłam obok niej śpiesznie, a ona dzię
kowała mi jeszcze, że zostaIam z nią. Ja odpowie
działam:-"Ale doprawdy nie rozumiem dla czego 
panna Marya tak nam dziękuje, kiedy to nam wła
śnie przyjemnie jest być tutaj." - Ona rzekła: -
"Widzę, że to Bóg dobry zsyła nam tę pociechę i że 
panna Valmy ma sluszność. Jaka panienka szczę
śliwa, że ma ją przy sobie, ona uczyni cię tak do
brą, jak jest sama.-·O! zapewniam, że na nieszczę
ście wcale do niej nie jestem podobna, ani też do 
Mamy; panienka nie zna jeszcze wszystkich moich 
wad! Staram się wprawdzie poprawić, ale nie wiem 
kiedy to nastąpi.- Wtedy zapewne, gdy panienka 
przyjmie pierwszą Kommunię.-O! jeszcze do tego 
daleko! A ciebie panno Maryo, kiedy spotka to 
szczęście? Cóż panienka zrobi teraz z katechi
zmem?" 

Bardzo żałowałam, żem jej zadała to pytanie, 
bo Mania ze zmienioną twarzą zawolała:-"A..ch! ja 
jeszcze nie myślałam o tem! A już od tak dawna 
pragnę przyjąć Kommunię! Biedny mój dziadunio, 
tak byłby w tym dniu szczęśliwy." ... -I znów pIa
kać zaczęła. Powiedzia!am sobie, że nieszczególnie 
postępuję, niszcząc dzieło Pani, bo Mania była się 
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już .bardzo uspokoiła, wysIuchawszy pobożneO'o czy
tama. Uczulam się bardzo zmartwiona. R~ekIam 
wreszcie:-"Słuchaj panno Maryo, myślę, że BóO' 
tak samo rządzi tern j ak i wszystkie m innem, b~ 
Mama i Pani zapewniają, że On to wszystko czyni 
dla dobra panienki; On sam je3t teraz twoim Oj
cem; On będzie się panienką opiekowal, A przytem 
P~myśl, że nie może3Z opuścić pierw3zej Kommu
rUl, nikt takich rzeczy nie widział: Zresztą ksiądz 
Martin wie, jak dobrze panienka jest przygotowa
llą·-Tak, odpowiedziala Mania, może on będzie 
~askaw uczyć nas dalej, bo jest dla nas tak dobry, 
Ze sobie panienka wyobrazić tego nie potrafi. Ileż 
on zrobił dobrego biednemu dziaduniowi, uczynił 
tn.u śmierć tak slodką!-O panno Maryo, czy śmierć 
~oże być slodka? -Zapewniam panienkę, że teraz 
tlIe boję się umrzeć. Kochana moja matka umarła iak spoko~nie! jakby ~as1~iaIa, bo. tak silnie.koch~-
a Boga, ze me bala SIę ISC do NIego, chOCIaŻ' me 
przyjęła ostatnich Sakramentów, bo nie było na 
okręcie ł)&jędza, co ją bardzo martwiło ... Dziadunio 
frz{"jął SS. Sakramenta, i gdyby panienka wiedzia-
a! Jak pięknie umierał!... - Tak, ksiądz Martin mó
WIł Mamie, że to był piękny widok.-O! tak, pan
no ~algo~zato, a jed.nak . seJ:ce mi . się kraje, gdy 
tn.yslę o tern, bo zdaJe mI SIę, że Je3zcze tam je
stem, a kochanego dziadzi już nie mat-Ale panno 
1\1ar1o,. przecież to dla niego szczęściem, że je3t już 
W nleble.-Tak, wierzę, że on tam J. est i proszę 0'0 ab ..,. b , 

Y SIę za nas modla. -Ja go także proszę za pan-
nę Maryę, ale czy panienka myśli, że on mnie sły-
szy? Tak . l· . l Zd· .. . . mme zna me WIe e.- aJe ml SIę, że Je-
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dnak kocha! panienkę, bo znajdowal ~ię bard~o mi
lutką a przy tern widząc cię obok mme, mUSI być 
rad z' tego.-O! dobrze, ~ędę więc ~ da~ej tak postę
powala, ale także i za m.eg? modlI? SIę będę, bo 
może dziadunio panienkI Jest dopIero w czyscu. 
Szkoda że nie jesteśmy tego pewne, nie ~ra,,":daż 
panno :Mary o? Byłoby lepiej, gdybyśmy WIedZIały 
gdzie jest.-O! tak, rz.eczy~iś~ie, :volałabym ,to, od
rzekła Mania, ale pomewa,z ~og .me ?hce ~ac. na~ 
tej wiedzy, trzeba więc mod~lć SIę. lak:O:I mIlo, .ze 
mogę jeszcze zr.obić cośko~w.lek dla m:oglego dZIa
dunia, kiedy me moO'ę JUz doglą.dac go. Przed 
chwil~, gdyśmy klęcz~y, zdawało .mi się, że patrzyl 
na nas i dziękował nam. - To dZIwne, panno Ma
ryo, ale mnie zdawało .s~ę to samo. ~zy . ,brat fa
nienki zostanie z wamI Jeszcze przez Jakls czas.
Tak sądzę, przybył on w porę, ab! wid~eć jeszcze 
dziadka przed śmiercią, a teraz me ch?lałby roz
stać się z nami, dopóki coś ~a ~as me posta,no
wia.-Rozumiem to. On mUSI byc bardzo dobry, 
bo "Mama mówi, że jej się bard~o podobał. ~le on 
jest dla mnie za du~y, będ.ę. Sl~ go ws~ydzI!a .. -
O! ręczę, że on jest Jeszcze WIęCej od pamenki. me-, 
Emiały, prawie dziki.-Czy. bardzo . ko~hał dZladu
nia?-O! bardzo, i tak jest Jego .ś~lerClą zasmuco
ny. że gdy?y.go mimo jego wol~ me ro~rY:"ały k~= 
nieczne zaJęCIa, byłby złamany zaJem l me.spok?J 
nością o nas.-Gdyby panna !darya ~ogła SIę zająć 
-czemkolwiek, możeby to pamence ~lzyło?~Ma ~a
nienka słuszność ale odkąd wynieSIOno dZladum~, 
nie mam sily się' zająć, nogi mi t~k drżą, ~e me 
mogę <:hodzić.-To .. niech mi pamenka pOWIe, CO 
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masz do roboty, a ja robić będę, to zawsze trochę 
panienkę rozerwie. - Ol nie, spodziewam się, że 
'Wkrótce będzie mi lepiej, ale teraz nie mogę ... " 

Biedna Mania tak byla blada, że się aż zlękłam 
o nią. Powiedziałam jej:-"Słuchaj panno Maryo, 
połóż się na chwilkę, i zaśnij panienka trochę, a ja 
tu zostanę.-Ol ja spać nie będę, odpowiedziała. 
~ania."-Ale mimo to polożyła się jednak. Głowa 
J~j była tak gorąca, że mi paliła ręce za dotknię
CIem i bardzo była biedna Mania osłabiona. Przy
kryłam ją i podniosłam poduszki, jak sobie życzy
ła. Wyglądała jak dziecko, a ja byłam z tego bar
dzo kontenta! Kiedy zobaczyłam, że nie może spać, 
zaproponowałam jej, żebyśmy razem zmówiły ko
ronkę za duszę dziadka, a ona rzekła: - "Bóg na
tchnął panienkę tą myslą!"-Zaczęłyśmy odmawiać 
koronkę, ale po chwili usłyszałam, że Mania nie 
o.dpo'Wiada i zobaczyłam, że ma oczy zamknięte; 
SIedziałam więc spokojnie i po cichu resztę zmó.wi
łam. Gustaw zdziwiłby się, widząc mnie tak spo
~ojną! Tak byłam kontenta, widząc ~anię , śpi.ącą, 
Ze Zupełnie straciłam ochotę ruszyć SIę z mIeJsca. 
Ą dziadunio jak musiał patrzeć na mnie! 

N a nieszczęście sen ten nie długo trwa? Mania 
zaczęła się rzucać! ... Nie śmiałam odetchnąć. Wre
SZ:ie nagle otworzyła oczy i rzekła: - "Gdzie jest 
dZladzio'?"_ Przestraszyłam się! Spojrzała w około, 
a potem zawołała:-"Ach mój Boże, już przypomi
~aIn sobie ... "-I znów płakać zaczęła. Nachyliłam 
SIę i pocałowałam i,ą, mówiąc: - "Panno Maryo, 
panno Maryo, nie płacz, zaklinam cię! - Tak, od
rzekła, wiem, że źle robię zasmucając panienkę, 

Dziennik Mal'g. t. 1. 8 
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która jesteś dla mnie.ani?le~.-O! ~ie . panno ~a
ryo nikt mi nie powIedzIał Jeszcze, ze. Jestem amo
led, ale tak kocham panienkę, że mme to ~ardzo 
martwi, gdy ją widzę smutną.-No, to ~ędę SIę st~
rala nie płakać, bo ja takż~ kocham pamenkę l mo
wię wszystko, co tylko czuJ.ę. - ~e dla czego pa
nienka nie postępuje tak ~ rnnym!, ~ Mam~ ,naprz~
kład? Mama mówi, że pamenka me Jest dosc.otv:ar -
ta.-Nie mogę tego wytłóI?-aczyć, od.p,o,wled~Iała 
Mania to co mam W sercu me może wYJsc z mego, 
a jean'ak toby mi przyniosło ulgę· ... -O~ panno M~~ 
ryo, ze mną będziesz zawsze otwarta, me pra~daz, 
- Tak, z pewnością tak, bar~z~ nawet ~hę~.n:,e, bę
dzie mnie to cieszyć.-A mmeJeszcze WIęceJ. 

Ale dziennik mój strasznie długi, trzeba go za
kończyć. Jednakże bardzo lu~ię opo~adać wszy
stko, co powiedziała albo zro.bIła Mama., A~e rę~ę 
mam zmęczoną, a przy tern pIsałam tak zle, ze moze 
sama nie potrafię przeczytać. Mama. p.rzyszl~ po 
nas i obeszła się z Ma~ią bard,zo życz~~~e, mOWll,a 
także z księdzem Martm, z kto rym dZIs J e,sz.cze mo
wić będzie. Widziałam Alberyka, gdy wroCll z po
grzebu. Rozdzierająca to była scena, gdy calowal 
siostry. Widać, że ma bardzo dobre serce. 

Sobota, 20 grlldnia. 

Postanowiono rzecz ważną dla Mani, ale b~r~~ 
smutną dla nas obu. Ją i Jo~si~ chcą umI~śCl(l 
w klas:ztor:ze! Nie wiem jeszcze, Jaki klasztor oblOrlł 
i czy Mania daleko będzie od nas. Ja pragnęłaIIl, 
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:żeby. Manię i Joasię oddano do nas; tym sposobem 
ManIa stałaby się moją siostrą i toby było bardzo 
dobrze, bo Stefka i Berda są dla mnie za małe, 
a GUstaw jest przecie bratem i nie może być poró
wnany z siostrą. Mówiłam o tem z Mamą, ale ona 
ll~:~ymuje, że to niepodobieństwo, że to byłoby dla 
Ulej ogromną odpowiedzialnością, i że pomimo ca
łego współczucia dla tych dzieci, nie może zrobić 
p:opozycyi, której krewni Mani równi~żby przyjąć 
nIe mogli, że zresztą blizki nasz wyjazd staje temu 
~a przeszkodzie. To są słowa Mamy. Ja znajduję, 
~; możnaby wybornie zrobić taką propozycyę, którą 
J.YJ.ania przyjęłaby może, bo przecież kiedy ona nie
lila matki, a ja chcę z nią podzielić się moją, poro
~umienie byłoby łatwe. Pani mi powiedziała, żeby 
Ju~ o tem nie mówić z Mamą, bo jej przykro mart
WIć mnie, odmawiając mojej prośbie; jak to jednak 
S~utno. Jestem pewna, że Ojciec nie odmówiłby 
lUI tego, bo Ojciec Mani był żeglarzem jak on, 
B.wszyscy żeglarze powinni składać jedną rodzinę. 

ledna Maniu! gdybym mogła niedopuścić ci pójść 
do klasztoru, nie bój się! nie poszłabyś tam wcale! 

Ale muszę opisać dzień wczorajszy. 
Po podwieczorku poszłam z Panią do Mani. 

Zfalazłam ją daleko odważniejszą jak onegdaj, nie 
:p akała prawie wcale. Ale jest zawsze bardzo po
:"ażna i blada. Joasia nie wyglądała bardzo smutna 
l uśmiechnęła się kilka razy, co mię zdziwiło. Je
dnak miała często łzy w oczach, ale takie z niej je
~~cz~ dziecko, że razem prawie śmieje się i płacze. 
ł an~a była bardzo kontenta, zobaczywszy nas. By-
a zajęta porzą,dkowaniem domu, ale powiedziała 
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mi, ze jej przykro nie módz nic ruszyć z rzeczy 
dziadka, bo wszystko popieczętowano. Zebrano ra
dę familijną. Zdaje mi się, że tak się to nazywa, ale 
nie wiele tam było familii, bo ów kuzyn był jedy
nym krewnym a reszta sami tylko przyjaciele. Ku
zyna obrano opiekunem dzieci (weFrancyi, bo praw
dziwym opiekunem jest wuj Mani mieszkający na 
wyspie Burbon). Powiedział, że przyjmuje ten ty-
tuł dla tegojedynie, aby zająć się interesami, ale 
że nie może opiekować się panienkami, ani zająć się 
ich edukacyą, bo się na tern nie zna; że zresztą do
syć już będzie mieć kłopotu, zajmują~ się ich inte
resami. Wtedy ksiądz Martin, który także należy 
do rady, zaproponował, aby je oddać na pensyę 
i to się wszystkim podobało. Ale kuzyn odparł, że 
on pensyi szukać nie będzie, bo nie mieszka w Pa
ryżu i nie zna żadnej. Ksiądz Martin powiedział, 
że jest ktoś, co się tern zajmie chętnie i wymienił 
Mamę. P otem postanowiono napisać natychmiast 
do pana de la Caze, wuja dzieci, co też Alberyk 
uczynił niezwłocznie wespół z kiędzem Martin i ku
zynem. Ach! jakżeż to smutno stracić rodziców. 

Mania i Joasia mówią, że muszą pogodzić się 
z myślą pójścia na pensyę, zdaje mi się nawet, że 
myśl ta cieszy Joasię. Mnieby to nie bardzo cieszy
lo, a nawet wcale nic. 

Poniedzia.łek, 22 grudnia. 

Mam wiele rzeczy do opowiedzenia, ale nie 
wiem, czy będę miała dość cierpliwości, bo Mania. 
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tu je~t, haftuje przy mnie i wolałabym z nią roz
~~WI~Ć, jak pisa.ć. Ale o~~ mi mówi, że trzeba być 
p .ną l. pyta, mme, ~zy JeJ. dam do przeczytania 
~lenn~k, ktory napIszę. NIe bardzo ja to lubię 
~hna.~~ę ~ tern dowie (piszę to naumyślnie), ale nie 

cę Jej mczego odmawiać, bo ona i tak ma tyle 
ł~artwienia. A pr~!~~~ tak ją kocham, że chcia
ż bym zawsz~ zrobl~ Jej. p;zYJemność. Nie sądzę, 

h
eby ona mme tak Jak Ja Ją kochała, bo ja ją ko

c am bardzo! bardzQ! bardzo! 
d ' Ale z,ac~ynam już: W sobotę Mam~ zaprowa
zlla mme Jeszcze do Mani podczats rekreacyi i za

:~ałyś~y ~am gr~bego kuzyna. (Spodziewam się, że 
Mam me będZIe przykro, że ja tak nazywam teITo 

fana! ~? ona go niewiele zna i zresztą sama m~si 
Ąl:ldzleć, że pięć a~bo, sześ,ć ra,zy jest grubszy od 
b l eryka). NIe ,znaJdUJę rown!eż~ ~by ten kuzyn 
,Y bardzo przYJemny, bo na SIebIe JedneO'o uważa' 
Jestem . 'M . b' god' pewna z~ 1 ama spostrzegać to musi. Przez 
k' ZIn~ rozmaw~ał z Mamą o strasznym katarze, ja
~=go SIę ~abaw!ł ~odróżując wśród zimna, Ma
r mu mepowledzlała że bardzo kaszle, a on ani 
d~zU nie kaszlał i kichnął tylko dwa razy i to jeszcze 
za~~e&o, że zażywał tabakę, Ale w tern nie ma nic 

dl~ 1lJącego. Mama była nadzwyczaj uprzedzaiacą. 
a teO'o g b k . b dz OJ " ",'l b ru ego uzyna, co me ar o mnie dzi-

J
'e1tO (chociaż jej się pewno nie podobał) bo Mama 

s zawsz 'dl k 'd A ' , pote ' e ~przeJmą , ,a az, ,ego" le zrozumIałam 
tYlk: z~ mająC go o ~os prosIc, chCIała go sobie ująć, 
'Usl me byłabym SIę mgdy domyślna o co. Kiedy 
i Jysz,ałam, że prosaa kuzyna, aby pozwolił Mani 

Oa81 przepędzić kilka dni u nas, a ona się przez 
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ten czas zajmie wyszukaniem dla nich pensyi, ucie
szyłam się nadzwyczajnie, bo mi Mama zrobila nie
spodziankę i zaczęłam drżeć z obawy, aby gruby 
kuzyn nie odmówił. Ale zdaje mi się, że był kon
tent z tej prośby, bo zaczął Mamie dziękować. -
"Pani jesteś nadzwyczaj dobrą, powtarzał grubym 
swym głosem, to mi bardzo na rękę. Pojmuje pani, 
że nie mogę matkować, nie znam się na tem."
I śmiał się: ha! ha! ha!" Aż się szyby trzęsły. 

Mania wcale się nie śmiała, przeciwnie, miała 
lzy w oczach. To też po co taki gruby człowiek po
równywa siebie z matką? To mnie gniewało, ale 
nie powiedziałam nic, bo przystał na żądanie Ma
my, a ja tego tylko pragnęłam. Joasia ucieszyła się 
bardzo, dowiedziawszy się, że przyjdzie do nas 
i znajdowała kuzyna bardzo uprzejmym, że na to 
pozwolił. Alberyk mówił, że mu lżej na sercu, jak 
pomyśli, że siostry jego będą w tak dobrych rę
kach. Alberyk jest za duży dla mnie i mówi za ma
lo; jestem z nim nieśmiala, ale lubię go za to, że 
tak kocha swoje siostry. A przy tern Mama 'mówi, 
że on się wydaj e bardzo zacnym młodzieńcetp. Ma
ma już się o wszystko ułożyła z grubym kuzynem 
i ze starą Barbarą, która miała przyjść do nas wraz 
z małemi swemi paniami, a potem Mama z Manią 
umówiła się, że zabierzemy je obie nazajutrz w nie
dzielę po mszy. Z początku n ie chciały wyjść, bo 
jeszcze nie miały żałobnych kapeluszy, ale będą 
je miały na jutro, bo Mama obstalowała je sama. 
Zaczynały już nosić cienką żałobę. bo tak sobie ży
czył dziR,dek, a teraz muszą znowu ubrać się cał
kiem f'~arno. Nawet Joasia smutno będzie wyglą-
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dala w czerni. Kiedyśmy przyszły po nie, Mania 
zaczę.ła płakać, że opuszcza dom dziadka, poszła do 
pokoJ u pana de Laval i uklękła przy łóżku, na któ
re.m umarł, jak gdyby mu chciała powiedzieć:
,,~egnam cię dziaduniu!...-Poszłam z nią i bardzo 
m~ b1'ło smutno, (nie dla tego że byłam z nią, ale 
WIdZIałam to łóżko i patrzyłam na smutek Mani). 
Zmówilyśmy razem krótką modlitwę i poszłyśmy. 
Barbara przyszła później z rzeczami Mani i Joasi. 
Ma~a dała dwóm siostrzyczkom mój pokój, a ja 
~ypIam u Stefki i Berci. Nie wiem, jak Mania mo
ze. myśleć, że mi to sprawia przykrość, owszem, tak 
mI przyjemnie widzieć ją w moim pokoiku, że z ca
łego serca oddałabym jej go na zawsze, gdyby tyl
ko Mama tego chciala. Ale n.ie powinnam o tern 
lllówić, kiedy na nieszczęście to być nie może. 

Bar.dzo przyjemnie wieczór przepędziłyśmy 
~czoraJ razem, boję się tylko, czy Mania równie 
J~st z niego kontenta, bo ma zawsze minę bardzo 
~leszczęśliwą, co jest zresztą naturalnem. Ojciec 
l Mama robili co mogli, aby je rozerwać i Joasia 
rOZweseliła się trochę. Dziś ra,no Mania weszła ze 
~ną do pokoju, gdzie się uczymy i słuchała jak 
r~ł~m lekcye. Mówi, że więcej umiem od niej, ale 
~O~l to pewno ze skrom~o~ci, b.o to jest niepodo
blenstwem. Teraz haftUje l robI to daleko lepiej 
odemnie. Pani zaproponowała jej, żeby się trochę 
Uczyła. O! kochana pan:r:o Maryo! przyjmij tę pro
pozycyę, proszę; to i mme do nauki zachęci. 
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Środa, 24- grudnia. 

Byłam wczoraj na katechizmie, ale Joasia i Ma
nia nie poszły; jeszcze to za wcześnie po śmierci 
dziadka. Tym razem nie było mi smutno patrzeć 
na próżne ich miejsca, bo wiedziałam, że siostrzy
czki są. u nas w domu i że je zobaczę za powrotem. 
Umiałam dobrze katechizm, uczyłam się go z Ma
nią., która nie chce pozostać za innemi. Aglae Buf
fart nudna jest, wyglą.da zawsze jakby sobie żarto
wała ze mnie i pełno ma pretensyi! Nie lubię jej 
i miesza mnie to, gdy ona patrzy na mnie. Ksią.dz 
'Martin mógłby jej powiedzieć, żeby nie robiła tego. 

Jaki on dobry ten ksią.dz! Wczoraj po poludniu 
przyszedł odwiedzić Manię i Joasię; Mamy nie było 
w domu, poproszono go więc do pokoju w który~ 
się uczymy i gdzie bylyśmy wszystkie przy Paru. 
Chwalil mnie za katechizm i za wycią.gi, ale ja nie 
dla tego mówję, że dobry, (chociaż bardzo lubię od
bierać pochwaly, a szczególniej od niego~ bo po
chwały księdza to już muszą. być prawdZIwe); on 
mi się tak podoba za swoją. dobroć dla Mani, Tak 
pięknie przemawiał do niej! jak ojciec, aż miło by
ło go słuchać. Mówił bardzo piękne rzeczy o Ma
mie chciał pokazać Mani, że powinna ufać Opatrzno
ści: która postawiła na jej drod~e serce maciertyńskie, 
aby ją og1'~ało i prtytulilo.-I dodał: - I któm zdaje 
się dawać ci jeszc~e kochającą siost?'ę! 

Patrzył na mnie mówią.c to i spytał:-"Nie pra
wdaż moje dziecię?" - Odpowiedziałam mu:
"O! nie, księże wcale niej bo to ~ię nie zdaje być, 
tylko jest tak na prawdę." - Smiał się, również 
i Mania; pierwszy to raz śmiała się od śmierci dziad-
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~a;. to też nie gniewałam się wcale, że ja bylam 
s~llechu przedmiotem. Pani wytlómaczyla mi po
tem, że Nie które powiedziałam tak ich wszystkich 
l'Ozś~ieszylo. Ksią.dz mówił z Panią. wiele o pensyi, 
on ~lę dopytuje ze swojej strony, a Mama ze swojej. 
ChCIałby był widzieć się z Mamą., ale opowiedzial 
Wszystko l>ani. . 

. Bylto dzień dobrych księży. Trochę później sam 
kslą.dz proboszcz przyszedł odwiedzić Manię. Wy
glą.da jak ojciec ze swemi bialemi wlosami! Jestem 
pewna, że przypomni al Mani dziadka, ' chociaż nie 
Jest tak stary jak pan de Laval. Widać, że ksią.dz 
Martin opowiedzial mu calą. historyę Mani i Joasi, 
?o ksią.dz proboszcz zdawal się wiedzieć wszystko, 
l ~ówił z niemi z wielkiem zajęciem. Ale ja okro
pnIe się wstydzilam, kiedy Mama mnie zawołala 
aby przywitać się z księdzem proboszczem, który 
z~a wszystkie moje grzechy, bo przed nim się spo
~ladam. Nie odważylabym się nigdy pokazać przed 
~m, gdybym nie wiedziala, że ksią.dz również 
Jak i Pan Bóg zapomina blędów, z których się 
~skarżamy. Muszę iść niedługo do spowiedzi, mię-
zy Bożem Narodzeniem i Nowym Rokiem, a Boże 

łiarodzenie już jutro! Jakie to wielkie święto! Je
stem pewna, że Pani dziś będzie mówiła mi o niem. 
d W czoruj wieczorem byla wielka sprzeczka mię
d zy J~asią. i ~ercią.! Stefka ~niewała się. nawet, wi-
~ą.c, ze JoasIa chcIała BerClę przymusIć do ustą.

P~enia jej i popchnęla ją. tak mocno, że aż się Ber
CIa rozpłakala. Mania robiła co mogla, aby po
:W~trzymać Joasię, ale to nie było łatwo. Szczę
sClem, że ja się już nie gniewałam dawno. Wieczór 
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:Mania i ja szyłyśmy, bo ona mi pomaga do wykoń
czenia bielizny dziecinnej, którą. Pani każe mi szyć 
dla biednych. Pani czytała nam piękną. powieść, 
Gustaw rysował, a Joasia bawiła się kartami ze 
Stefką. i Bercią.. Cały wieczór zszedł nam milo. Gu
śtaw daleko jest teraz grzeczniejszy, prawie nic mi 
się nie sprzeciwia. Zdaje mi się, że przy Mani nie 
będzie śmiał tego robić. Zapomniałam powiedzieć, 
że Alberyk odjechał w niedzielę wieczorem. Szko
da, że Gustaw nie poznajomił się z nim. 

Piątek, 26 grudnia. 

Byliśmy wszyscy na mszy wczoraj jako w dzień 
Bożego Narodzenia, Ojciec towarzyszył nam, a z Ma
nią. i Joasią. składaliśmy jedną. wielką. rodzinę. Tyl
ko pan Bobuś został w domu. Stefka i Bercia spra
wiały się bardzo dobrze, chociaż Bercia nie chciała 
zejść z klęcznika na którym stanęła i wspięła się na 
palce by lepiej ołtarz widzieć. Stefka wyglą.dała 
jak aniołek, Mania mi potem powiedziała, że ją. to 
uderzyło, bo nie często zdarza się widzieć, żeby 
dziecko modliło się tak uważnie. 

Bo też Pani tak dobrze 'Yytlómaczyła nam we 
środę wieczorem, co to jest Swięto Bożego Narodze
nia. Nawet Bercia słuchała i od czasu do czasu po
wtarzała ze śliczną. minką.:-"O! jaki dobry ten ma
lutki Pan Jezus, jakbym ja chciała Go widzieć."
I zadawała Pani tyle pytań! Między innemi na
przykład takie: - "Proszę Pani, czy Pan Jezus je
szcze jest mały? Czy podobny do Bobusia? A gdzie 
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jest dobra Matka Boska? Ja bardzo Ją. kocham,. 
proszę Pani! I ukłonię się Jej!"-To mówią.c pobie
g~a przed obraz Najświętszej Panny i ukłoniła się 
~lka razy, ale nie na żart; nie, miała minkę powa
zną, a Pani powiedziała, że ten hołd, jaki Bercia 
składała na swój sposób był pewno miłym Matce 
Najświętszej dla czystości intencyi. To szczęście, że 
Bercia nie zrobiła tego samego w kościele, byłaby 
Wszystkich rozśmieszyła. Stefka nie kłaniała się 
:Vprawdzie, ale była bardzo poważna i wzruszona 
l dla tego też Joasia także była spokojna, bo ona 
zawsze chce robić to samo, co Stefka. Mania i ja 
razem !Słuchałyśmy wyjaśnień, jakie nam Pani da
Wała i nigdy nie zapomnę, jak nas to zajmowało. 

Najprzód opowiadała nam Pani, jak wszyscy 
bczekiwali z niecierpliwością. przyjścia Chrystusa, 
. o żydzi wiedzieli to do brze od Bożych proroków, 
z~ przyjdzie Messyasz, a inne ludy chociaż zapom
nl~ły o Bogu i czcily bałwany, miały jednak jak 
lllowiłam przeczucie, czy wspomnienie przyjścia 
Zbawiciela, który ich wyzwoli z ciemności. Potrze
b?wali Go bardzo wszyscy ci bałwochwalcy, cho
CIaż nie mieli pojęcia o złem ani o dobrem; a znali 
~lko złe i wszyscy byli bardzo źli; nawet nie była-

Ym chciała żyć w tamtych czasach, bo zanadto 
okrutnie obchodzili się ci ludzie z kobietami, gdy 
t~?lczasem teraz hardzo są. dla nich grzeczni, wię
ceJ nawet jak dla mężczyzn, a ja to lubię. - "Tak 
'WIęc świat cały, mówiła Pani, - potrzebował Zba
w?y i oto On właśnie przyszedł w chwili przepo
'Wladanej przez proroków, w chwili gdy obcy król 
parlOwał nad żydami. Tym królem był zły Heród, 
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który kazał wytracić tyle dzieci dla tego, aby mię
dzy niemi zabić Pana Jezusa, a jednak nie zabił Go, 
bo Bóg tak potrafi wszystko urządzić, j ak Sam chce 
i spełni wolę Swoją wbrew woli wszystkich królów 
tego świata. 

Pani opowjadała nam jeszcze jak Najświętsza 
Panna i Józef Sw. poszli do Betleem i jak się to sta
lo, że spełniło się proroctwo. I nie znaleź~i nigdzie 
miejsca, tak że Pan Jezus przyszedł na ŚWIat w sta
jence. Gdy 'byłam mała martwiło mnie to i byla
bym wolała widzieć Go w pięknym pałacu błyszczą-
-cym w złotej kolebce. Bercia teraz zrobiła tę samą 
uwagę. Ale Pani jej odpowiedziała, że pan Jezus 
mógł wybierać do woli, bo wszystko należy do Nie
go, a wybrał żłób jedynie dla tego, by nas nauczyć, 
że nie mamy się uganiać za przepychem i wygodą, 
ani się na ich brak uskarżać, ale żeśmy powinni 
myśleć o biednych i nigdy niemi nie poga~dzać, 
owszem powinniśmy ich kochać, bo Bóg stal SIę po
do bn ym do nich. 

Wszystko to było wytłomaczone bardzo dobrze, 
ale j a to źle powtarzam. Co pewna, to że Bercia 
zrozumiała, że źle robi, dąsając się i gniewając, gdy 
jej nie doŚĆ prędko jeść podają, albo gdy jej zimno, 
albo gdy jej coś dolega, albo nadewszystko gdy ją 
myją; i powzięła dobre postanowienia, bo w końcu 
przyrzekła Pani: - "Już nigdy nie będę kaprysić 
Vi" łóżeczku, a nawet jeżeli Pan Jezus tego chce, 
odstąpię Mu łóżeczka i pójdę spać do Pani." 

Mówiąc do nas, Pani tłomaczyła nam, jak po
winnyśmy być pokorne, posłuszne i dobre, patrzą.c 
na Syna Bożego, który stał się na to dziecięciem, 
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aby nam dać przykład cnot wszelkich. A nad~
wszystko jak powinniśmy koch~ć Go, za całą ml~ 
łość, jaką nam okazuje. O! to ~lel~a praw.da! Boc 
On przecie porzucił niebo, gdZIe ~le czuł m.gdy gł?
du, ani pragnienia, ani zim~a, am zmęc~em~~ gdzIe 
mial wszystko co potrzeba, l przyszedł CIerpIeć, rrn.
Cować a nadewszystko umrze? za ty~~ s~karadnych 
ludzi. a między nimi i za mme, C~?CI.az Ja ~aka zła 
jestem. Ach! jaki On dobry! .A co~ Ja czymę, aby 
Mu zrobić przyjemność? Pam mm~ o to zapytała; 
ja nie znalazłam odpowiedzi. Ma:ua ~o co lJ;nego! 
Ona przeszła tyle smutków. Ale.J~ pytam SIę, ~o 
mi brakuje? Mam dobryc~ Rod~ICOW, :naI?- Pamą· 
i wszystko czego trzeba, me sypIam w złoble,. a mo
je lóżko bardzo wygod?-e, jem Ile chcę. A ~lmo .t~ . 
jestem bardzo często megrzeczna. Ach! mOJ. Boze. 
mój Boże! Co też to malutki Pan Jezu~ o mme my
śli. Modliłam się wczoraj gorąco; prOSIłam Go, a~y 
mnie uczynił grzeczną i jak On dobrą, żeby mme 
ustrzeO'ł od gniewu, próżności, lako m stwa. Myśl~~ 
że NajŚwiętsza Panna ulituje się .nademr:ą, bo J~J 
powiedziałam, że musi być strapIOną, WIdząc .mme 
niepodobną do swego Syna. Bylyśmy w?eczo
l'em na nabożeństwie, które było bardzo pIękne .. 
Cały ołta.rz był. Ośw~~c?ny; przywi?dło. mi to 
na myśl wielką śWlatłosc, Jaką ~a.gle uJ:z~h paste- · 
l'ze i powiedzialam:-"Trzeba, zebym l. Ja ~azem 
z nimi uczciła małeO'o Pana Jezusa."-Nle mIałam 
też żadnej dystr~kc~i. Pię~n~ m:uz~k~ .w . k~ści~le 
przypominała nn śhczne plema, Jakl.e sple~ ah amo
łowie. Jakto musiało być cudowme. WleczoreI?
o mało się nie zniecierpliwiłam, bo Bercia sprzecl--
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wiała mi się, ale na szczęście przypomniałam sobie 
moje dobre postanowienia i zapanowałam nad so
bą.. To Bóg mi dopomógł, jestem pewna, bo Go 
{) to prosiłam w cichości. 

Dziś są. imieniny Stefci; kupiłam dla niej ładne 
pudełeczko; Gustaw dał jej parę nożyczek; od wszy
st~ich dostała jakiś podarunek; była więc uszc~ęśli
WlOna. Dziś rano byliśmy z nią, na Mszy. Jej Swię
ty jest wielkim świętym, bo pierwszy umarl za 
Chrystusa. Spytałam Stefci:-"Zrobilabyś to samo 
co on?"-Ona odparla:-"Wiesz dobrze, że byłoby 
niepodobieństwem zrobić inaczej, gdyż nie mogła
bym wyrzec się Pana Boga."-Ale Bercia zawoła
ła:-"Jabym pozabijała tych wszystkich złych lu
.dzi?"-Oni by ją prędzej zabili, biedną. koteczkę. 

Poniedziałek, 29 grudni,l. 

Jakam ja pieszczęśliwa! Oto znowu bylam zła tak 
niedługo po Swiętach Bożego Narodzenia i w obe
cności Mani. Ale na co się zdadzą wszystkie moje 
dobre postanowienia? Zdaje mi się, że ile razy je 
-czynię, zły duch chce, żebym skłamała, ja, co je
dnak tak nienawidzę kłamstwa. Daje mi tyle zlych 
rad, że zapominam o wszystkiem i słucham go. 
A co naj gorsza, to że mi się to najczęściej zda.rza 
w niedzielę w dzień Pański! To dla tego, że jestem 
razem z Gustawem. O szkaradny Gustawie! Nie 
martwię się wcale, że zostajesz we Francyi! Ale to 
n;t0że jeszcze zły duch podburza mnie teraz prze
CIW Gustawowi. Idź sobie nieznośny szatanie, wi-
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dzisz przecie, że cię nie lubię. Dla czego mi chcesz 
zawsze dokuczać? Zdaje ci się, że ponieważ mam 
d~piero lat dziesięć, możesz być moim panem; ale 
wIdzisz, że nie jestem twoją niewolnicą i tak się 
będę modliła, że cię pokonam, bo Bóg daleko jest 
lnocniejszy od ciebie i mnie także silną uczyni, je
ż~li zechcę, a ja chcę tęgo. Najprzód nie gniewam 
SIę już na brata, bo ja więcej byłam winną; Pani 
Iniała słuszność, mówiąc mi to; przebaczam więc 
GUstawowi. Na nieszczęście nie mogę samej sobie 
przebaczyć i to mnie tak smuci. Ale muszę opo-
wiedzieć wszystko. -

Najprzód nie dobrze modlilam się na Mszy i to 
było początkiem wszystkich moich nieszczęść. Spo
strzegłam Aglae Buflart z jakąś panią, która zda
",:ała się być jej matką i to mi sprawiło roztargnie
nte, bo chciałam widzieć jak się Aglae zachowuje. 
Daleko byłoby lep~ej pamiętać to, co mi Pani po
wtarza zawsze:-"Ze gdy idzie o dopatrzenie cze
goś złego, lepiej zajmować się sobą. niż drugimi
Ja zauważyłam wszystko złe, jakie jest w Aglae 
Buffart, a niezawodnie postępuje gorzej- od niej. 
. Gdyśmy wróciły, Mama uprzedziła Manię i Joa

SI~, że zaprowadzi je do klasztoru, o któ~ym jej mó
WIł ksiądz Martin i który ona już zwiedziła, ale Ma
llla nie chce nic postanowić ani pisać do ich kre
W-nego, nie zaprowadziwszy ich tam wprzódy. Na
tYchmiast uczułam zły humor dla teO'o, że miałam z o 
dO~tać w domu, a jednak Pani obiecała mi, że pój-
, Zle zemną na spacer. Gustaw, widzą.c moją minę, 
baczą.ł się zemnie naśmiewać; odpowiedziałam mu 

ardzo ostro, a ponieważ śmiał się ciągle, zaczęłam 
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tupać nogami. Wtedy on się zatrzymał ~ rz.ekł mi: 
_ Uciekam bo cie napada gorą,czka, a Ja me chcę 

" , • I "H P dł 
mieć tego napadu na sw~m .sumIen~u. -: o~ze , 
a ja zostałam zadą,sana I gmewna I powled~Iałam 
Stefce i Berci, że są, :Q.ieznośne, chcą,c zawsze, zebym 
się z niemi bawiła i nie chciałam im. pożł'c~yć . kół
ka ani sznura do zabawy; nawet zdaje mI SIę, ze to 
bardzo zadziwiło starą, Barbarę. Jednakże Mania 
może nie zawsze pożycza Joasi swoic.h ~zeczy, .mu
szę na to uważać! I ona także. m.a me~edy. wIelką, 
ochotę niecierpliwić się,. b? wld~Iałam Jak. SIę oneg
daj wieczorem zaczerWl.emła, kiedy JoasI~ kazała 
jej powtarzać pięć ~azy Jedną, r~ecz, a Zr?bI.ła, to n~
umyślnie, bo JoasIa bardzo SIę sprzeCIWIac, lU~I_ 
Ale przynajmniej Mania ~mie się P?wstrz?,mac, ~ ~a 
zawsze robię swoje; Pam ,zaś po,,:ada, ze.wła~n?e 
zasłuO"a J' est nie uledz chętce do gmewu. Kledyz Ja 

b. 

mieć będę zasługę· .' 
Właśnie gdy miałam wychodzIć z .Pamą" przy-

szła Klara z panną, Lerins. O! tego J~ż doprawdy 
było za nadto! Miałam już na gł~wle ka~~.lus.z. 
Panna Lerins chciała zabrać Klarę, tembardzleJ, ze 
widziała moją, nieukontentowaną, m~nę, ale Pani pr?: 
siła, żeby zostały, mówiąc, że zamIast spaceru pOJ
dą, się bawić w ogródku z Klarą, na ?O pew~o 
uskarżać się nie będę. Nie uskarżałam SIę, bo me 
śmiałam, ale mi się to bardzo ni~po~obało. Jedn~k
że gdy mi Pani surowo zapOWIedZIała po angIel
sku, żebym panowała nad s<:~~, poszłam z ~arą, d~ 
o!ITodu ale nie byłam dla mej bardzo uprzeJmą" az 
o~a m~ie spytała: - "Czy ci to bardzo przyk,ro 
MałO"osiu że nie poszłaś na spacer? - Ol wcale me, 

b , 
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odpowiedziałam." - Ale ponieważ to było ldam
stwem, dodałam więc:-"To jest, muszę się z tern' 
Po~odzić."-Klara odparla: - "Gdybym była wie
dZIała, nie byłabym przyszła tut.aj, tylko poszła
bym z Mamą, na bulwary." - Wtedy rzekłam:
"Dobry mróz dzisiaj, byłabyś miała czas cudowny." 
-Z~awała się tern obrażoną, i dodała:-"Pójdę po
prOSIĆ Pani, żeby mnie tam zaprowadziła." - Zlę
~łam się, żeby się moja Pani na mnie nie gniewała 
I zatrzymałam Klarę. Chodziłyśmy jeszcze z godzi
nę po ogrodzie i miałam dosyć już tego. Wreszcie 
panna Lerins zawołała Klarę, z którą, się pożegna
łam daleko uprzejmiej, niż ją, powitałam. Spodzie
wałam się, że wyjdziemy nakoniec, ale było już za
późno; Bercia i Stefka wróciły, a że Józefa miała 
coś do roboty, przyszła więc prosić Pani, żeby doj
rzała.dzieci; tym sposobem przepadł mi spacer. Co 
z~ dZIeń feralny! Czułam jakby potrzebę gniewania 
SIę, a ten szkaradny Gustaw wybrał złą, chwilę do 
sprzeciwiania mi się; żartował sobie ze mnie, win
~zu.jąc mi pięknego spaceru w ogrodzie i pytają,c 
~abe tam odkryłam osobliwości. A przytem był 
Je~zcze tak niedobry, że mi opowia.dał wszystko co 
WIdział w Tuilleries. 'Wtedy gniew mój wybuchł 
powiedziałam mu parę nieprzyjemnych rzeczy 
l w taką, złość wpadłam, że się rzuciłam na nieO"o, 
-chc~c go bić. Właśnie gdy chciał mnie powstr~y
fac weszła Mama z Manią, i Joasią,. Tak krzycza-
aln, że nie słyszałam dzwonka. 

Ma Ol j3;kże się wstydziła~,. spost.rz~głszy Man~ę! 
. nla nIestety, często mme JUŻ WIdzIała w gme-

WIe' l M ., J '. ł . , a e ama. estem pewna, ze by aby tego m-
Dziennik Małg. t. 1. 9' 
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gdy nie przypuszczala. Wstrzymalam się natych
miast, ale cała byłam czerwona, a oczy .błyszczały 
mi widać gniewem, bo.Mama sI;yta!a , mlę z~ smut
kiem:- Co ci to?"-NIe odpowIedzIałam mc, ba
lam się tylko, żeby Gustaw ni~ opowiedzi~l wszy
stkiego. Na moje szczę~c~e.?n Je~t w gr~ncI~, dobry, 
rzekł więc tylko:-"KłoCllismy SIę na zart. - To 
bylo wspaniaJomyślnie z jego strony, ale on s~la
maI, bo ja nie żartowałam. ,'Y"tedy. zawołalam.--: 

Nie Mamo to J. a znowu Zlosclłam sIę. Bardzo SIę 
"" . l d"M tego wstydzę przed Mamą, a e to prawa. -:- ama 
odparla:-"Twoja szczerość wy?al?radza c.hoc:v czę
ści twoją winę, moje bjedne dZIecIę, al~ kIedyz nau
czysz się zwyciężać siebie?" -. SpuścI!a~ glow.ę, 
a Mama poszła do swego 'p0k~Ju. !"la~Ia l JoaSIa 
poszły zdjąć kapelusze, a Ja 11:Ie wIed~Iał~I?- gd~te 
iść. Wreszcie pomyślałam s~bI.e, że ?aJlepH~J zro~l,~' 
gdy wszystko opowiem Pam I po.bIegłam d~ nIeJ. 
Powiedzialam jej jak od rana JUZ byla~ megrz~-

i co w końcu zrobiłam. Pani napommała mme czna . . l ' . ,. h l 
łagodnie, mówiąc, że wIdzI~ a maj Z1y UID?r, a e 
spodziewala się, że będę SIę ~tar~la pok~nac go.
"Ach! proszę Pani, odpo~Iedzlała~l, Ja ~ard.zo 
chciałam prosić Boga, aby m! dopom.o,gl, ale Jak J~
stem taka zła, to nie mogę SIę mod~lC, nawet me 
śmiem bo zbyt jestem źle uSposobIOna, :vs~ystko 
mnie ~iecierpliwi, ja sarna i inni i zdaje mI, ~Ię, że 
nie potrafię się nigdy prz~z~yc!ężyć.-Włas~Ie g?y 
jesteś w tym st~nie .os~~blema l p~kusy, mOJe dZIe
cię, mówiła Pam, WIęcej potrzebujesz ~omo~y Bo
żej, ale zly duch, któ~y ~ie, ż~ ~am ,Jest. Jedy~a 
twoja ucieczka, poddaJe CI myślI, ze Bog me przYJ-
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mie twojej prośby i że Mu wyrządzisz zniewagę, 
zbliżając się do Niego w stanie takiego rozdrażnie_ 
nia. Nie wierz mu, Bóg nigdy nie opuszcza najwię
kszych nawet grzeszników. Owszem rzuć się do nóg 
Jego z tem większą ufnością, im więcej poznajesz 
swą nędzę i powiedz Mu z głębi serca te słowa: 
Panie miej litość nademną! Przypominasz sobie jak 
byłaś wzruszoną, widząc W historyi Boskiego Zba
Wcy, iż nigdy nie odmawiał zmiłowania tym, któ
rzy do niego tę modlitwę zanieśli. A więc drogie 
dziecię i ty proś Go tak samo, a On ci pomoże.
.Ach! Pani, bardzo tego potrzebuję, bo po każdym 
popełnionym błędzie czuję żal, ale dobre moje po
stanowienia nie zdały się na nic, bo zawsze robię to 
samo.-Dobre postanowienia zawsze się przydadzą 
Małgosiu, bo dowiodą Bogu żalu i doprowadzą cię 
przynajmniej do czynienia usiłowań. Ponawiając je 
nieustannie, a nigdy się nie zniechęcając niedosta
~ecznym ich skutkiem, dojdziesz nakoniec do tego, 
z~ lepiej dotrzymywać ich będzi~sz.-Ach! jaka Pa
nI dobra, że mnie pociesza, ale mnie ciągle bardzo 
Smutno, bo nie wiem, czy się poprawię przed pier
'Wszą. Kommunią i może nie będzie mi wolno przy
stąpić do niej? - Owszem moj e dziecię, otrzymasz 
POZwolenie; aby tylko dobra chęć twoja byJ'a pra
"'dziwa. Bóg doda ci to, czego ci braknie. Ządamy 
~l~o od ciebie, abyś starała się przezwyciężyć sie-

le l codziennie nad tern pracowała. - A więc za
c~ę znowu pracować nad sobą, przyrzekam to Pa
nI, ale najprzód niech mię Pani uściska, aby mnie 
~r7.e.ko.nać, że się na mnie Pani nie gniewa, a potem 

anI SIę będzie modliła za mnie, nie prawdaż?" 
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Przyrzekła mi to i uściska.ła mnie szczerze, co 
mi dodało odwagi. Poszłam potem powiedzieć Ma
mie, że już nie jestem niegrzeczna, co wielką spra
wiło Mamie przyjemność, pieściła mnie też bardzo. 
Ale naj trudniej mi było pokazać się Mani. Ona zda
wala się tak wstydzić za mnie, że nie śmiała na 
mnie patrzeć, kiedym po nią poszła na obiad. Wten
czas pomyślałam sobie, że daleko lepiej pomówić 
z nią, niżeli wszystko chować w sercu i rzekłam: -
"Jestem pewna że panna Marya nie kocha mnie 
już, kiedy wie jak jestem zła?"-Odpowiedziała, mi: 
-"O! owszem, zawsze kocham panienkę ... " I przer
wała.-"Słuchaj panno Maryo powiem ci wszystko, 
byłam w wielkiej złości, a na nieszczęście to mi się 
często przytrafia, ale chcę się poprawić i żałuję te
go, a Pani mię zapewnia, że mi Pan Bóg przeba
czy. Ona i Mama ucałowały mnie, a panienka czy 
będzie się na mnie gniewała? Toby mnie zanadto 
bolało!" 

Ucałowała mnie natychmiast dobra Mania i rze
kła:-"O! nie mam prawa gniewać się na panienkę, 
ja, która także mam tyle wad, a nie jestem tak 
szczera, bo je ukrywam!-Jestem pewna, że ich 
panna Marya niema, tylko mi to mówi, chcąc mnie 
pocieszyć. - Nie, panno Małgorzato, to prawda 
i chciałam mówić z panienką o tern, aby ją przeko
nać, że nie jestem lepszą od panienki." - Zaczer
wieniła się bardzo i dodała po cichutku: - Jestem 
bardzo dumna!-O panno Maryo; a z czego? - Nie 
wiem, odpowiedziała czerwieniąc się jeszcze mo
cniej, ale nie mogę znieść żadnej wymówki, ani żar
tu, ani nawet czasem prostej rady; to mię o.burza 
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i gniewa, 'a biedna moja Mama często mi to wy
rzucała.-Ale teraz już panienka przestała być du
mną, zresztą któżby mógł panience wyrzucać co
kolwiek."-Odpowiedziała smutno:-"Może dla te
go nie czuję już tak mojej dumy, że nie mam niko
go, co by mnie przestrzegał i upominał, to też nie 
wielką mam zasługę, że ąię nie gniewam. - O! nie 
mogę sobie wystawić, żeby się panna Marya gnie
wać kiedy mogła! Ale w klasztorze będzie komu 
napominać panienkę.-Zapewne, będę się też stara
ła poprawiać.-Tem lepiej panno Maryo, ach! gdy
byśmy też mogIy stać się dohremi, a w końcu obie 
świętemi. Ale to bardzo trudno, nie prawdaż?
O! tak, bardzo trudno, ale trzeba pracować.-A więc 
pracujmy, panno Maryo!" 

Zadzwoniono na obiad i zeszłyśmy na dół. By
łam trochę tem pocieszona, że Mania ma także wa
dę; to smutne! ale widać, że wszyscy mają wady. 

Środc, 31 grudnia. 

Byłam wczoraj z Manią i Joasią na katechizmie; 
obie siostry były bardzo wzruszone, bo poszły tam 
pierwszy raz po śmierci dziadka i razem ostatni, 
gdyż idą do klasztoru. Na nieszczęście to już zde
cydowane. Mama radziła Mani, żeby sobie oszczę
dziła tego wzruszenia, ale Mania odpowiedziała, że 
pragnie bardzo pójść tam i że to jej sprawi więcej 
przyjemności niż smutku, bo i tak dosyć już często 
oPUszczała katechizm. Wszystkie dziewczynki spoj
rzały na Manię i Joasię, gdy weszły, byłam konten-
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.ta, że byłam z niemi, nie dla ~ego, że !la ~ie p~

.trzano ale dla tego, że pewno mne pamenkl maJl} 
także ~ielką ochotę poznać je, a ja jedna mam to 
szczęście. Dobrze, że nie siedziałam koło Aglae 
.Bufiart. Chociaż mi Pani powtarza, że to bardzo 
źle tak niecierpieć tej dziewc~ynk!, Jedn~k~e to sil: 
niejsze odemnie, bo ona mme meClerRln~"l sweml 
.minami. Powinniśmy jednak kochać bhźmego, ale 
nie każdy bliźni jest miłym. . . 

Mania i Joasia wejdą do kasztoru w pomedzIa
.lek po Nowym Roku; ach! jak mi ich żal będzie, 
szczególniej Mani .. Tak m~ dobrze mieć )ą przy so
bie! Razem pracuJemy, a Ja tak to lubIę! Ale to 
dziwne Mania miała słuszność, ja więcej od niej 
umiem~ .. Nie mogę się temu wydziwić i n.awe~ mi 
to nie miłe, bo to musi być przykre M\:tm, kiedy 
.ona jest dumną. Kilka już razy pisałyśmy po dyk
towaniu i zawsze mniej miałam od niej b~ędów! 
mocrłaby ich też Pani nie liczyć. Co do JoaSI robi 
ona

b 
mnóstwo błędów i zdaje mi się, że nawet Stef

cia lepiej od niej pisze. Mania Jeszcze ~ię. nie uczyła 
greckiej historyi, umie tylko hlstoryą SWIę~~, a Joa
·sia stanęła na Jozuem: gdy tymczasem StefCI~ uczy
ła się już o Salomonie i doszła już d~ odszczepteństwa 
Samaryi. Bercia niedaleko jest JoaSI, bo SIę. ter~z 
uczy historyi Józefa, na jej wiek to bardz~ p~ęknle. 
A przy tern Bercia czyta już dobrz~. ~ch! J~.kIe ~y 
szczęśliwe jesteśmy, że Mamy Pamą; maczeJ moze-
byśmy także nic nie umiały. .' . . 

Mania mówi że w Koloniach me wIele SIę zaJ
: mują wychowaniem dzieci, szczególniej na wsi i że 
.. pozwalają im robić prawie wszystko co same chCl}; 
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że jednak teraz są już dobre pensy e w stolicy Bur
bon, z których niewiele korzystają, bo dzieci nadto 
są psute, a może też i dla tego, że klimat rozleni
wia bardzo. Przytem biedna jej matka tyle prze
szła smutków i tak była długo chora, że nie mogła 
robić dla dzieci tyle ile chciała i dla tego to Mania 
i Joasia są tak mało posunięte. Mania z przykro
.ścią mówiła o tern i zdaje mi się: że duma jej cier
piała wiele ale jednak powiedziała mi wszystko; 
biedna Mania! ja jej mówię że to nie moja zasługa, 
jeżeli umiem cokolwiek więcej od niej, bo często 
byłam leniwą. i bez Pani nicbym się nie była nau
czyła. A zresztą najlepszy dowód; że Mania umia
łaby więcej odemnie, gdyby była na mojem miej
ŚCU, to że prędzej odemnie wszystko pojmuje. I tak 
naprzyklad wczoraj Pani tłómaczyla nam regułę 
grammatyczną., a ja zamiast słuchać myślałam 
o czem innem, patrzyłam czy śnieg przestał padać 
i chuchałam w palce, by się rozgrzać. Wtem Pani 
pyta mi się o to, co tlómaczyła, a ja. tylko usłysza
łam wyrazy: przymiotnik s.lowny, imieslów czasu te
raźniejszego i t. d., ale nic nie wiedzia~am, C? Pani 
:mówiła o tern, to było bardzo meprzYJemne. 
A Mania zrozumiała wszystko i doskonale Pani od
Powiedziała. Jak to źle z mojej strony, że jestem 
roztargnioną, gdy Pani męczy się, by mi coś wytló
lllaczyć. To też na przyszły rok będę się uczyła wy
bornie. Dziś nie będę mogla pracować wiele, bo 
rna:my iść do biednych i do kościoła; rano tylko pi
SZy dziennik, a potem muszę kończyć pantofle dla 
9Jca, bo jeszcze ze dwanaście rzędów mam zrobić, 
Jutro dam je Oj9u na kolendę. Na szczęście ruan-
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kletki, które robiłam dla Mamy są gotowe od da
wna. Skończyłam też onegdaj mały perełkowy 
woreczek dla Pani, która spodziewam się nic nie 
spostrzegła, bo robiłam go tylko w pokoju Mamy. 
Rodzice nie domyślają się także niespodzianki, co 
to będzie za szczęście jak ich wszystkich zadziwię. 

Stefcia zapisała ładnie cały kajet, jeszcze ma j e
dną czy dwie stron ki do końca, nauczyła się także 
pięknych wierszy, które mówi bardzo dobrze. Ber
cia ma opowiedzieć historyą Józefa, zjeść ją można 
gdy mówi o szkamdnych braciach i o dobrym małym 
Józefie. Ale chciała koniecznie napisać co, i trzeba 
widzieć jej pismo, to ciekawe! Wielkie czarne litery 
a zmusiła Panią, żeby to jej pozwoliła napisać: Moi 
drodzy rodzice dajcie mi kolendę! Nie bardzo to j e
dnak pięknie prosić o co. Stefcia będzie miała dzi
wn~ kolendę. Moja droga siostrzyczka jest trochę 
lemwa i co rano, szczególniej odkąd jest zimno, 
użala się że musi wstawać; niedawno więc błaO'ała 
Mamę, żeby pozwoliła jej przez caly dzień pozo~ta6 
w łóżku; Mama powiedziała, śmiejąc się, że da jej 
to pozwolenie na kolendę. Stefcia była uszczęśliwio
na i od trzech tygodni czeka z niecierpliwością no
wego roku, żeby pozostać w łóżku. Jabym była 
w rozpaczy, gdybym miała leżeć, zwłaszcza w taki 
dzień. Prawda., że ciężko wstawać, gdy w łóżku 
ciepło i jeszcze się chce spać, ale potem jak się już 
wstanie, bardzo jest przyjemnie. No, zobaczymy, 
czy Stefcia będzie miała jutro ochotę ileżeć przez 
cały dzień. 

Nie wiem jak zrobimy, żeby tyle wycałować 
Mamę ile chcemy, bo Mania i Joasia nie mają matki, 
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coby je w tem dniu pieściła i pewna jestem, że Ma
nia będzie płakała. Już dzisiaj bardzo jest smutna, 
widząc wszystko co przygotov,uj emy; takby była 
szczęśliwa, gdyby mogła uczynić to samo dla swo
jej matki, a nawet dla dziadunia!-Mama zmuszo
ną była zaprosić do mnie Klarę i Cesię, bo Klara 
prosiła mnie do siebie, ale ja nie mogę opuścić Ma
ni. Gdyby nie Mania i Joasia, Mama byłaby zapro
siła jeszcze dwie albo trzy inne panienki i przyja
ciół Gustawa, ale nie chce, żeby nasze zebranie by
lo zbyt głośne z powodu żałoby dwóch siostrzyczek. 

Pani właśnie liczyła stopnie; zarobiłam tym ra
zem czterdzieści soldów, bo też bardzo myślałam 
o kolendzie dla biednych. Złączywszy pieniądze 
które mi dadzą. Gustaw, Stefka i Bercia mam sześć 
franków; Mama także obiecała mi coś dołożyć. Za
raz po śniadaniu pójdę z Panią kupić dla bie
dnych różnych rzeczy i potem pójdziemy do ko
ścioła, żebym się wyspowiadała. Pani kazała mi 
wczoraj wieczorem zrobić rachunek sumienia; ach! 
co za straszne grzechy mam znowu do wyznania! 
Bardzo mi smutno, że tak ciężko obraziłam Boga; 
w tym roku przynajmniej będę się starała popra
wić, zanadto byłoby to źle, gdybym i teraz jeszcze 
nie dotrzymała obietnicy; byłoby to kłamstwem. 
A przytem jestto rok wielkiej naszej podróży, ko
niecznie więc potrzeba, żebym się odmieniła; co by 
? mnie powiedziano w Pondichery i Bóg by mnie 
JUż nie kochał; przestałby się mną opieko wać; cóż
by się wtedy ze mną stało!... 
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Piątek, 2 stycznia Hl •• 

o Jakto dziwnie pisać datę roku nowego. Pewna 
Jestem że często będę się myliła i będę pisala je
szcze 18 .... 
. ~ak miło p:zępęd~iłam dzień wczorajszy! z wy
JątkIem tego, ze Mama byla smutna, co mi przy
kroŚĆ sp~awiało; przyjemnie jednak było mieć ją 
przy sobIe, a ona powiedziała, że bardzo jest kon
t~nta, iż, j.est u nas i że bez tego czułaby się daleko 
meszczęshwszą· Ale muszę wszystko opowiedzieć 
porządkiem, n;am n.a to dosyć czasu, bo Mama by
ła .~aka do~ra l proslł~ Pani, żeby mnie jeszcze na 
dZIS uwolmła od lekcYI, a sama Pani powiedziała mi 
że mO&ę rozdzielić dziennik na dwa razy, żeby si~ 

·.zb;yt m~ zrr:ęcz~ć pisaniem. Najprzód muszę mówić 
o srodzIe wIec~or, bo op~sałam tylko poranek. 

P?szł~m WIęC z Pamą po śniadaniu kupować 
dla bI,ednych różne rzeczy w jednym z większych 
s~lepow. Mama dała mi dziesięć franków, byłam 
WIęC ba~dzo bogat~. A:le nie .wi~działam co kupić, 
bo wybor był za ·wIel~l. Pam mI dopom09ła; wzięłyśmy ładnego bawełmanego materyału mebieskie
łS~ z. czerwone~ na ~uknię ~la grubej Marysi i dla 
J~J s,I.ostrzyc~kI; .p.otem kupIłyśmy hustkę dla pocz
CIweJ .Fra~clszki l~h matki. Tylko mąż jej nie do
stał mc, bw.dny PIOtr! Ubrania męzkie są za drogie. 
POpl:OSZę Ojca, żeby mu dał co z siebie i wszystko 
bę~Ie dobrze .. Następnie kupiłyśmy wełniany kaf
~~?Ik dla starej Morand i wełniane pończochy dla 
J~J ~uczki, ~tó~a zawsze płacze, że jej z~mno w no
gI. BIedna dZIecmka! Ona także stracIła matkę 
a ta poczciwa staruszka jej babka musi ją wycho~ 
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wywać. Ojciec jej wyjechał nie wiedzieć dokąd. 
Mojem zdaniem to bardzo źle tak opuścić swoje 
dziecko. Szczęściem siostry miłosierdzia przyjęły 
malą do szkoły i niosą pomoc tak jej jak i babce. 
Jakie one są dobre! Gdy którą zobaczę zawsze mam 
ochotę ją uściskać; ale powstrzymuję się, boby się to 
może dziwnem wydawało.Berciajest zabawnal Pyta
la' mnie kiedyś czy zakonnice są rzeczywiście naszemi. 
siostrami kiedy je tak nazywają. Wprawdzie są one 
naszemi siostrami przed Bogiem, bo wszyscyśmy 
J ego dziećmi, ale to nie takie pokrewieństwo j ak mię
dzy mną a Bercią i starałam się wytłómaczyć jej to. 

Kupiłyśmy czarny fartuszek ella córeczki mula
rza, który przeszłego roku zabił się na naszej ulicy, 
spadłszy z rusztowania, i dwie czapecżki dla chlop
ców. Wreszcie poszłyśmy jeszcze kupić funt owsia
nego cukru do podziału między wszystkie dzieci. 
Nie zostało mi ani grosza, bo nawet Pani musiała 
trochę dołożyć do moich pieniędzy, żeby było czem 
zapłacić wszystko. 

ZaczęłyRmy wizyty od starej Morand, bo ona 
była nam najbliżej po drodze; przytem z jej kafta
na był duży pakiet, trochę za ciężki; byłam je
dnakże bardzo kontenta że go dźwigam, bo mi Pa
ni powiedziała:-"Pamiętaj Małgosiu, że idziemy 
odwiedzać Pana Jezusa i wspomagać Go w osobie 
biednych. On nas tak przyjmie, jakbyśmy dla Nie
go to czynili co robimy dla biednych; On bowiem 
powiedział, że kubek wody podany w Imię Jego nie 
zostanie bez nagrody."-Bylam więc szczęśliwą, że 
IU?gę nieść ten kaftan dla Jezusa Chrystusa, który 
IUI daje tyle rzeczy i który za mnie umarł. I kiedy 
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patrzę na biednych, ta myśl przejmuje mnie wiel
kiem dla nich uszanowaniem. Zdaje mi się, że Je
zus jest tam niewidzialny, że ja do Niego mówię; 
a On do mnie przez ich usta przemawia; to też gdy 
poczciwa stara Morand powiedziała mi: "Moje dtie
cię niech cię Bóg błogosławi", o mało nie uklękłam, 
bo to Sam Bóg błogosławił mię. ale nie uczynilam 
tego, żeby nie zadziwić tej malej dziewczynki, któ
ra pewno nie wie, że zajmuje miejsce Chrystusa. 

Franciszka była też kontenta z sukienek dla 
swych malych, plakala z radości; ale gruba Mary
sia śmiała się, wzięła sukienkę w ręce i całując ją 
mówiła:-"Moja śliczna sukienka! ... "-Siostrzyczka 
jej śmiała się tylko do cukru owsianego. Bardzo 
tam u nich ubogo, ale zawsze czysto i Franciszka 
i jej dzieci takie czyste. Obiadek wlaśnie się goto
wał; składał się z zupy kartoflanej i grochu. Nie by
lo w zupie masła, jak mówiła Franciszka, bo jest 
za drogie, żeby mogla kupować je co dzień. Biedna 
Franciszka! Jakie to musi być niedobre! Pani dała 
jej trochę pieniędzy, żeby sobie kupila masła na no
wy rok, Franciszka była też bardzo kontenta. Ach! 
gdy sobie pomyślę, że jadam takie dobre obiady, 
a biedni nawet masla w zupie nie mają, a może na
wet nie zawsze mają chleb! Gdybym zawsze o tern 
myślala przy stole, odjęloby mi to ochotę do jedze
nia najlepszych potraw, szczęściem nie co dzień 
o tem myślę. Najmilejby mi bylo módz wszystko 
z nimi dzielić. 

Zakończyłyśmy naszą wycieczkę wstępując do 
biednej żony mularza; wzbudza ona litość, bo za
'wsze płacze, mówiąc o swym mężu, Mówila:-"Ach! 
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gdyby on żył moje dzieci mie!iby. zaw~ze chleb, i nie 
potrzebowalibyśmy żyć z ml!osIerdzla d~brych lu
dzi!"-Pani starała się ją pOCIeszyć ale bIedna ko
bieta mówiła że dzień Nowego Roku czyni ją. je
szcze nieszcz~śliwszą, bo wszyscy się cieRzą, a dla 
niej nie ma już żadnej radości. Byla jednak bardzo 
kontenta z naszych podarunków i dzieci także. Co 
mi było przykre, to że dzieci te ~igdy nie mają za
bawek bo każdy woli kupować lm rzeczy użyte
czne. Bardzo to dobre, ale one są małe i pewno lu
bią się bawić tak jak my, to też Stefcia i ja wyna
lazłyśmy sposób zrobienia im przyjemn~ści, bez 
wydawania pieniędzy, wyszukałyśmy WIeczorem 
starych zabawek i roz~iel~łyśmy je dla ' każd~g~ 
dziecka, odłożywszy naJprzod co trzeba dla dZIeCI 
JÓzefy. Stefcia ma takie dobre serce, że chciała dać 
wszystko co ma, nawet najpiękniejszą ze swoich la
lek, którą tak lubi, ale nie pozwoliłam na to, bo 
już odłożyłyśmy kilka lalek, a chociaż trochę po
psute, nic to nie szkodzi, male dzieci nie bardzo na 
to zważają. Bercia przyniosla nam dużo rzeczy, by
la bardzo grzeczna. Gustaw podarowal nam bębe
nek i starą szabelkę dla małego synka mularza. 
Wreszcie Mania i Joasia, widząc jak jesteśmy zaję
te powiedziały, że bardzo żałują iż nie mają z sobą 
wszystkiego, cobyna~ dać chciały, ale pragną pr~y
najmniej posIać dla bIednych matek trochę pIemę
dzy, daly nam obie razem siedm franków. Co za 
radość nierdy w życiu nie byłam tak szczęśliwa. 

Gdy ;racałyśmy od naszych biednych, Pani za
prowadziła mnie do spowiedzi. Ksiądz proboszcz 
mówił do mnie słowami, które mnie wzruszyły 
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i wiele mi dobrego sprawiły. On jest praw.dziwrI?' 
Bogiem, bo w konfesyonale ksią.?; zastępuje m.leJ
sce Boga; słuchałam go zgłębokIem uszanowaruem 
i przyrzekłam mu czynić ~szystko, co będę mo~la, 
żeby się wreszcie poprl;lwlć w tym roku. KSlą.dz 
błogosławił Najświętszym Sakramentem,. bo wl~
śnie odprawiano ' nabożeństwo na ~o~zIękowaI;tle 
Panu BoO'u za łaski których nam udzIelIł w u bIe
głym roku i na up~oszenie błogo~ł~wieństwa na rok 
następny. Wsparuałe to nabozenstwo wzruszyło 
mnie do głębi. , ,. 

Wieczorem idą.c spać pytalam Ma:r?.Y o ~toreJ 
godzinie będziemy mogły. wejść. ~o . mej na:za~utrz; 
odpowiedziała mi:-"NaJwc;,eśme; Jak. będ~ucze "!I'~
gly. "-Stefcia powiedziala, że nie będzIe mogla I?C, 
bo w tym dniu ma zostać w lóżku. - "J akt o StefcIU, 
rzekła Mama, wolisz spać w dzień N ?wego Roku, 
niżeli przyjść uściskać Matkę!"~St~fcla . zak!.opota
la się, ale od tak dawna pragme tej dz~wneJ pr~y
jemności, że jej się n~e chciała wyrz~c .1 odpow~e: 
dziala:- O! Mamuma kochana przYJdzIe do mme, 
a przyrz~kla mi przecie, że będę mogla z.ost~ć w łóż
ku?"-Mama rzekła: - "Nie cofam obIetmcy, al.e 
nie wiem, czy będziesz z niej ~iał~ tY,l~ rad~~cl, 
ile się jej spodziewasz. Ale prZyjdę Clę uscIskać: , -
Stefcia uspokoiła się i poszłyśmy na gór~ .. B~lIs~y 
wszyscy ciekawi, co to będzie jutro. StefCIa mm SIę: 
rozebrala przyniosła swój kajet i w!ożyła go pod 
poduszkę, żeby mieć go przy sobIe, gdy M~~a 
przyjdzie do niej. Pani kazala .nam raze~ zmo~lć 
pacierz jak zawsze i przypomma~a nam, ze powm
nyśmy podziękować Bogu z głębI serca, za wszystko 
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dobre, które nam zesłal, przeprosić Go za nasze 
grzechy i blagać o łaskę kochania Go coraz więcej 
i służenia Mu coraz ' lepiej. Taka modlitwa stoso
Wną. byla dla mnie więcej niż dla Mani, która do
znała więcej smutku niż przyjemności, to też gdy 
skończyłam modlitwę powiedzialam to Pani po 
cichu. 

Pani odpada: - '"Mania teraz poznaje, że na
Wet próby są. dowodem laski Boga, k~óry Je ~~yła 
zawsze dla dobra naszego; dla tego .tez powm~ll~my 
błoO'osławić Go zarówno w smutku Jak IradosCI; _ 
nie tprawdaż kochane dziecię? spytała Mani. --:- Tak 
Pani, wiem, że Bóg jest dobry we wszystkIem co 
czyni."- Serce jej jednak było pełne smutku. ~a
~i spostrzegłszy to, mówiła dalej: - "Bez wątpIe
nia, to poddanie się woli Bożej nie usuwa ~mutku, 
ale osładza go, bo pozwala nam płakać u stop Boga 
i W cieniu J e 0'0 opieki zamiast nas od Niego odda
lać, i tym sp~sobem przynosi nam pociechę. Tak 
drogie moje dzieci, - i wzięła Joasię .na .kolana; -
Wy które nie macie rodziców, abyŚCIe Jch mogly 
Uściskać jutro, nie będziecie jednak szemrały, ale 
Powiecie Bogu: - "Ty Panie jesteś teraz wszyst
~em dla nas; bą.dź więc z nami, błogoslaw naS' 
l miej nas w Swojej opiece; naucz nas kochać nade
'WSzystko Ciebie, który jesteś Ojcem sierot i umie~Ć' 
": chwale Swej wiekuistej drogich naszych RodzI
cow, których nam zabrałeś!" 
. Mania i Joasia płakały i ja z niemi. Wzrus~a
Jący był widok Pani, mają.cej na kolanach. JoaSIę,. 
obok siebie Manię z twarzą. taką. łagodną l bladą._ 
Pani przycią.gnęla ją. do siebie i słyszałam jak mó-
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wiła do niej: - "Przyjdź do mnie, będziemy razem 
płakały. Ja rówpież jak ty nie mam rodziców 
i zITaduję co cierpisz!... Mania całowała ją. długo, 
.ale

tl 
mnie było przykro, że Pani nigdy się przede

mną. nie żali i nigdy nie opłakiwała zemną. swoich 
rodziców a czyni to z Manią.. Ja przecież daleko 
więcej kocham ją. od Mani, chociaż odkąd dziew
czynki s~ tutaj, Mania bardzo często jest z Panią., 
i miewa z nią. długie rozmowy. - Pani wprawdzie 
straciła rodziców, ale czyż my nie jesteśmy teraz 
dla niej rodziną.? Pewna jestem, że Mama ją. ko
cha jak siostrę, a my ją. wszyscy uważamy jak ma
tkę i zaraz po Mamie ją kochamy. Jabym zrobiła 
wszystko, aby jej tylko sprawić przyjemność. Aje
dnak Pani jest smutna ... a ja: myślałam, że się już 
zupełnie pocieszyła! Chciałabym z nią. pomówić 
o tern, ale nie ośmielę się nigdy; dam jej chyba 
dziennik: żeby widziała co myślę i żeby wiedziala 
jak mi to jest przykro. 

A przytem kochana Pani, proszę, nie mów z Ma
nią. więcej niż ze mną. o twych rodzicach. Czyż Pa
ni nie kocha już swej Małgosi, czy chce ją. zasmu
cić? Czy Pani myśli, że dla tego iż jestem tak często 
zła, nie mOITę już mieć dobrego serca? Zresztą. nie 
trzeba bytbardzo dobrą., żeby kochać Panią, bo 
to nie trudno, a chociaż jeszcze jestem maJa, mogę 
to jednak zrobić, kiedy na,wet Bobuś już Panią. ko
cha. Proszę więc, niech mi Pani odpowie na to 
wszystko. 

A teraz opiszę dzień Nowego Roku! ' Obudziłam 
się równo ze dniem, a nawet mi się zdaje, że słońce 
wcale tego dnia nie wstało, bo nie widziałam go 
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. cały dzień. Zobaczyłam, że Stefcia śpi jeszcze, i po 
cichutku wstałam. Bercia nie zdawała się także pa
miętać o nowym roku, bo spala jak zabita. Józefa, 
nie była jeszcze zupełnie gotowa, co mnie już gnie
wać zaczynało, ale przypomniałam sobie spowiedź, . 
i pomyślałam, że jeszcze nie zmówiłam pacierza. 
Uklękłam więc by go zmówić, potem przypomina
lam sobie wszystko, co mi mówił ksiądz proboszcz. 
Modliłam się za Ojca, za Mamę i Panią, za braci 
i siostry, a potem za Manię i Joasię. Ach! nie chcia
łabym być na ich miejscu! 

Czułam że mi przeszedł zły humor. Bóg jest 
bardzo dobry, że powstrzymał mię od gniewu 
w pierwszy dzień nowego roku! Gdy już byłam na 
pół ubrana, Józefa obudziła Bercię, co nie bez tru
dności przyszło, bo Bercia grymasiła jak zwykle 
i tak hałasowała szczególniej przy myciu, że prze- . 
budziła Stefkę, którą. zapytałam na dzień dobry, czy 
nie zechce wstać. - Odpowiedziała że nie, że łóżko 
jej takie ciepłe i że bardzo jest kontenta z pozwole
nia pozostania w niem. - "No, powiedziałam jej, 
to zaśnij jeszcze!" - Ale Bercia hałasowała, co do
kuczało Stefci, wreszcie przecie ubrano djablą.tko 
i wzięłam ją. za rękę, żeby zejść ra.zem do Mamy. 
Wtedy Stefcia zawołała: - "Masz tu mój kajet, w 0-. 

lę, żebyś go zaraz Mamie zaniosła, i uściskaj ode
mnie Rodziców. - Przyrzekłam to uczynić, ale 
powiedziałam, że jej bardzo żałuję, widząc jak zo
staje sama na górze. Pobiegłyśmy z Bercią do po
koju Mamy, ten brzydki Gustaw już nas tam wy
P:-zedził! Bercia weszła przedemną; na żaden sposób 
Ule chciała mi pozwolić wejść naprzód. Wskoczyła 
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na łóżko, wołając: - "Szczęśliwego roku! szczęśli
wego roku! Mamuniu! Gdzie moje prezenta?"
Wstydziłam się za nią, słysząc ją tak mówiącą; ale 
ona taka mała! A potem nie czekając odpowiedzi, 
podała Mamie swoją wielką kartę. Mama udawała 
że jest zachwycona podarkiem, ale wyciągnęła rękę
do mnie, żebym z kolei p"i.'zyszła do niej. Ucałowa
łam Mamę przynajmniej ze sto razy i życzyłam jej 
szczęśliwego roku. ale zasmuciłam się, bo zdawało 
mi się, że Mama płakała, a całując Gustawa spo
strzegłam, że ma także oczy czerwone; odszedł za
raz, jakby nie chciał, żebym to widziała. 

Oddałam Mamie mankietki, znalazła, że są bar
dzo ładne, a potem powiedziałam Berci, żeby opowie
działa historyę Józefa; mówiła jąjak amolek. Potem 
oddałam Mamie kajet Stefki; Mama znalazła go do
brze napisanym i spytała czy Stefcia śpi. Odpowie
działam, że zdaje mi się, iż zasnęła znowu; ale pe
wna jestem, że Mamie było smutno nie widzieć jej 
z nami, głównie dla tego, że to było z przyczyny 
jej lenistwa. Bercia ciągle dopominała się o kolen
dę; wtedy Mama wyjęła pakiecik, który oddala jej; 
było V{ nim ładne pudełko z gospodarstwem ze zło
conej porcelany. Bercia uradowana zeskoczyła z łóż
ka tak prędko, że ledwo co nie potłukła wszystlci~
go, potem znowu wdrapała się na łóżko, żeby UŚCI
skać Mamę, wreszcie pobiegła jak szalona pokazać 
swoją kolendę Stefci i Józefie; zdaje mi się nawet, 
że upadła na schodach i stłukła jeden spodek, co 
było powodem strasznej rozpaczy, ale wypadek po
chodził z jej własnej winy. 

14:7 

Co do mnie Mama dała mi znak, bym usiadła 
na jej łóżku, potem nic nie mówiąc patrzyła na 
mnie ze łzami w oczach. Pochyliłam się ku niej 
i cicho spytałam:-"Czego płaczesz Mamo?"-Ma
ma mnie uścisnęła i rzekła:-"Na przyszły rok ty 
mnie pocieszać będziesz." - Wtedy zrozumiałam 
wszystko; Mama płakała, bo na przyszły Nowy Rok 
nie będzie z nami Gustawa. Biedny Gustaw, ja 
o nim nie myślałam, ale matki pamiętają. o wszy
stkiem, jak widzę, bo Mama pamiętała, że ja jej 
przyrzekłam pocieszać ją w nieobecności Gustawa. 
Odpowiedziałam więc:-"Tak, Mamo naj droższa, 
będę cię pocieszała z pewnością; taka będę dobra, 
taka dobra i tak cię będę kochała! Będziemy razem 
mówiły o Gustawie. - Ale powiedziała Mama, 
uśmiechając się, może będziesz mi mówiła o nim za 
wiele złego, tak się często spieracie!-O! Mamo, za
nadto mnie karzesz surowo, mówiąc mi o tern te
raz. Kłóciliśmy się, to prawda, bo Gustaw mi się 
Sprzeciwia, a ja nie umiem znosić przeciwności, ale 
to było w przeszłym roku, widzi Mama, a w tym 
roku nie gniewałabym się już nigdy z Gustawem, 
przyrzekłam to Bogu. Nawet bardzo żałuję, że nie 
będziemy już z sobą; chciałabym, żeby Bóg wi
dział, jak dotrzymam obietnicy. I bardzo mi żal 
Gustawa, bo Go kocham z całego serca. 

Mama uściskała mnie i rzekła: - "Będziemy go 
więc razem żałowały moje dziecko.,. Twój brat ma 
wady, ale ma też szlachetne przymioty. Miłość je
go, dla mnie jest wielka i biedny chłopiec wiele bę
dZIe cierpiał na rozłączeniu z nami wszystkimi.
Czy Mama myśli, że on i mI\ię żałować będzie?-
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Bez wątpienia, rozmawialiśmy- przed chwilą o smut
ku, jaki jego i mnie czeka i gdy wymówiłam twoje 
imię, widziałam jak był wzruszony. - O! MamoJ 

czyż myślisz, że on mnie kocha naprawdę?-On cię 
bardzo koeha, Małgosiu, a jeżeli ci tego nie okazu
je, to może dla tego, że ty mu także nie pokazujesz 
swego przywiązania?-Jakże mam zrobić? Chciała
bym, żeby wiedział, że ja go kocham także, ale bę
dzie się wyśmiewał ze mnie, gdy mu to powiem.-Ka
rolina powiedziałaby, moja duszko, ie lepiej czynem 
dowieść uczucia, niż mówić o niem.... Gdybyś więc 
spróbowała nie niecierpliwić się, nie gniewać na 
Gustawa i przyjmować z uśmiechem jego sprzeci
wianie, oddawać mu te male przysługi, jakich on od 
ciebie żąda, gdybyś zawsze była czułą, serdeczną 
i dobrą. dla niego, czy sądzisz, że to nie byłoby dla 
niego dostatecznym dowodem przywiązania, i że 
postępowanie jego względem ciebie nie zmieniłoby 
się na lepsze?-O! Mamo będę próbowała, bylabym 
uczyniła to już od dawna, gdybym się byla domy
ślala, że Gustaw kocha mnie na prawdę. Ale jak 
myślisz Mamo, czy nie byloby dobrze, gdybym za
raz poszla mu za to podziękować? - Nie, moja du
szko, on to tylko robi, co powinien, ale od dziś za
cznij mu okazywać więcej słodyczy i cierpliwości, 
a zobaczysz dobre takiego postępowania skutki. Bę
dzie to dla mnie naj słodszą. pociechą., gdy będę mo
gla sobie powtarzać: Dzieci moje mimo odległości, 
jaka ich rozdziela, złączone są. sercem; rozstały się 
po przyjacielsku, i kiedyś spotkają się z radością·" 
- O moja dobra Mamuniu, zobaczysz że tak bę
dzie!" 
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(Dziwna rzecz, że ja czasem mówię ty do Mam·y. 
Mania zwróciła na to '.moją uwagę. Zdaj e się, że tylko 
wtedy mówię Mamie ty, kiedy się z nią pieszczę, 
albo kiedy ją. widzę smutną. Taka dobra, że pozwa
la mi mówić jak chcę). 
. Przyrzekłam jej pracować nad sobą i gdy ją 
Jeszcze całowałam zapukano do drzwi; była to niań
ka z Bobusiem. W nowem ubraniu białe m z nie
bieskiem śliczny byl jak aniołek. Jednak zawsze 
trochę jest blady, taką ma· interesującą minkę. Ma
ma wzięła gó do łóżka" a ja się z nim bawiłam. Gdy 
go Mama caŁowała, rzekła do mnie po cichu:
"Prośmy Boga, żeby go nam zachowalI On zanad
~o podobny do aniołka ... " - Przelękłam się i calu
J~c Bobusia, mówiłam mu:-"Staraj się pieszczotko 
nIe być aniołem!"-Chciała.m się śmiać, ale Mama 
była smutna; na szczęście niańka powiedziała, że 
Bobuś rano doskonale wymówił Marna i właśnie 
~ tej chwili powtórzył to pięć albo sześć razy, 
l wszystkich nas rozśmieszył. 

Mama dała niańce na kolendę ładną suknię, 
mnie dała śliczny neseserek z naparstkiem, noży
czkami, igielnikiem, szydełkiem; wszystko z peI'lo
Wej konchy i złota. Pragnęłam właśnie mieć nese
serek i nie wiem jakim sposobem Mama to zO"adła. 
Ojciec wszedł właśnie wtedy, gdy miałam biedz do 
lUego, by go ucalować; ofiarowałam mu pantofle, 
z których był bardzo kontent. Dał mi ładną para
soIk?, której rą.czka rzeźbiona pięknie jest z kości 
iłonlOWej. Co za szczęście! Przed miesiącem zgubi
.am swoją i nie śmiałam prosić o inną, bo zanadto 
Jestem nieuważna. 
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Ale nie mogę już pisać więcej, mój dziennik jest 
za długi, żebym go dziś skończyć mogła, muszę go 
już pisać od kilku godzin. Poproszę Pani, żeby po
zwoliła mi dokończyć go jutro, choćbym miała ująć 
sobie czasu od rekreacyi. 

Sobota, 3 stycznia. 

Kończę więc ten długi dz\ennik noworoczny. 
Podziękowawszy Ojcu serdecznie, pobiegłam do Pa
ni. Czekała na mnie, bo taka dobra, że przygotowa
ła dla mnie niespodziankę: śliczne pudełko napeł
nione rozmaitej wielkości listowym papierem z mo
ją cyfrą. Na kilku kajecikach są bardzo piękne wi
niety, przytem mnóstwo kopert i laku. Jednem sło
wem jestto prześliczne. Pragnęłam nadzwyczajnie 
mieć to i nawet odłożyłam sobie trochę pieniędzy, 
żeby kupić papieru którego bardzo potrzebować bę
dę, gdy przyjdzie mi pisać do Mani do klasztoru, 
a później, gdy już będę w Indyach i do niej i do 
Gustawa. 

Dałam Pani mój woreczek, była bardzo zdzi
wiona i bardzo kontenta, co mi wielką zrobiło przy
jemność. Posiedziałam u niej trochę, a potem po
szłam do Mani, bo Pani prosiła, żebym je obie przy
prowadziła do niej, nim będą mogły pójść do Ma
my. Starałam się nie miM wesołeLminy, wchodząc 
do pokoju, wiedziałam bowiem, że l\;lania mieć jej 
nie musi. W samej rzeczy zdawała SIę być bardzo 
smutną. Zajęta była czytaniem pobożnej książki, 
którą jej Pani pożyczyła, a stara Barbara kończyła 
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ubierać Joasię. Pobiegłam uściskać Manię, potem 
Joasię i powiedziałam, że Pani prosi je do siebie; 
.ale nie śmiałam rozmawiać z Manią, bo nie wie
działam co jej powiedzieć. Dowiedziałam się od 
niej, że dostała od Alberyka list bardzo serdeczny. 

Kiedy zaprowadziłam je do Pani, poszłam pręd
ko zobaczyć czy Stefka ciągle śpi. Biedne dziecko 
kręciło się w łóżku, bo Bercia zanadto hałasowała; 
zawołała mnie do siebie, żebym jej opowiedziała. 
Wszystko, co robiłam u Mamy. Zdaje mi się, że jej 
się znudziło łóżko, ale wstydziła się przyznać do 
tego. Zaprowadziłam Bercię do pokoju naukowego, 
aby Stefcia naprawdę mogla korzystać ze swego po
Zwolenia, ale kiedy trochę później wróciłam po 
chustkę od nosa, widziałam, że jeszcze ma oczy 
otwartej wtedy powiedziałam jej: - "Na twojem 
llliejscu, jabym wstała." - Odparła mi: - Ol nie, 
~oże to jedyny raz pozwolili mi. leżeć. "-"Ale czy 
Clę to bawi, zapytałam jej?" - Ze ona jest bardzo 
~zczera, przeto odrzekła mi: - "Nie, nie tak bardzo 
J~k myślałam.-To wstań!-Teraz już nie mogę, bo 
SIę śmiać będą ze mnie. - Jeszcze się więcej będą 
ślllieli, jeżeli zostaniesz w łÓżku.-Ol nie, bo ty nie 
POWiesz, że mnie to nudzi. - Nie powiem, ale dzi
Wnie jednak przepędzasz dzień Nowego Roku."
Westchnęła ciężko i odwróciła się na drugą stronę, 
prosząc, żebym ją dobrze okryła, bo już jej nie 
"?ardzo było ciepło.-"A widzisz, mówiłam jej, mnie 
JU.z ciepło teraz, w pokoju naukowym, gdzie się ba
WIę z Bercią rozpalili duży ogień, a wkrótce będzie
lUy się doskonale ba wiły z Cesią i Klarą, czy nie 
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przyjdziesz zobaczyć się z niemi?" - Nie odpowie
dziala nic, bo udawała śpi~Clh odeszłam więc. 

Wychodząc do kościoła Mama poszła uca.lować 
ją; byliśmy wszyscy razem w kościele z powodu 
N owego Roku, dla tego że w ten dzień o.bchodzą. 
także Obrzezanie Pana Jezusa. Mama zaniosła Stef
ci kolendę od siebie i od Ojca; dostała bardzo ładną. 
kuchnię ze wszystkie m cp potrzeba i śliczny krzy
żyk złoty, taki sam jaki ja dostałam od Ojca prze
szłego roku. Stefcia była zachwycona kolendą i do
skonale wydała swoje wiersze. Ale Mama mówiła 
przy śniadaniu, że zdaje jej się, że biedne dziecko 
bardzo żałuje nierozważnie wymówionej prośby. 
Zaniesiono jej śniadanie do łóżka. Po śniadaniu po
szłyśmy z Manią i Joasią do pokoju naukowego; 
one także dostały kolendę. Mania dostała od Mamy 
bardzo ładne książki, które zaraz czytać zaczęła, 
a Joasia śliczną lalkę, która ją bardzo bawi. 

Gustaw cały dzień był z Ojcem. Nareszcie przy
szła Cesia Dufon i zaczęła zaraź wyprawiać hałasy 
z Joasią i z Bercią. Potem przyszła Klara, która 
była bardzo ceremonialnie z Manią i takie robiła 
miny, jakby chciała wyżej się od niej postawić 
i mówiła do mnie w taki sposób, jakbym ja była 
z nią. w większej przyj!.źni niż z Manią. Prawda, że 
ją dawniej znam, ale wolę Manię. Zresztą Mania 
tyle doznała nieszczęść, że wszyscy powinni być dla 
niej dobrymi. Nie podobała mi się Klara .i była
bym dla niej niegrzeczna, gdyby nie Pani, która 
dawała mi oczami znaki, albo mię po angielsku 
ostrzegała. A przytem tłusta Cesia była zbyt weso
ła, co mię niecierpliwiło, bo Mani ciężko było na 
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sercu i gniewałam się sama na siebie, gdy się za
nadto śmiałam. 

Mama kazała nam przygotować w jadalnym po
koju doskonały podwieczorek i sama nam rozdawa
ła, dopóki nie wezwano ją do salonu, do przyjęcia 
gości. Pani była przy Bobusiu, bo niańka prosiła. 
żeby jej pozwolono wyjść na chwilę, ja więc mia
łam wielki kłopot z tern i wszystkiemi dziewczynka
Irli, które wszystkie raz elU zaczęły mówić, krzyczeć,..-. 
że nie można się było zrozumieć. Klara nie bardzo 
krzyczała, ·ale była nieznośną ze Rwemi opowiada
niami o podarunkach, które dostała, od matki, ojca 
i wszJstkich przyjaciół ojca. Mówiła to z taką prze
sadą, jakby chciała nam dać do zrozumienia, że my 
szczególniej ta mała de Laval, j a.k powiada Klara, 
nie dostałyśmy tyle co ona poda.runków. Jednakże 
nie mogę wierzyć, żeby miała być do tego stopnia 
złą. Ale przykro mi było za: Manię, i chciałam to po
wiedzieć Klarze, gdy więc po podwieczorku Pa.ni po
szła do Bobusia a Joasia pobiegła na górę do Stefci, 
żeby zobaczyć czy śpi i zanieść jej ciastek, powie
dzialam Cesi i Klarze, że nie trzeba wiele mówić: 
o rodzicach przy Mani, bo to ją zawsze pobudza do 
płaczu dla tego, że ona straciła rodziców. 

"Ale moja kochana, " odpowiedziała mi Kla
ra, o czemże mamy mówić? - Ja nie wiem, ale 
o czam innern." - Cesia zawołała: - "Ach! moja 
droga w dzień Nowego Roku nie można mówić 
o czem innem jak o kolendzie, a tę zawsze dają. 
~atki. - To mówmy o tern teraz, kiedy Mani tu 
nleIrla. - Ol twoja Mania., powiedziała Klara z mi
ną. pogardliwą, wcale mi się nie podoba; to laleczka 



154 

wymuszona ze swoją. twarzą. sentymentalną. i bla
dą.." - Cesia wybuchła śmiechem, mówiąc: - "To 
wielka prawda!" - Ale mnie to rozgniewało i za
wołałam - "Bardzo źle mówisz Klaro, bo jeżeli 
Mania jest blada, to dla tego, że straciła matkę; 
chcę powiedzieć że z tej przyczyny jest smutna 
i z powodu śmierci dziadka także, a wy nie macie 
serca, jeżeli się z niej śmiać możecie. - Ach! u cie
bie co słowo występuje serce, odezwała się Klara, 
mój Boże! moja droga, tylku u was słyszeć to można, 
co też i mama powiada. Jesteś prawie tak przesa
dzona jak Mania.-Bardzo jesteś złośliwą Klaro, nie 
powinna byś mówić o przesadzie, ale mi to wszystko 
jedno, co mówisz o mnie, i bardzo się cieszę, jeżeli 
jestem podobna do Manii wy także powinnybyście 
być podobnemi do niej. Zresztą to bardzo dobrze 
mówić o sercu i mieć je dobre, Pani zawsze mi 
o niem mówi. - Ja też nie utrzymuję, żeby to było 
twoją winą, odrzekła Klara szyderskim tonem. -
Ale to nie jest wcale winą, zawołałam, bo Pani by 
jej nie popełniła. - Ach! mój Boże, rzekła Cesia, 
nie gniewaj się, jeżeli mówię coś przeciw pannie 
ValmYi na pensyi mówimy gorsze rzeczy o naszych 
nauczycielkach. -A to bardzo źle Cesiu, nie powin
nabyś robić tak. - Ja jednak robię tak, i nie znaj
duję, żeby to było złem, bo na to są nauczycielki, 
żeby nas nudzić, a my na to, żeby im dokuczać. -
O! Cesiu nie myślałam, żebyś była tak złą.! Owszem 
nauczycielki są. bardzo dobre, że się zajmują nami; 
cóżbyś zrobiła, gdyby cię nie poprawiano z błędów? 
- Wyrosłabym z niemi, lepiej to jak być karan~ 
za nie.-Ależ Cesiu, a niebo? jakżebyś doń weszła po 
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-śmierci?--: O! ja nie myślę o śmierci. Jestem za ma
ła na to! - Za to Małgosia ciągle o niej myśli, do
dała KI~r,a, t.o mała .święta •. ~ylko o niebie słyszy, 
ca~y dz~en SIę modlI, co mIeSIąc chodzi do spowie
dZI, co Jednakże nie przeszkadza jej gniewać się." 

Byłam gotowa rozgniewać się znowu, ale po
wstrzymałam się i powiedziałam tylko: - Nie ja 
wcale nje je~tem święt~, i gnie,;am się, to ~raw'da, 
ale staram SIę poprawIć właśme dla teO'o że mi 
o niebie mówią, bo chcę się tam dostać, ~ 'wy nie 
macież tej chęci?-Ja dzięki Bogu nie gniewam się, 
od~ą.rła Klara.-Ale masz inne wady, a jak się 
z mch nie poprawisz, nie pójdziesz do nieba. - Na 
szczęście nie ty moja droga będziesz o tern sądziła: 
~le bądź ~po~ojna, ja nie jestem tak zła, jak my
S~ISZ, pO~Iedzlalaby ci. mama. - A panna Lerins czy 
CI? o two.ICh wadach me ostrzega. - Często mi pra
~l kazama, bo na to nauczycielki są. na świecie, ale 
Ja wcale nie zwracam na to uwaO'i· zresztą. mama 
nie z~ajduje żebym tak bardzo ;~trzebowała tego, 
b~ WIe, że mam dobre serce, chociaż nie powtarza 
lIn tak często tych wszystkich pięknych słówek 
które ci mówi twoja Mama. - Więc nawet na Ma~ 
lll~ zaczynasz mówić?-Nie, wcale! Wszyscy znaj
dUJą, że twoja Mama jest śliczna i bardzo dystyn
~ow~na.-Ale nie lubisz Pani, ani Mani?-Mój Bo
ze; me mam do tego tych samych, co ty moja dro
ga, powodów. Ty wszystko znajdujesz cudownem. 
Panna Valmy mówi ci, że jesteś małym potworem, 
a ty.temu wierzysz. Ka,rze cię, a ty jej dziękujesz! 
-Nl~, ona mi nigdy nie mówi, że jestem potwo
rem l nie karze mię, bo jest bardzo dobra, ale mi 
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wskazuje moje błędy; a ja bar~zo się z te.go cieszę, 
bo dla teO'o pracuję nad sobą l staram SIę popra
wić.-Te~ lepiej moja droga.-Nawet ty Klaro p?
winnabyś bardzo szanować Panią,. bo o~a. m~Ie 
uczy, że powinnam ko~hać wszy:stkIc~, l~dz~, l CIe
bie także dla tego, że Jesteś mOIm ~lizmm. -:- Te 
słowa rozgniewaly Klarę, odparła WIęC: - "NIe po
trzebuję twojeJ przyjaźni, jeżeli mi jl!: tylko ~~ 
panny Valmy oka,~uJesz."-Starałam SIę USpOkOI.C 
ją trochę, na ,sZczęscIe rozmowę tę prze~wało I?~zYJ
ście Joasi ktbra zaczęła nam opowIadac o StefcI. 

Ale d~prawdy Klara wcal~ mi się · nie. podoba, 
ani tłusta Cesia także: Mama warta tySIąC razy 
więcej od nich, a nawet Joasia. 

Kiedy Pani powróc!ła t!1k. do",?:ze dopomogła 
nam do zabawy, że zdaje mI SIę, IZ Klara .naw~t 
znalazła ją bardzo uprzejmą. Odeszły wreSZCIe, a Ja 
udałam się do Stefci, której mi bardzo żal b~ło, ~o 
płakała. Mówiła mi, że jej zimno w łóżku,. ze m,e 
może spać i nudzi się straszni~. Starała~ S.lę nam~
wić ją do wstania, aJe odpow~adał~ mI cI~J~le, ze 
nie może teO'o zrobić, boby SIę śmIano z mej. Na
koniec PaniE> przyszła i wytłómac~yła jej, że .dal~ko 
lepiej zrobi, wyznając p~ prostu.1 szczerze! ze Jest 
leniuszek, że się sama mImo wolI ukarała l postana
wiając być odtąd czynniejszą i n;tie~ odwagę w~ta
wania, bo leżeć ciągle w łóżku n~e Jest s.zc~ęścMrn. 
Namawiała ją też Pani, aby dowIOdła s';OJch do
brych chęci, wstając natychmiast: StefCIa wstała 
więc i ubrala się, ale wydawała SIę bardzo zawsty
dzoną, chociaż w samej rzeczy była bardzo konten
ta, jestem tego pewna. 
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Zjedliśmy doskonały obiad, nadewszystko mie
liśmy dużo cukierków, bo prawie wszyscy przyja
ciele i znajomi rodziców poprzysyłali nam je, co 
bardzo z ich strony grzecznie; odłożyliśmy sporo 
cukierków dla biednych. 

Wieczorem bawiliśmy się w szarady, których 
nas nauczyła Pani, to śliczna gra; Ojciec nawet jest 
tego zdania. Jednem słowem bardzQ dobrze przepę
dziłam cały dzień, z wyjątkiem sprzeczki z Klarą 
i Cesią. 
. Wczoraj w Piątek miałam rekreacyą jak już 
mówiłam, ale za to pisałam dziennik, który mi za
brał wiele czasu. Jedliśmy jeszcze cukierki, ale spo
strzegłam, żem bardzo łakoma, bo się nadzwyczaj
nie cieszę, kiedy mogę zjeść co do~rego, a to nie 
pięknie lubić łakocie, to też aby się ukarać, oddam 
Berci wszystkie cukierki, które mi zostały. 

Stefcia przez te dwa dni wstawała bardzo chę
tnie, zdaje mi się, że jej się łóżka na długo ode
chciało. 

Jesteśmy bardzo smutni, bo Mania opuszcza nas 
pojutrze. Nie wiem co robić będę bez niej. 

Wtorek, 6 stycznia. 

Ach! jakże my nieszczęśliwe jesteśmy! Tak je
steśmy osamotnione teraz, gdy Mania i Joasia we
szły do klasztoru! Wczoraj miało to miejsce, Mama 
odprowadziła je i do Mamy też będą przychodziły 
&dy im wyjść pozwolą, ale to zaledwie raz na mie
Slą.c być może; tak rzadko! Zresztą. my będziemy 
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mogły je odwiedzać, ale to nie to samo. I pomy
śleć, że onegdaj jeszcze były tutaj i że się uczyłam 
razem z biedną moją Manią i rozmawiałam z nią, 
a teraz już jej niema! Ach! co to za nieszczęście. Aż 
mi się chce płakać. Gdyby Mania miała matkę, 
któraby ją całowała i pieściła, cieszyłabym się z te
go, ale klasztor! to przecie nie matka, a choćby też 
był do niej podobny, (powiadają że siostry są bar
dzo dobre i że nawet uczennice mówią do nich 
"matko") to zawsze jest matka taka, która za wiele 
ma d2ieci. Ja wolę, że nasza Mama ma nas tylko 
pięcioro, daleko więcej jesteśmy dla tego pieszczone 
i dosyć nas jest. 

Mania bardzo była odważna przy pożegnaniu, 
a jednak żal jej było opuszczać nas, szczególniej 
mnie, jak mi się zdaje, bo gdyśmy były same po
wtarzała mi:-"Małgosiu, Bóg jest bardzo dobry, 
że mi dał taką jak ty przyjaciółkę. - Ol Maniu od
padam, nazywaj mię lepiej siostrzyczką, bo się bę
dzie zdawać, że moja Mama jest także twoją matką, 
a wiesz, jak ona cię kocha. - Tak, Małgosiu, odpo
wiedziała mi Mania, będziesz moją drogą siostrzycz
ką. Nigdy nie zapomnę dobroci twojej Mamy. Nie 
umiem jej powiedzieć wszystkiego co czuję, ale ty 
jej powiesz, że nie jesteśmy niewdzięczne ... -Ol Ma
ma nigdy tego nie pomyśli, Maniu, jednak powiem 
jej wszystkol-Powiedz jej także, że nie śmiem mó
wić do niej i że dla tego nie umiem jej lepiej po
dziękować, ani też Ojcu twojemu.-Tak, ale mię to. 
dziwi, że jesteś tak nieśmiała względem Mamy." 

Ale ona z natury tak nieśmiała, że trzeba jej to 
wybaczyć. Mama mi mówiła, że gdy oddała prze-

159 

!OŻOne.! ,~an~ę i ~oasię, M.ani~ ,tak na nią patrzyła, 
Jak~y Je~ cos chCIała pOWIedZIeć, ale rzekła tylko:
"DzIękuJę ... "-widać jednak było ile czuła Joasia 
s~oczyła Mamie na szyję i ucałowała ją z 'płaczem 
~ka raz:y. Ona .t~kże jest dobra ta Joasia i bardzo 
JeJ brakme StefcI l Berci. 

Stara Barbara zostanie u nl;ts dopóki nie powróci 
~o ~.ur?on, bardz~ je~t z tego kontenta, ale aż mnie 
ht.osc bIe~ze patr:eć, J~k płacze ~a swemi panienka
IllI. ~ama polecIła mI, żebym Ją pocieszała, ale ja 
sama Jeste~ t.ak smutna, że trudno mi to będzie. 
Postaram SIę Jednak dogadzać starowince. 

ZapoI?niałam powiedzieć, że Mania jest w kla
~ztorze ~zytek; leży on na drugim końcu Paryża, co 
Jed~a:k me przeszkadza, że poszłabym pieszo zoba
czyc Ją, gdybym znała drogę, i gdyby IDi na to po
z~olono.. Pow:óciłam teraz do mego pokoiku, to 
dZIwne" Jak I?I smu~no, że niema już tam Mani, 
~ przy tern c~uJę przy~emność na myśl, że ona tam 
lł~. Ol bIedna mOJa Maniu, jak ja się modlę za 

cI~blel Przyrze~ła mi donieść, czy jej tam nie bę
dZIe bardzo źle l opisać wszystkie szczegóły. Joasia 
~rzyrzekła to samo Stefci. Bardzo mi przykro wziaść 
SIę ~,? roboty~ jedn~k ~ani powiada, że to mnie n~j
~epleJ rozerwIe; zaJmuJe mnie tylko mój dziennik 

o mogę w nim mówić o Mani. ' 
Ale dałam też pani do czytania mój dziennik 

z ostatnich dni; tymczasem pisałam kaliO'ra:fię ale 
Co ch '1 1- o , 
robi' WI ~ spogl~da1~~ z pod oka, jaką minę Pani 
go ..:v c.hcIalarn :v~edzlec, ln~dy ~an~ dojdzie do owe-
d .aznego mIeJsca. Z~~~e ~l S?ę, że odgadłam, 

g y Je czytała, bo twarz JeJ zmIemła się, a ja sobie 
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liczyłam karty, jak je Pani prze~acała. Sądziłan;, 
że mi co powie, i prędko spuścIłam oczy, ale me 
powiedziała nic. . . 

Wynagrodzila mi to w godzmę rekreacJI, zbyt 
bylo brzydko na dworze, by wyj.Ść ;nożn~, za:wolala 
mię więc Pani do swego pokoJu 1 powI~dzIal~ do 
mnie: - "Czy nam tu nie dobrze rozmaWIać, kiedy 
to lubisz? - Ot bardzo dobrze, odpadam, - ale 
byłam trochę zaklopotan~. - Pani. usiad!a. w. swo
im wielkim fotelu, który Ja tak lubIę, .bo Jezeli chc~ 
zawsze tam obok niej usiąść mogę 1 wskazała ~ru 
miejsce na swoich kolanach; wskoczylam na me, 
a. Pani mnie uściskała. Ja ją też serdecznie ucalo
walam poczem rzekła: - "Czy moja mala Małgo
sia m~że się obawiać, że nie jest dosyć kochan!1? 
Czy jej nie daję ciąglych dQwodów mego przY';lą
zania?-Ol owszem Pani kochana, zawołałam, WIem 
ja dobrze, że mię Pani kocha ba~dz.o, a:e Ja Panią. 
jeszcze więcej kocham." - Paru SI~ usmIechnęła: 
i spytała: - O cóż ci więc chodzl? - Ol Pam 
wie, bo ja n~umyślni~ na~isa:lam to w ~zienniku. 
- Szalona j est.eś, drogIe dZIeCIę, czy m.ozesz 'prz~
puszczać, że moje współczucie ~la Mam. moz~ s~ę 
równać z macierzyńskiem praWIe UCZUCIem, Jakl~ 
mam dla ciebie? - ' Ol jabym chciała~ że~y Pa~l.l 
Manię także kochala ale dla czeO'o Pam z mą. a me 
ze mną mówi o s~oich smut{ach? - Dla wielu 

Przyczyn droO'ie dziecię' naprzód dla tego, że ona 
~ o , . ' . 

jest ?i.eszczęśliwą, a ci którzy clerplą zawsze SIę ro-
zumIeJą,. 

Pani powiedziala te słowa z tak s~utnym wy
razem twarzy, że mi się przykro zrobIło. Zawola-
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~am:- Ot niech Pani nie mówi że jest nieszczęśliwą, 
Ja tego znieść nie mogę.-Widzisz więc moja Mał
gosiu, odrzekła Pani, ten rodzaj uczucia., jaki masz 
dla mnie, nie dozwala mi rozmawiać z tobą o tern, 
?O mię zasmuca, jesteś zanadto wrażliwą" za żywą. 
I zara,zem zbyt czulą..-Ale proszę Pani, czyż to źle 
być czulą.?-Nie, z pewnością drogie dziecię i dale
ko wolę, że taką jesteś, niż gdybyś miała być po
dobną do tych samolubnych i zimnych dzieci, któ
re nigdy nic wyrazić nie u:mieją, dla tego może, że 
nic nie czują.-Jak Klara?" 

O! jakże żarowałam, żem to powiedziała! Twarz 
Pani nabrała wyrazu surowego. 

-"Otóż to źle bardzo, rzekła; kiedy słyszysz, 
że mówię o rzeczach, które trzeba ci wystawić jako 
złe, bo rzeczywiście są takiemi, nie powinnaś zaraz 
robić porównań, upatrując podobieństwo w twoich 
przyjaciółkach. Jestto grzech przeciwko miłości 
bliźniego. A zresztą jak możesz wiedzieć, że się nie 
mylisz w sądzie, ty która tak często błądzisz w wie
lu rzeczach. łV tej nawet chwili, nietylko nie oka
zujesz miłości bliźniego, ale mijasz się z prawdą. _ 
C!! niech mi Pani wybaczyl-Nie gniewam się na 
CIebie moje dziecię, ale chcę cię oświecić. Utrzy
mujesz, że Klara j est egoistką, ona wcale nie jest 
taką; to nawet dobre dziecko i matka jej wcale nie 
przesadza, mówiąc, że Klara ma bardzo dobre ser
ce; przypomnij sobie, co sama mówiłaś o niej, wi
dząc, że oddala biednej kobiecie pieniądze przezna
Czone na kupienie ciastek. Na nieszczęście ten do
b~y .charakter Klary nie jest uprawiany tak staran
nIe Jakby nim być powinien; usiłowania panny Le-

Dziennik Małg. t. l. 11 
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rins nie są. wspierane, a biedną. Klarę psuje nietyl
ko matka, która robi to mimowiednie, ale jeszcze 
świat, którego to mało obchodzi, że wyrzą.dza dzie
cku krzywdę.-O! szkaradny świat! Pani znowu 
powie, że ja jestem bardzo zła, ale ja nie mogę 
ukryć przed Panią. tego, co myślę, więc jeżeli Kla
ra nie ze swojej winy jest niedobra, to zapewne 
z winy swojej matki? - Moje dziecię, jeżel~ ,?i ~e 
wolno są.dzić twoich towarzyszek, tembardzlej me 
powinnaś są.dzić osób s~arszych: Pani de Baldi ~ie 
wychowuje Klar:y tak, jak t~oJa Ma~k~ cho:,:~ CIe
bie, to prawda; jednakże me potę~IaJlny Jej, b.o 
ona mieć może wymówkę pr~ed BOgIem zawsze mI
łosierniejszym od ludzi. Klara jest jedynaczką., co 
w oczl'l,ch jej matki jest dostateczną. przyczyną. do 
psucia dziecka. Przytem nawyknienia Pani de B3;I
di przeszkadzają. jej widzieć błędy Klary. Ona żYJe 
ci~erle w świecie do czeero mą.ż jej z powodu stano-
~b 'b k· d . wiska, jakie zajmuje, sam ją. zachęca, a le y Jest . 

z córką. nie myśli o jej wadach, których istnienia 
może nawet nie przypuszcza. - A więc dla czego 
nie pozwala pannie Lerins zają.ć się tem. - Bo na 
nieszczęście nie ma do niej takiego zaufania, jakie 
mnie okazuje droga wasza Matka; a przytem ~oje 
dziecię, trzeba ci o tem wiedzieć, że osoby żyJą.ce 
w świecie tracą. to światło, jakie Bóg daje tym, któ
rzy jedynie dobra szukają.. Nie widzą. oni jasno 
prawdziwych powinności swoich i kończą. na tem, 
że stwarzają. sobie osobną. religię i osobne zasady. 
J estto nieszczęście, dla którego powinniśmy ich ża
łować, zamiast ich potępiać.-O! ja bywać nie bę
dę w świecie jak dorosnę i nienawidzę świata, kiedy 
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z jego ~r~yczyny zapominamy o .Bogu. Ale pani 
cle BaldI l Klara chodzą. na mszę l Klara przyjęła 
przeszłego roku pierwszą Kommunię, a jednak 
śmieje się ze mnie, gdy ja o niebie mówię. Powia
da, że ja chcę zostać świętą., czyż ona nie powinna 
ta~ s~mo j~~ ja chcieć tego? - Bezwątpienia moje 
~ZleC]ę ta~l Jest rozkaz Boga: "Bądźcie świętymi tak 

Jako Pan'/, Bó,ą wa8~ świętym j est. Na nieszczęście są 
ludzie, którzy w religii widzą. tylko zewnętrzne for
my i sądzą., że uczynili juz wszystko, co powinni 
gdy w niedzielę pójdą. na mszę.-Ależ proszę Pani: 
byłoby to bardzo wygodnie, gdyby to było jedy
nym warunkiem wejścia do nieba, to tak miło być 
w kościele! Najtrudniej jest poprawiać się z błę
dów.-Tak moje dziecię i w tern właśnie leży za
sługa: Zre~ztą., jeżeli ci mówię to wszystko, to dla 
tego Jedyme, żeby ci dać poznać nieskończone ła
sk~" j~kiemi ci~ ~óg obdarzył, pozwalając ci uro
dzlC SIę w rodzIme chrześcijańskiej i dają.c ci taką. 
n:atkę·· .. -I Panią! Chcę, żeby Pani mówiła o so
ble.-Tak! moje dziecię, jeżeli chcesz, jestto jedna. 
więcej laska, którą ci Bóg daje, używa On mnie ja
ko narzędzie S~ojej .woli w tern, co się. ciebie doty
cze ... Ile r~zy. Clę łaję, albo nau?za~ Clę, czynię to 
w. J eg~ Imlen~u, z J e{f0 polecema, Jakże więc po
Wlnnas Mu dZlęko,;ac z~ to szczegolniej, że uczę
Szczasz na katecbIzm l słuchasz wykładu relierii 
.z ,ust samychże namiestników Boera i J eero zastęp
C?W na ziemi! Małgosiu, Bóg kiedyś zaż;da od cie
bt,e racbunku za te wszystkie łaski; On bowiem 
":l.ele wymaga od .tycb, którzy wiele otrzymali i bę
dZiesz kIedyś musIała okazać, co uczyniłaś, żeby się 
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wywdzięczyć za łask tyle ... Cóż się z tobą stauie 
jeżeli się nie poprawisz i zamiast być wdzięczną. 
i pokorną, okażesz się dumną, wynoszącą się nad 
innych i jeżeli się ośmielisz sądzić tych, którzy 
mniej byli od ciebie obdarzeni? Ach moje dziecię, 
nie szukaj nigdy złego, ale gdy je widzisz, powiedz 
80bie:- "Czy ja nie robiłabym gorzej, gdyby mnie 
Bóg tysiącem łask nie wspierał? A zresztą spytaj 
sumienia, czyż sądzisz, że nie obrażaJaś często Bo
ga" częściej może niż Klara?" 

Mój Boże, mój Boże, jakże byłam zawstydzona 
i nieszczęśliwa, ! Rzuciłam się Pani w objęcia i za
klinałam ją., aby mi przebaczyła; przyrzekłam, że 
nigdy już nie będę myślała źle o Klarze, ani o Pani 
de Baldi i zapytałam jej czy źle robię, kochając 
więcej Manię od innych dziewczynek? Na szczęście, 
Pani powiedziała, że to bardzo naturalne i zupeł
nie dozwolone. Wreszcie chcąc mnie cokolwiek po
cieszyć, powróciła do początku naszej rozmowy. 
Wytlómaczyla mi, że nigdy nie mówiła ze mną 
o swoich drogich rodzicach ella tego, żeby mnie nie 
zasmucać i że wreszcie stanI. się poddać woli Bożej 
i nie trapić się zbytecznie, a z Manią dla tego 
o tern mówiła, aby skłonić j~ do wynurzeń i przez 
to pocieszyć ją trochę. A potem powiedziała, że 
jest tak szczęśliwą z nami, jak tylko nią. być może 
i że codziennie dziękuje Bogu, iż jest u nas. Wre
szcie przyrzekła mi, że po pierwszej Kommunii, jak 
będę trochę starsza rozmawiać ze mną. będzie jak 
z przyjaciółką, a nawet że pierwej jeszcze będzie 
ze mną czasami mówiła o swoich Rodzicach. Aćh! 
jakże ich żałuję, że nie mogą już być ze swoją cór-
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k~. ~dyby Mama miała taką córkę jak Pani, sa
dzę, ze by!aby zawsze szczęśliwa. Ale mieć córec~
kę ~ałgosIę z tyloma wadami! Post!:l.ram się jednak 
by~ dobI:ą. poprawdy myślę, że gdyby Klara wie
dZlał~ ~ Jaklem pobłażaniem Pani mówi o niej, by-
10bY.JeJ przykro, że cośkolwiek złeO'o powiedziala 
na mą. o 

Pią tek, !) stycznia. 

,~ardz~ b,Yłam wczoraj szczęśliwa! Mama nie 
lDOWlą~ lm mc,. prosiła pani Przełożonej, żeby mi 
pozwol?ła przYJść razem z Mamą do parlatoryum; 
~rzełozona przysta~a na to. ~oszłyśmy więc do kla
~ztoru, M~ma, .~~Dl, .Stefka l )a. Bercil:t krzyczała 
ł p~~~ała, zeby lSC takze z namI, ale .Mama nie chcia-
a J ej z~?rać, bo panna Berta była bardzo niegrze

czna ,~ZlS ra:lO. T~k było jednak Mamie przykro 
słyszec łkama Be:cI, że .zdaj~ mi się ?yłaby jej prze
b~czyła! gdyby me Pam, ktora prOSIła, żeby Mama 
~lle robIła.teg?, bo.Bercia.za c~ęsto się gniewa, ufa
Jąc w to, .ze mkt me ?ędz;e ~~la:ł odwagi ukarać jćj. 
Mama UCIekła, aby me WIdZIeĆ Jak biedna mała pła
cze, a Pani ~tarała się wytlómaczyć Berci że dla 
Swego dobra Jest karana i że zamiast zasmu'cać Ma
lUr pl.aczem, powinna dziękować tym którzy sta
raJą SIę poprawić ją z błędów: Bercia' poddała się 
,,:reszcie karze, i pobiegła pokazać Mamie że już 
~~e pł.ac~e, al~ miała serce pełne żalu. Szdzęściem 
/e WIdZIała, Jakeśmy odchodziły, bo P,tDi poleciła 

ozetie, żeby z nią wcześniej wyszła na spacer. Zre-
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sztą nie pro sila się więcej, bo wszystkie dobrze wie
my, że kiedy Pani powie nie, to rzecz skończona, że 
słowa nie zmieni, bo jej nie jest zawsze sprawie
dliwe. 

Droga do klasztoru wydawała mi się bardzo< 
dluga, to dowód, jak Mania jest od nas daleko. 
A przytem balam się ciągle, że ją zastanę smutną· 
Ale ","cale nie, twarz mia.1a weselszą, na niej wyraz 
zadowolenia, może to dla tego że mnie zobaczyła. 
Więcej jak zwykle rozmawiała z Mamą i Pa,nią.. 
i z radością usłyszałyśmy od niej, że jej bard:za da
br:ze w klasztorze, chociaż to mnie trochę dziwi, bo 
te wielkie mury, tę wielkie drzwi, te czarne kratYr 
a nawet te zakonnice zasłonięte dlugiemi welona
mi, wszystko to bardzo surowo wygląda. Ale Ma
nia powiada, że to na niej nie czyni wielkiego wra
żeniR, że przeciwnie klasztor wydaje jej się domem. 
Boga, w którym On raczy jej dawać przytułek; 
w klasztorze jest kaplica, a Mania powiada, że milo 
jej módz wejść tam często i pomodlić się! Bardzo 
temu wierzę; to wielkie szczęście mieć tak Pana Je
zusa przy sobie. Wprawdzie jest On wszędzie, ale 
w kaplicy istotniej jest obecnym niż gdzieindzi{>j. 
Niema także powodów do roztargnienia jak w po
koju, w którym w oczy nam się cisną zabawki albo 
książki rozrzucone tu i tam, albo suknia którą się 
ma włożyć, albo śniadanie które już przynieśli i t. d. 
Jak urosnę i pójdę za kogoś bardzo, bardzo bogate-
0'0, powiem mu, żeby mi wystawił w domu kaplicę; 
tam (;0 rano i co wieczór będę prowadziła moje dzie
ci na modlitwę. Ale nim nadejdzie ta chwila, która 
jeszcze bardzo jest daleka, muszę w moim pokoiku 
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urządzić kącik cichutki, żeby w nim mieć rodzaj 
ora,toryum i módz się modlić bez roztaro-nienia. Pa-
ni radziła mi to samo. b 

.. ~era.z wracam do Mani. Zapewniała mnie, że 
Jej Slę w klasztorze podoba i sądzi, że jej tam bę
dzi~ d~brz:; ale ~eraz jeszcz~ j~st tak smutną po 
śmIerCI dzIadka l po rozstamu SIę z nami, że nie 
mo~e ocenić ,swe~o szczęścia. od razu. Zadałam jej 
tySIące pytan o SIOstry, o dZIewczynki, o jedzenie 
spanie, klassy. Odpowiadała mi na wszystko. Sio~ 
stry są dla panienek prawdziwemi matkami i dla 
tego wolają na nie matko. Szczególniej jedna sio
stra Franc~szka Salezya podoba się Mani, jest bar
dzo dobra I bardzo łagodną! Mania znajduje, że' ta 
dobra siostra ma taką twarz, jak na obrazach malu
ją Najświętszą Pannę; jaka szkoda że jej nie mo
głam widzieć, ja co tak kocham Najświętszą Pannę. 

~est tam bardzo wiele małych panienek, a na
wet I dużych, ale Mania powiada, że jeszcze nie wie 
jak się nazywają; szkoda, bawiłoby mnie znać te 
wszystkie nazwiska. Widać że uczennice trzymane 
są bardzo ostro i że im nie wolno rozmawiać w kla
sie, czego p~wno nie .lubią, ~le po~czas rekreacyi 
wy~a~radzaJą. to, sobIe. Mama p~wlada, że wtedy 
robI SIę ~ala~ me do ,:ytrzy~aI:lla, że w przepy
~znym wlelkIm ogrodZIe baWIą SIę, skaczą, biegają 
Ile chcą. Pytałam się Mani co ona robi przez ten 

, cz~s, bo pewna jeste~, że nie biega. Odpowiedziała 
IDI:-"PIerwszego dma chodziłam sobie z Joasią, 
kt.óra nie śmiała zbliżyć się do tych dzieci, cieka
WIe patrzących na nas; ale jedna z panienek przy
szła zaprosić nas do zabawy, i Joasia zdecydowała 
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się pójść z niemi.-A ty Maryniu sama zostałaś?
Na chwilkę; kilka większych panienek przyszło roz
mawiać ze mną, były bardzo dobre dla mnie.- Czy 
one ci się bardzo podobają?-Tak, to ładnie z ich 
strony, że się do mnie zbliżyły, widząc mnie smu
tną·-Ale :Maniu tak być powinno, jabym bardzo 
chciała być na ich miejscu. Ale ty ich nie więcej 
kochasz odemnie, prawda?" - :Mania zaczęła się 
śmiać tak serdecznie, że mnie to uspokoił'o i odpo
wiedziała: -"Jakże możesz obawiać się tego? Zale
dwie je znam, a choćbym się nawet z niemi zaprzy
jaźniła, ty zawsze więcej będziesz u mnie znaczyła, 
bo jesteś moją drogą siostrzyczką." 

Jak to było pięknie ze strony :Mani, że mi to 
powiedziała! N a nieszczęście z łaski tej szkaradnej 
wielkiej kraty która nas rozdzielała nie mogłam j ej 
ucałować; ale podziękowałam jej serdecznie. Zdaje 
się, że Joasia nie tak kontenta z pobytu ,\' klaszto
rze co mnie dziwi, bo ona się przecież bawi, a Ma
nia tylko spaceruje, Joasia mówi, że gdyby ciągle 
były r~kreacye, byłoby tam zabawnie, ale że za 
wiele jest do roboty, że jedzenie mają gorsze jak 
u dziadka i w domu, że trzeba ra,no wstawać, że 
wreszcie kiedy te siostry chodzą wieczorem po ogro
dzie, wyglądają jak duchy z długiemi welonami 
swojemi. - "Jak ona może to mówić? powiedziała 
mi :Mania po cichu, mnie przeciwnie wydają się one 
aniołami, jakby miały do nieba ulecieć ... " - :Mama 
powiada, że te same rzeczy mogą. być różnie uwa
żane i sądzone, stosownie do sposobu zapatrywania 
się na nie. 
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Krótko bardzo byłyśmy z Manią i Joasią, ale 
~imo to ta wizyta im i nam zrobiła wielką przy
Jemność. Biedna Mania! to ona jest podobna do 
anioła z tym białym welonem, który każą im kłaść, 
gdy idą do parlatoryum, tak j ej w nim ładnie! - Ma
Ina zaniosła im pastylek czekoladowych i cukier
ków, co bardzo ucieszyło Joasię, powiedziała, że je 
rozda dziewczynkom, które dla niej i dla Mani bę
dą grzeczne. Nareszcie pożegnałyśmy się z niemi 
przyrzekając, że odwiedzimy je raz jeszcze, zanim 
one będą mogły wyjść. Prosiły, żeby od nich uści
skać Bercię i Bobusia i kłaniać się Gustawowi, któ-· 
ry był, jak mi się zdaje bardzo z tego kontent, bo 
jemu ich także żal. Ma.nia podziękowała Mamie i za 
te odwiedziny i za te wszystkie dowody serca, ja
kie Mama jej dała, prosiła także, żeby ją. i Joasię 
polecić pamięci Ojca. Podałyśmy im jeszcze ręce 
przez kratę i odeszłyśmy. 

Pomodliłyśmy się chwilkę w kaplicy, chciała
bym wiedzieć, gdzie jest miejsce Mani. Błagałam 
Boga, aby jej błogosławił i uczynił Joasię bardzo 
grzeczną, myślałam o ich pierwszej Kommunii, bo 
w tej kaplicy przyjmować ją będą. Zakonnice mó
wiły Mamie, że to nastą·pi w tym roku, bo ksiądz 
Martin i proboszcz od S-go Filipa ręczą za ich przy
gotowanie religijne, szczególniej za Manię a przygo
tOwaniem Joasi zajmą się szczerze. Tak, że ta uro
Czystość nastąpi wkrótce. Jaki to będzie piękny 
dzień dla Mani, wyznala mi, że to ją pocieszy we 
wszystkich jej smutkach, bo kto ma Boga w sercu 
~ie potrzebuje już niczego i niczego nie żałuje, to 
Jest poddaje się woli BoMj! Ale tymczasem Mania. 
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będzie jeszcze miała smutne chwile. Co mnie cie
szy, to, że jej tak dobrze u tych zacnych siostr, 
a nadewszystko że nie zapomina o mnie. Widać że 
Bóg chciał, a,by ją i Joasię oddano do klasztoru, bo 
one właśnie nie mają matki, a tam tak dużo matek 
znalazły. Ale jak się ma matkę a nadewszystko tak 
dobrą jak moja, i jeszcze Panią, która uczy, to le
piej zostać wśród rodziny, niżeli być w jakimkol
wiek klasztorze. 

Mama obiecała Barbarze, że ją z sobą na drugi 
raz weźmiemy, co bardzo ucieszyło biedną starusz
kę, która jest smutna; staram się jak mogę pocie
szać ją., ale to trudno wszystkich zadowolnić. I tak 
Barbara prosiła mnie żebym jej pozwoliła ubierać 

- się i usługiwać sobie i tym sposobem zastąpiła j ej 
Manię i Joasię. Ja naturalnie chciałam j~i zrobiĆ" 
tę przyjemność, zresztą i mnie to także było miło_ 
Ale Józefa była z tego niekontenta, chociaż to ją 
uwalnia od mojej usługi, a. mówiła mi tyle razy, 
żeby chciała być od niej wolną· . Powiedziała mi 
z obrażoną miną: - "To tak panienka dla nowo 
przybyłej porzuca dawną bonę~-Nie, moja droga, 
odparłam, wcale cię nie porzucam, ale przyrzekłam 
:Mani zająć się Barbarą. - Ale panienka tego nie 
robi, bo to właśnie Barbara zajmuje się panienką!
Cóż chcesz Józefo? Muszę przecie pocieszać tę bie
dną kobietę.- Więc panienka myśH, że to wielkie 
szczęście zajmowae się panienką?" - Jej mina roz
gniewała mnie, rzekłam więc:-"To ty sama poda
jesz mi tę myśl, skarżąc się, że już nie jesteś przy 
mnie." 
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Józefa w gniewie zawołała, że wcale się nie
uskarża, że owszem bardzo jest kontenta mając 
mniej do roboty z taką roztrzepaną waryatką, któ
ra nigdy nic nie ułoży porządnie; która wszystko 
gubi, rozrzuca swoje rzeczy po wszystkich kątacH 
i staje się prawdziwą furyą, gdy jej kto wyrzucajej 
błędy. Czułam że i we mnie gniew powstaje, ale 
nie chciałam tego pokazać, bo widząc gniewają
cą się Józefę, zobaczyłam jak to szkaradnie; odpo
wiedziałam więc spokojnie:-,,,Już ci nigdy nic nie 
powiem, bo sama widzę dobrze, że to bardzo brzyd
ko gniewać się. 

Pobiegłam do Pani i opowiedziałam jej wszy
stko, chcąc, żeby mi tym razem przynajmniej przy-
zna.ła słusznosć, ale Pani potrafiła mi dowieść, że 
tak nie jest i wytłómaczyć Józefę, mówiąc, że ona 
~ię gniewała przez przywią.zanie do mnie, że ja 
powinnam była odpowiedzieć jej przychylnie i być 
zręczniejszą w rozmowie.-Pani powiada: więcćj po 
chrześcijańsku z nią mówić tak, aby jej nie obrazić r· 
a że zamiast tego ja jej memi słowami zrobiłam 
przykrość; że jeżeli Józefa czasem się n.iecierpliwi , 
to można ją łatwiej niż mnie uniewinnIĆ, bo ona 
nie ma tyle duchowćj pomocy, ile ja, ani tyle łask 
rozmaitych; że ona jest bardzo dobra, chociaż taka 
żywa, że nieraz głowę traci tyle ma do roboty; że 
trzeba wybaczyć jej wybryki i udawać, że się ich 
nie widzi i że nie do mnie należy sądzić je. - "Ale
proszę Pani przecież ja właśnie chcę jej ująć robo
tyJ-Moje dziecko czy to robisz dla niej, czy tylko 
przez życzliwość dla Barbary? Czy myślisz, że Jó
zefa dostrzegłszy twoje dobre chęci nie byłaby ci 
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za nie wdzięczną?-Ale ja nie mogę powiedzieć, że 
robię to dla niej, bo tak nie jest. - Zapewne, ale 
z trochą rozsądku i miłości bliźniego, byłabyś ba:
dzo łatwo osłodziła jej przykrość jakiej doznaJe 
:z powodu tego ?hwilowego odsuni?c~a. o~ c~ebie: 
Nie powinnaś WIęC była po~azywac Jej, ze Jestes 
kontenta z nowego urządzema.-Ale Ja byłam kon
tenta, bo robiłam przyjemność Barbarze; ~ to t~k~e 
i Mani jest przyjemne.-Ja cię też drogIe dZIecIę 
nie ganię za to, że byłaś kontenta, ale nawet do
brze czynią,c, trzeba umieć zachować właściwą mia
rę, żeby robiąc przyjemność jednYI?' nie robić dru
gim przykrości.-Ach! mój Boże! Jakże to .trud?o 
robić dobrze. Jakże to robić potrzeba? - NIC zme
chęcać się nigdy, ale według ~nożn~ści pr?bow~ć 
i orosić Boga o pomoc. Teraz JUŻ me o tern me 
n{ów z Józefą, pozwól jej się uspokoić; bądź dla 
niej dobrą, uprzejmą, a jeżeli zdarzy ci się ~~ tego 
sposobność, powiedz jej kilka słów, któreby Jej .wy
tlómaczyły twoje powody; ona ma dobre serce I po-
trafi j e ocenić.". '., " 

Serdecznie podZIękowałam Pam, ze mme OSWle
ciła, będę się teraz starała być bardzo. dobrą dla 
Józef y i dla Barbary. Bóg może pozwolI, że wszy
stko dobrze pójdzie i że się poprawię z T~lOich błę
dów przed naszą wielką podróżą; m~ Je~zcze na 
to dosyć czasu, bo zdaje mi się, że wyjedzIemy do
piero za sześć miesięcy. 
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Czwartek, I lipcu. 

Dziś więc zaczyna się ostatni miesiąc nasze~0' 
pobytu we Francyi! Jakie to wrażenie na mme 
Czyni. Jestem kontenta i razem smutn~, bo. ta p~
dróż, której pragnęłam od ta~ dawna, JUż. ,SIę zblI
ża, a ja myślę o osobach, ktore tu zostawlC mamy_ 
Wiele jest takich których mi żal, najbardziej Gu
stawa i Mani bo ich- najlepiej kocham. Biedny 
Gustaw! odkąd z woli Ojca wszedł do liceum na 
pensyonarza, aby się trochę przygotował do. t~,k 
długieO"o z nami rozłączenia., odtąd smutno lm, ze
się z nim rozstaję; teraz się już ~ie ~łó.cimy, ty~~? 
się kochamy. Manię kocha~n WIęceJ. P~~ dawme~,. 
ale na nieszczęście bardzo SIę mało WIdUJemy. PI
sujemy tylko często ~o siebie ~ ~~. m~ie trochę p~
ciesza. Przyrzekła mI, że częscIeJ pIsywać będZIe 
jak już będę w Pondichery; ale ~olałabym m??z ~ą 
widzieć od czasu do czasu, albo Jak teraz mleć Ją.. 
u siebie raz w miesiąc. Jak ona płakać będzie, gdy 
się puścimy na morze. Wczoraj jeszc~e mi przy
rzekła, że się będzie gorąco za nas ~odhla. 

Przepędziłyśmy dzień bardzo mIło! ~ch! g:l.yby 
Wszystkie były do tego podobne. O dZIeWIąteJ ra
no Mama wyjechała powozem, żeby sar;na prz:y
Wieźć Manię i Joasię, jak to zW1kle robI .. Ja .SI~ 
Spieszyłam z lekcyami, żeby potem zupełme zaNc 
się niemi, bo po obiedzie miał~m cz~s wolny, pod 
Warunkiem jednak, że za to dZ1Ś, to Jest we czwar
tek pracować będę. Starałam się zasłużyć na dobre 
stopnie, bo właśnie Pani miała je liczyć za cały 
lUiesiąc; na szczęście dostałam dla biednych trzy 
franki, a Stefka i Bercia czterdzieści soldów. Do-
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piero w ostatnich dniach przed wyjazdem pójdzie
my rozdać biednym te pieniądze, żeby jeszcze dołą
czyć do nich to, co będziemy mogły. Biedni ubo
c1zy! Jak sobie pomyślę, że już ich nie zobaczymy. 
Ale spodziewam się, że i tam są także ubodzy, któ
.rym będziemy mogly rozdawać pieniądze, otrzyma-

- ne w nagrodę pilności. 
Mania z Joasią przybyły o w pół do jedenastej, 

.a Ojciec, który ich już od miesiąca nie widział, zna
lazł, że urosły. Ojciec mówi, że Mania staje się co
raz milsza, a Joa,sia bardzo ładnieje; ja uważam, że 
jest teraz lepsza. Naprawdę od czasu pierwszej kom
munii daleko j estlagodniejsza i grzeczniejsza. Ol jak 
sobie pomyślę, że ona ją przyjęła pierwej niż ja, 
i że ja jeszcze muszę rok przynajmniej czekać!... Ale 
to dla tego tylko, że pani de Laval pragnęła, aby 
obie siostry razem tego szczęścia dostąpiły i dało 
sięto zrobić z Joasią, gdyż istotnie bardzo pracowała, 
aby na takie szczęście zasłużyć. Co dq Mani, ta pier
wej była aniołem, tembardziej więc jest nim teraz 
po kommunii. Mówiła mi wczoraj, że już się nie 
czuje nieszczęśliwą, że wszystko się dla niej zmieniło 
od dnia pierwszej Kommunii. Ach! mój Boże, mój , 
Boże, kiedyż także i dla mnie wszystko się zmien,i, ' 
to jest kiedy ja się odmienię? Mam jeszcze tyle wad, 
chociaż już nie tak często wpadam w gniew. 

Klara była wczoraj u nas, zdaje mi się, że wie
działa, że jest u nas Mania, i była ciekawa zohaczyć 
ją, bo teraz rzadko do nas przychodzi. Matka jej 
często ją z sobą bierze, wychodząc, tak, że nawet 
lekcye przerywa. A przytem Klara często bywa 
.w teatrze i gdy się późno spać położy, nie może 
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~stać wcześnie. Nie jesteśmy z sobą w wielkiej przy
~aźni, ale robię co mogę, aby być posłuszną Mamie 
l Pani, a szczególniej Panu Bogu i staram się być 
z nią w zgodzie. Zresztą Klara była wczoraj 
bardzo miła i bardzo uprzejma dla Mani. Pani de 
Baldi powiedziała Mamie, że Mania jest prześliczna, 
ze swoją kr,eolską twarzą i kibicią do palmy podo
bną. To mnie trochę pogodzilo z tą panią, bo za
pewne chciała powiedzieć Mani coś grzecznego, ale 
~o dziwne, żeby ktoś był podobny do drzewa! Jak 
JUż tam będę, zobaczę czy to prawda. Dzień prze
Szedł za nadto prędko, tyle miałyśmy sobie z Manią 
do powiedzenia. Upał był tak wielki, żeśmy nie 
mogły pójść na spacer, Mama pozwolila mi więc 
razem z Panią odwieźć wieczorem Manię i Joasię. 
Bardzo było przyjemnie użyć trochę świeżego po
wietrza i aż do ostatniej chwili być z Manią. 

I Pią,tck, :! lipca. 

Bardzo pilnie wczoraj pracowałam, ale nie mia
łarn bardzo do brych stopni, bo pani powiada, że 
W:.rniarę jak będę rosła, ona będzie się stawała wię
~eJ wymagającą. A przecież zadania, które robię 
te: az, są już . od Jawnych trudniejsze; dawniej Pani 
m~ bardzo mało zadawała. Ale jeżeli Pani tak 
lU.?wi, musi mieć sluszność, bo ona jest zawsze spra
'''~ed1iwą. Rzeczywiście ja sama widzę, że jeżeli 
~lęcej pracuję, to też i większa już jestem i lepićj 

.Ja~ przed kilku laty pojmuję teraz wszystko. Ale 
łlluno to wolałabym dostawać bez trudu dobre sto-
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pnie, boby na tem skorzystali biedni. Niech też 
droga moja Pani pamięta o tern, zaklinam! Wczo
rai skończyłam przepisywać na czysto historyę 
G~ecką. i skończyłam rysować wielką. mappę Fran
cyi z departamentami; ale Pani znajduje, że ją. nie 
dobrze zrobiłam, że pomieszałam wiele rzeczy. 
I tak napisałam Cótes du Nord zamiast Cótes d' Or~ 
(zawsze mieszam z sobą. te dwie nazwy, bo nie za
stanawiam się jak należy), i zamiast l'Aisne, któ
rego miastem głównem jest Laon, napisałam l'Ain, 
który ma miasto główne Bourg; Pani mówi, że to 
są. wielkie omyłki i nie mam w dzienniku bm'dzo 
dobrze, co mnie zmartwiło, bo się tego stopnia spo
dziewałam. 

Za kilka dni skończę historyę rzymską., ale do
piero na okręcie zacznę historyę wif>ków średnich, 
bo już nie warto rozpoczynać jej przed wyjazdem,. 
za nadto jestem roztargniona. Ach! ci szkaradni 
cesarze rzymscy, jak ja ich nie nawidzę! A Pani 
jeszcze powiada., że mi nie mówiła o wszystkich 
okrucieństwach, ale dosyć mi tego, co wiem. Daleko 
więcej lubiłam Rzeczpospolitą.; przynajmniej wtedy 
Rzymianie byli wielkiemi ludźmi. Kiedy Pani mi 
opowiadała historyę Kamilla, który nie szukał zem
sty nad niewdzięczną. ojczyzną. i historyą. Fabyu
szów, którzy wszyscy za Rzym zginęli, z wyją.tkiem 
jednego chłopaczka zbyt małego, aby mógł pójść 
na. wojnę, a potem historyę wielkiego Scypiona 
i jego brata i historyę Pompejusza i Cezara ijeszcze 
mnóstwo innych, ach! jak mnie to zajmowało! 
A jednakże już za Pompejusza i Cezara wszystko 
zaczyna.lo się psuć, bo oni się między sobą. kłócili, 
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<co jest bardzo złe, a przytem byli bardzo dumni., 
Scypion nie był takim, a przecież go oskarżono. 
A Katon jaki był poważny! jabym go się bała. Ja ' 
wolę, żeby ludz! napominano ze słodyczą., jak to 
Pan Jezus czym!. To On był prawdziwie dobrym. 
Ale .On też nie był takim jak inni człowiekiem, był 
BogI~m. <?-dyb~ w~zyscy. ci szkaradni cesarze byli 
w NIego WIerzylI, me byliby tak okrutni i nie trze
}-laby było uczyć się o tych wszystkich zbrodniach 
Jak naprzykład o Neronie, który kazał zabić swoją. 
rn.at~ę... O co za potwór! A jego biedny brat Ger
:m~mkus, któr~~o ja tak lubiłam! I tylu innych, 
k~ory~h pOZabIjaĆ kazał! Wielki też to wstyd dla 
Ulego l k~ra, że \ysz;ystkich złych królów nazywają 
NeronamI. SzczęśCle~, że król francuski nie jest 
podobny do tego cesarza, toby było straszne! 

A ten szkaradny Domicyan, ze swoją. ponurą 
twarzą i tego jeszcze nienawidzę! Jak on mógł być 
tak okrutnym, mając tak dobrego ojca, a nade
wsz,Ystko tak dobrego brata Tytusa

J 
którego ja tak 

IU?Ię za t.o, że był podobny do chrześcijanina, to 
tez spodZIewam się, że poszedł do nieba. 

. , Nigdybym nie skończyła, gdybym chciała mó
kIC o wszystkich cesarz~ch i .Pan~ mnie w wielki 
łopot wprowadza, kazą.c mI spIsywać wrażenia 

~ rzy:uskiej historyi; doznaję ich tyle, że nie wiem 
i{k Je opowiedzieć. To pewno, że bardzo lubię 
b onstant:rna i Bóg kochać go musiał, kiedy go wy-

raI na pIerwszego cesarza chrześcijanina. Jak Kon
~~antyn ~usiał być szczęśli,,:"y, kiedy ujrzał na nie

Ie. ten pIękny krzyż. PamIętać będę zawsze na
ZWIsko chorą.gwi, którą potem kazał ' zrobić, nazy-

Dziennik Mnł'g, t. 1. 12 
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wała się Labarum. Ja, gdybym był~ żołnie~zem 1 

a ujrzała na czele wojska Laba:.ul1,~' blłaby;u SIę ta~ 
jak ci waleczni ryce;ze ch:ześcIJ.a~s~y', ktorzy byli 
z pomiędzy wszystkich naJodwazmeJsl. 

A męczennicy! To oni byli prawdziwemi żoł
nierzami Bożemi! To też wspaniałą. brali nagrodę, 
bo wchodzili prosto do nieba i byli sowic.ie wyna
o-radzani za cierpienia., za śmierć. Ach! pIękne to 
były czasy, ale straszne. Bóg wreszcie .zmi.enił to 
wszystko i na szczęście możemy teraz UWIelbIać Go, 
nie będą.c zmuszonymi ukrywać się w katakumbach, 
ale nie mamy już takiej zasługi i powinniśmy przy
najmniej żyć cnotliwie dla Boga, gdy nie możemy 
umrzeć dla Niego. Będę się starała tak robić. 

Jedyna była Bercia wczoraj, gdy Pani zaczęła 
z ni~ historyę Nowego Testamentu! Z .taką. u~a~,~ 
słuchała i ta.kie zabawne robiła pytama! Pam Jej 
przypomnia~a wiel~i ~łą.d ~da.~a i karę jak~ ?n 
i wszystkie Jego dZIecI pomeśh I spytał~ BerCI,. Ja
kim się to dzieje Rposobel~n, że gdy SI? oczyś~Imy 
z grzechów, <Tdy się stamemy dobrymI, będZIemy 
ruo<Tli wejść d~ nieba? Pani jej clla tego zadała to 
pyt~nie, aby jej potem wytłómaczyć, że niebo zno
wu jest dla nas otwarte, bo J ez.us ~hr~s~us ~~~ 
nasz uczynił za nas dosyć sprawIedhwoscl BozeJ; 
ale Bereia po długim namyśle powiedzi~ła. z po,,:a: 
żną minką.: - "Może dla tego proszę P~m, :ze my Jtt::Z 
nie jesteśmy krewnymi Adama?"- A~h Jakżeś~y Sl~ 
śmiały wszystkie!-Stefcia uczy SIę. teraz hI~tor~l 
Grecyi, którają. bardzo zajmuje, ale me b.ardzo Wielkie 
ro bi postępy, bo zawsze jest trochę lemwa. 
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Dziś jest Nawiedzenie Najświętszej Panny. Pani 
mówiła nam o tem. 

Środa, 7 lipca. 

Dostałam wczoraj najlepszy stopień za ćwiczenia 
religijne; to już tak czwarty raz; jestem więc bar
dzo kontenta! Aglae Buffart nie miała go jeszcze 
ani razu, pomimo wszystkiego co czyni, żeby go 
dostać; nawet matka robi jej długie notatki, żeby 
pomódz córce . . Pani wcale dla mnie nie robi nota
tek i teraz mi już nic nie pomaga; ale nie powin
n~m się pysznić z dobrych stopni, bo gdyby Pani 
Ule była mię przyzwyczaiła do pisania dużo samej, 
może byłabym jeszcze W większym kłopocie jak 
Aglae. A przytem nie tak już nie lubię Aglae od 
czasu jak mi podpowiadała katechizm, gdym się 
lnylila; ja też jej zawsze pożyczam ołówka, gdy ona 
swój złamie, to jej robi przyjemność. 

Pani ma słuszność, że można ludzi pokochać, 
gdy się o to prosi Boga i gdy się ich lepiej pozna. 
Zawsze znajdzie się w nich jakaś dobra strona. Ja 
:nyślalam, że nigdy się do tego nie przyzwyczaję, 
Z~by Aglae Buffart przy mnie siedziała; a teraz prze
crwnie witamy się bardzo uprzejmie, a nawet cza
sem za wiele z sobą. mówimy, bo Aglae zawsze mnie 
o coś pyta, ale niedługo tego będzie, bo wkrótce 
przestanę chodzić na katechizm. Ach jak go żało
w~ć będę! T ak kocham księdza Martin i księdza 
Glroux, który nam każe śpiewać takie piękne pieśni, 
a przytem ksiądz Proboszcz wyglą.da jak prawdziwy 

I 
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ojciec, gdy do nas przyjdzie .. I tam przecież znajdę 
księży, którzy będą dobrzy, Jestem tego pew~a, al~ 
mi jednak przykro porzucać tych. Na o~ręCle Pa~l 
mię będzie uczyła katechizmu, że~ym metylko ~le 
za,pomniała tego, co umiem, ale Jeszcze postąpIła 
~ochę· . 

W czoraj Barbara była s~aba,. co . mIę bardzo 
zmartwiło, bo gdyby to Mama wle~zl.ała, był~by 
bardzo o nią niespokojna. Na SzczęsCle poczcIwa 
staruszka lepiej się dziś rano czuj e. Józefa doglą
dała jej bardzo troskliwie i w:id~ę, że ona dopraw~y 
lubi Barbarę i że już teraz me Jest zazdrosna ~ ~n~. 
Jak ja dobrze zrobiłam,. że u~luc~ałam .Pa~l l ze 
w kilka dni po tym wielkIm gmewle. powle~zIała~ 
Józefie: - "Słuchaj moja droga, musImy oble psuc 
tę poczciwą staruszkę,. bo o~a jest sa:na i smutna, 
a będąc na jej miejscu byłybyśmy bard~? k~nt~nt~; 
gdyby nam kto dogadza!. PrzyrzekmJ ~ll, ze Ją 
kochać będziesz; a ja ci przyrzekam, że Clę za;vsze 
będę kochała więcej jak ją.."-Od tego czasu Jozefa 
była zawsze bardzo uprzejma dla Barbary i wszyst
ko idzie dobrze. 

Piątek, 9 lipca. 

Wczoraj były Mamy imieniny; zwykle dzień 
Świętej Elżbiety jest dla nas dniem r~dosnym, ale 
w tym roku przepędziliśmy go smutme z po.wo~u 
ważnej wiadomości, jaka nas doszła onegda~ w~e
czorem. Siedzieliśmy właśnie u stołu, gdy przyme
siono list do Ojca; zaraz poznałam, że musi pocho-
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dzić z ministeryum, bo widać było, że to nie list 
zwyczajny. Co dzień już oczekujemy na rozkaz 
wyjazdu, Mama więc zbladła, gdy Ojciec -złamał 
pieczątkę i czytać zaczął, ale nic nam nie mówił. 
Mama oczyma go pytała, co jest w tym liście, ale 
nie śmiała pytać inaczej, lękając się dowiedziM 
prawdy. Ja kręciłam się niecierpliwie na krześle, 
tak mi już pilno było dowiedzieć się czy prędko 
wyjedziemy. Na szczęście był to już koniec obiadu, 
nikt nawet nie miał już ochoty jeść prócz jednej 
Berci, która dopominała się o deser. Wstaliśmy 
wreszcie od stołu i gdy Ojciec odprowadzał Panią 
do salonu,. ja która szłam tuż za nim, słyszałam, że 
lnówił: - "Prędzej niż myślałem." - Aż mi serce 
zabiło, spojrzałam na Mamę, aby się przekonać czy 
i ona słyszała także, i zdaje mi się, że się już do
myślała wszystkiego. Ojciec ~ą wziął do siebie i na 
czas długi zamknęli się oboje w pokoju. Ja się 
nudziłam i gniewałam na ,Bercię, która koniecz
nie chciała bawić się zemn,ą. Jak ~ylko -Ojciec wró
cił, pobiegłam do niego, pytając co się stało, ale 
powiedział mi, żebym mu dała pokój i poprosił 
Panią, żeby z nim na chwilę poszła do ogrodu. 
Mnie wszyscy opuścili aż miałam ocbotę płakać. 

Wreszcie Pani wracając weszła na ganek, a że 
ja stałam przyoknie i wyglądałam w ogród, usły
Szałam więc jak Ojciec mówił: - "Tak więc posta
rasz się Pani uczynić ją rozsądniejszą?"-Myślałam, 
Że to o mnie mowa i schowałam się za firankę, ale 
to nie o mnie, to była o Mamie mowa, bo Pani 
odpowiedziała:-"Trzeba przeczekać pierwsze chwi
le, a zobaczysz Pan, że jej nie będzie brakowało 
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Qdwagi."-Nie mogli tego mówić o mnie, bo ja nie 
potrzehuję, aby mi dodawano odwagi do wyjazdu, 
mimo mojej woli bowiem czuję, że mi myśl wy
jazdu robi przyjemność. Pani przeszła, nie widzą.c 
mnie wcale i poszła <lo Mamy. Ojciec sam zostaw
szy, przechadzał się przed gankiem; nie śmiałam 
pójść do niego i widziałam, że Stefcia także nie 
śmie się do niego zbliżyć. Szczęściem nadbiegła 
Bercia, ona nie boi się niczego, a chociaż Ojciec nie 
bardzo dobrze przyją.ł ją. z począ.tku, póty jednak 
wołała:-"Ojczuniu, chodź tu do mnie, ojczuniu, aż 
w końcu Ojciec zaczą.ł się śmiać do niej. Zoba
czywszy to już się uczułam śmielsza i odważyłam 
się zejść ze schodków, ale nie poszłam dalej, udają.c, 
że wą.cham kwiaty i nie wiedzą.c, co mam z sobą. 
zrobić. 

W końcu Ojciec zawołał mnie, tego właśnie chcia
lam; to też gdy mnie zapytał:-"Na co tam cze
kasz?"-Odpowiedzialam: - "Na ciebie Ojcze.
A po co?-zapytał mię Ojciec uśmiechają.c. się z tą. 
-.filuterną. miną., którą. czasem przybiera:-Zeby Oj
ciec i zemną. także porozmawiał; Ojciec rozmawia 
z Manią., z Panią., nawet z Bercią., a mnie zostawia 
samą. i wcale o mnie nie myśli.-A o czemże chcesz, 
żebym mówił z tobą.?-Ach! Ojciec wie dobrze; 
o tym wielkim liście.-Nie darmo jesteś kobietl}
odrzekł mi Ojciec jeszcze się uśmiechając-masz 
już w sobie ciekawość córek Ewy.-O! Ojcze, to 
bardzo źle, że mężczyźni tak mówią., bo jestem pe
wna, że oni ciekawsi od nas! Ale wreszcie wszystko 
mi to jedno, choćby mnie nawet Ojciec posą.dził 
Q ciekawość, bylem wiedziała wszystko. Zresztą. to 
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jest rzecz tak ważna, że nie można tego nazwać cie
kawością; gdy się o to pytam.-Przewybornie ro
zumujesz, moja córko, widzę, że podobnym aro-u
rnentom nic odmówić nie można! ... Zo-adłaś więc 
ten list jest bardzo ważny, donoszą. . mi w nim ż; 
najpóźniej 21-go musimy się udać do Bre~tu. 
:-O! ~jcze 21-go ... Ja~ to prędko! Myśmy myśleli, 
ze dopIero 31-go. I coż Mama na to mówi?"
Ojciec przybrał minę surową. i odpowiedzial:- To . . " 
JUż rzecz mna, Mama sama opowie ci swoje Wnt-
żenia."-

Zmieszało mnie to trochę, że się niepotrzebnie 
spytałam, szlam więc obok Ojca, nie śmiejąc już 
nic mówić, chociaż myślałam o bardzo wielu rze
czach. Z Ojcem nie mogę mówić o wszystkiem co 
~i prz~jdzie przez głowę tak jak mówię z Mamą 
I z Pamą, potrzebuję pr7.ynajmniej widzieć go w do
bre~ usp.osobie~iu. Wr~szcie Ojciec popatrzył na 
l11me z rr:mą ktorą przybIera wtedy, gdy nie wiem, 
czy sobIe ze mnie żartuje, czy nie i rzekł mi: 
-,,0 czem myślisz z taką powagą?-O wielu rze
czach, Ojcze, a najpierw o Mamie.-A! cóż wiec 
myślisz o niej?-Myślę, że jej musi być bard~o 
~mutno i chciałabym być przy niej.-Panna Valmy 
Jest już u niej, ty zaś lepiej zrobisz, gdy poczekasz 
aż ~ędzie ~iała czas us~okoić się. Zresztą czy ci 
~ Ojcem me dobrze?-O! l owszem, ty wiesz Ojcze, 
Ze lubię być z tobą, ale wtedy kiedy nie wyglądasz 
tak surowo.-Czy się mnie boisz tak bardzo.-Nie
zawsze, ale dzisiaj się boję."-Ojciec pogłaskał mnie 
po głowie i powiedział:-"No, no, uspokój się i 1'0-

zmawiąimy, kiedy tak bardzo rozmawiać lubisz."-
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Zaraz też przybrał minę wesołą, co mnie tak ucie
szyło, że schwyciłam go za rękę i już jej nie pu
ściłam. 

Biedna Mania, ona nigdy nie może chodzić ze 
swoim ojcem, nie wie, jak to przyjemnie. Zaczę-

. liśmy więc rozmawiać i opowiedziałam Ojcu jak 
mnie to cieszy i smuci razem, że wyjeżdża.m, bo zo
stawiam Gustawa, Manię i katechizm i widzę, że 
Mama jest tak zmartwiona; ale z drugiej strony 
uszczęśliwiona jestem nadzieją podróży. Potem ko
rzystając ze sposobności, zadałam Ojcu rozmaite 
pytania, na które oddawna odpowiedź mieć chcia
łam i Ojciec mi prawie na wszystkie odpowiedział. 
Powiedział mi, że nasz statek nazywa się Izera, że 
jest bardzo piękną korwetą i że spodziewa się, iż 
nam na niej będzie bardzo dobrze; potem, że wylą
dujemy w Rio de Janeiro i w Burbon. Jakie to 
szczęście! Zobaczymy mego wuja Henryka i wuja 
Mani Adryana. A w Brest zobaczę galerników, ale 
nadewszystko morze! O to się najwięcej wypyty
wałam Ojca i o burzę i t. d. Ja córka marynarza 
nie znam morza! To za wiele ... To też Bóg pozwoli? 
że je wkrótce zobaczę.-Co za szkoda! rzekłam do 
Ojca, że Mama tak się martwi. Inaczej wszyscy 
bylibyśmy szczęśliwi; czy ty nim niejesteś Ojcze?"
Ojciec odpowiedział:-"Nie mogę być szczęśliwym, 
widząc twoją Matkę zasmuconą.-l dodał:-"Ale 
mam nadzieję, że Mama się uspokoi.-O! tak Ojczer 
ty wiesz, że gdy wyjeżdżałeś w podróż Mama pla
kała tak, że potem aż chorowała. A później uspo
koiła się trochę. Tym razem pocieszy się prędzej, 
kiedy jedzie razem z tobą. Tylko ją Gustaw nie-
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pokoi.-Wiem, wiem, odrzekł Ojciec, biedna Mat-
ka!... Ale słuchaj Małgosiu, póki jesteś młoda, ucz 
się miarkować wrażenia; bez tego nigdy nie znaj
dziesz później siły do zniesienia trosk życia.-Ale 
Mama będzie odważna, zobaczysz Ojcze. - Be~ 
wątpienia, ja też o tobie mówię. Staraj się być ko
bietą silną i energiczną, dobrze ci z tem będzie na 
świecie.-O! z pewnością będę silną, odpowiedzia
łam, bo Pani robi co może, aby tak było, a wiesz 
Ojcze, że wszystko j~j się udaje, co tylko przedsię- o 
weźmie." 

W tej właśnie chwili oznajmiono Ojcu, że ktoś 
ćhce z nim mówić i nie mogłam przedłużyć naszej 
rozmowy, czego żałowałam bardzo. Kiedy poszłam 
powiedzieć dobranoc Mamie, która nie wychodziła 
ze swego pokoju, znalazłam ją leżącą i bardzo słabą, · 
to mnie zmartwiło. Nazajutrz tak cierpiała na 
głowę, że nie wstała z lóżka, a że było dużo do czy
nienia, bo trzeba było pisać listy, wydawać rożka
zy, Mama musiała więc zatrzymać Panią u siebie? 
a mnie e; Józefą odesłała do Klary, gdzie przepędzi
łam cały dzień i nie mogłam pisać dziennika. Dziś 
Mama jest lepiej, ale bardzo jeszcze smutna. O ile 
mogę proszę Boga, aby jej dodał odwagi i mam na
dzieję, że mnie wysłucha. 

Gdyśmy jej wczoraj rano, winszując imienin,
przynieśli nasze małe podarunki, płakała bardzo
z wielkim naszym smutkiem. Spodziewam się, że 
nim staniemy w Pondichery, Mama się trochę roz
weseli, bo wcale bym nie chciała tam jechać, gdyby 
rzeczy miały zostać w takim stanie jak teraz. 
Zresztą. dobry Bóg wszystko urzą·dzi ... 
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Poniedziałek, 12 lipca. 

Dziwnie zaczyna się tydzień dla mnie! Jeszcze 
nigdy nie miałam takiego. Nie będę się wcale 
uczyła, tylko mam pisać dziennik, a nawet nie wiem, 
.czy będę go mogła pisać, bo wcale nie jestem uspo
sobiona do tego. Ale Pani kazała, będę się więc sta
rala spełnić jej życzenie. Wszyscy jesteśmy zajęci 
odjazdem, przygotowaniami; nie mówimy o niczem 
innem. To przychodzą przymierzać nam suknie, 
kapelusze, to huciki, to znowu przynoszą wielką 
ilość bielizny. A przytem tyle mamy w różnych 
stronach interesów, że nie możemy nastarczyć. Gu
staw przybył wczoraj, aby przepędzić z nami ten 
ostatni tydzień. Z początku Ojciec nie chciał na to 
pozwolić, bojąc się, aby Mamie nie było potem je
szcze przykrzej rozstawać się z nim; ale tak Mama 
prosiła, że Ojciec zezwolił w końcu. Zresztą Gustaw 
bardzo nam jest użyteczny i dopomaga wiele. Dzi
siaj zaczynają pakować wszystko: tylko nasze su
knie i to co jeszcze nie wykończone zostanie na 
ostatni dzień, bo jeszcze nie wszystko gotowe, cho
ciaż obstalowane oddawna. Jestem uszczęśliwiona, 
bo Mama daje mi kufer dla mnie samej, żebym 
w nim pochowała moje książki i zabawki i ja sama 
pakować go będę. Ale nie wiem jak się do tego we
zmę, tyle mam rzeczy. Barbara obiecała mi po
módz, bo ona umie pakować. 

Zapomniałam także powiedzieć, że ta poczciwa 
Barbara jedzie z nami, bo dotychczas nie miała 
zręczno.4ci powrócenia do kraju; zostawimy ją w Bur
bon. Bardzo to dla niej szczęśliwie, jeszcze więcej 
dla nas; przyda się ona wszystkim, a szczególniej 
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Bobusiowi, którego mamka nie jedzie, bo byloby 
jej zbyt smutno opuszczać męża i dzieci. Ma~a nie 
chce brać niańki i woli sama doglądać amołka. 
Józefa także nie może zdecydować się pojechać 
z nami, zdaje mi się, że się boi morza, a przytem 
ona ma także dzieci. Bardzo mi przykro, że ją zo
stawiamy, takie zawsze mia~a o nas staranie. Stef
cia aż płacze i Bercia także bardzo jest z tego po
wodu smutna. Wszyscy damy jakiś podarunek Jó
zefie, a przytem wiele rzeczy dla j ej dzieci. Mama 
mówi że to zrzadzenie Opatrzności, że aż do Bur-, . 
bon będziemy z sobą mieli poczciwą murzynkę, 
która tak dobrze umie doglądać dzieci. Tak trudno 
znaleźć kogo co by chciał pojechać! A potem mo
żnaby zrobić zły wybór. Przynajmniej gdy już sta
niemy w Burbon, będzie to większa część drog~, 
już się przyzwyczaimy do morza, a może tam znaJ
dziemy jaką kobietę, . która zechce pojechać. do In
dyi. Ale to nieszczęście, że Mania i Joasia n~e będą 
tu miały nikogo, ktoby ich kochał; zostaną lm tyl
ko zakonnice. Ach! jak mi to przykro! 

Środa, 14 lipca. 

Doznałam wczoraj wielkiego wzruszenia; Pani 
zaprowadziła mnie ostatni raz na katechizm... Cały 
czas prawie płakalam i zdaje mi się, że gd:fby ~to 
mi w tej chwili powiedział, że uie pojadę, me gme
walabym się bardzo. Jak tu pomyśleć;. że już nie 
będę słyszala księdza Martin! że już me zobaczę 
moich towarzyszek. Nie znam ich wprawdzie, ale 
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je kocham, bo to moje koleżanki. A przytem nie
które z nic1j. bardzo mi się podobają. A ten droO'i 
~. kościół S-go Filip.a! .Zdawało mi się, że Naj
~wIętsza Panna smUCI SIę z mego wyjazdu. Mam 
Jed~ak nadzieję, że wszędzie ~ędzie na mnie patrzy
J~, ~a~ tu patrzy z obr~zu. KIedy przed rozejściem 
SIę splewano zwykłą pleśń, zaczęłam tak szlochać 
że wstać nie mogłam. Ach! jak jabym chciała wie~ 
dziM, czy Bóg pozwoli mi wrócić do teO'o kościoła! . 
Ale kto wie, co się stanie ze mną? Moż:' umrę na 
morzu, ~oże nasz okręt burza rozbije, a tymcza
se~. mOJe towarzy.szki spokojnie siedzieć będą na 
mIeJscu, powtarzając katechizm... Straszno o tem 
pomyśleć. Ależ źle mówię; czyż BóO' nie będzie 
c~u~ał nad nami? Nie. chcę więc bać s~; czyż On 
me Je~t Pa~eI?- morza l wsz:ystkich rzeczy, stworzo
n:ych I c~yz me kazał chodzIć po morzu Swiętemu 
PIOtrOWI? A dla okrętu to przecie dużo łatwiej bo 
okręt pewniej się trzyma. ' 

Zawsz~ pamię~~~ będę n~ukę., którą słyszałam 
podczas tej ostatmeJ bytnoścI, kSIądz uczył jak mo
ŻIla poznać, czy w samej rzeczy kochamy Boga nad 
wszystko; trzeba się przekonać, czy jesteśmy gotowi 
wszystko dla Niego wycierpieć .. 

Ksiądz Martin tlómaczył nam, że cierpienie jest 
dowod~m naszej. m.iłości ku Bogu, bo gdybyśmy 
B.og~ me. kochal: me chcielibyśmy godzić się z cier
plemem l użalalIbyśmy się na nie; ale kto kocha, 
ten chce czyn~m ~o~ieść mił~ści, a po~ieważ Bóg 
zsy~a n~ nas cl~rple~Ia, okazuJem~ Mu mIłość przyj
mUH~ Je ,chytme, m~. oburzając SIę na Jego świętą. 
wolę l mowląc:-"MoJ Boże, Tyś to zesłał na mnie 
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tę troskę, tę chorobę, tę przeciwność, bo nic się nie 
dzieje bez Twojej woli i bez Twego rozkazu, musi 
to więc być z mojem dobrem, bo Ty kochasz mnie 
jak dobry Ojciec dzieci kocha i pragniesz mego 
szczęścia jedynie. A więc przyjmuję cierpienie bez 
szemrania, chcąc Ci okazać, że Cię także kocham 
i tego chcę co Ty chcesz. Zresztą Tyś Panie cier
piał dla mnie, słuszna jest, abym ja także cierpiała 
dla Ciebie. Wy moje dzieci, mówi! -dalej ksiądz 
Martin jesteście bez wątpienia za młode jeszcze, 
aby już wiedzieć co to cierpienie, niektóre z was 
jednak już je poznały, a śmiało powiedzieć mogę, 
że prędzej czy później wszystkie doznacie go z pe
wnością, bo taki jest na ziemi los wszystkich ludzi. 
A więc drogie dzieci kochajcie Boga. To jedyne, 
.ale niezawodne lekarstwo; doświadczenie przekona 
was o tem. Kochajcie, a przyjmiecie cierpienie ... 
Kochajcie, a będziecie poei eszone."-Słowa te bar
QZO mnie wzruszyły, szczególniej w tej chwili, gdy 
mam zmartwienie a przytem myślałam też o Mani. 
O! tak, chcę kochać Boga, to takie wielkie szczęście. 

Po katechizmie Pani poszła zemną pożegnać 
księdza Martin. Pobłogosławił mnie i obiecał, mo
dlić się za nas; to mnie uspokoiło. Darował mi 
prześliczny obrazek Matki Boskiej, który całe życie 
zachowam, jako pamiątkę po nim. Pani także ze 
Smutkiem żegnała zacnego kapłana, który zawsze 
t~k był dla nas dobrym; ale ona jest we wszyst
hem odważna i nie tak jak ja płakała. Zapomnia
łam powiedzieć, że Aglae Buffart ścisnęła mnie za. 
rękę na znak pożegnania i zdawała się smutną na 



190 

myśl, że już się więcej nie zobaczymy. Rozstajemy 
się przynajmniej w zgodzie. 

Piątek, 16 lipca. 

Wczoraj nie miałam czasu pisać, bo nie było 
rpnie w domu, i zaraz powiem, gdziem była. We 
Sr?dę ~ie zaszło nic na~zwyczajn~go; skończywszy 
dZlenmk, pakowałam SIę cały dZIeń. O mało co 
nie pogniewałam się na Bercię, która chcąc mi po
magać stłukła mi filiżankę z moj ego ślicznego por
celanowego serwisu do herbaty; na szczęście Pani 
usłyszawszy hałas weszła i to mój gniew powstrzy
mało, bo sobie przypomniałam moje postanowienia. 

Wczoraj wychodziłam, bo pani de Baldi wyjeż
dża właśnie na wieś, a że nie zo baczę już Klary, 
Mama pozwoliła mi przepędzić z nią cały dzień; 
byłam tam na Śniadaniu i na obiedzie. Postanowi
łam sobie być bardzo uprzejmą, bo trzeba być do
brą dla bliźniego, a przytem od tak dawna znam 
Klar~, w~ęc żal. mi ją ż~gnać. Ale to nad moje siły; 
my SIę mgdy me zgodzImy z sobą, bo nie jednako
we mamy zdania . . Nie rozumiem, jak mogłyśmy 
być przyjaciołkami, gdyśmy były mniejsze, może 
dla tego, żeśmy nic jeszcze nie myślały. Muszę 
więc opisać cały dzień, żebym go zapamiętała, bo 
to był os~at~i . dzień, który przepędziłam z nią, 
a w grunCIe Ja ją zawsze kocham. 

O jedenastej rano Józefa odprowadziła mnie na 
ulicę de la Paix. Klara pysznie się wystroiła na 
moje przyjęcie, co doprawdy n~e było potrzebne, 
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bo ja już zac~Y!lam nosić podróżne suknie i wyglą
dałam przy nH:3J bardzo skromnie. Ale starałam si ę 
pokryć moje z tego powodu nieukonterltowauie 
i poszłam do jej pokoju. Pokazywała mi wszystko y 

co z sobą na wieś zabiera; nakupiła wstążek, szarf, 
chusteczek, rycin do naklejania w albumie; kart, 
domino; całe pudełko perełek. A matka posprawia
ła jej suknie różnych kolorów i rozmaite hafty. 
Ale Klara mówi, że jest pewną, że się będzie nu
dziła, bo nienawidzi wsi i czuje się chorą gdy nie 
odbędzie zwykłej przechadzk~ na bulwarach i 11a 
Polach Elizejskich; starała się namówić matkę, żelJY 
wyjechać jak najpóźniej, nn. co matka się zgodziła1 
bo więcej jeszcze od Klary nudzi się za obrębem 
~aryża, ale że raz przecie trzeba jechać, a wyjazd 
Jest rzeczą straszną! 

-"Ale Klaro rzekłam jej, cóż was zmusza do 
wyjazdu jeżeli jest przykrym dla mamy i dla cie
bie?-Taki już zwyczaj, wszyscy wyjeżdżają; poj
mujesz, że mama ze swoim majątkiem i ze swojem 
w świecie znaczeniem musi robić tak, jak robią 
drudzy. Zresztą nikogo już nie ma w Paryżu.-Ale 
Rlaro, musisz się mylić, bo przed chwilą jeszcze wi
działam na ulicy wiele osób.-O! moja droga, jakaś. 
~y dziecinna, ja chce przez to powiedzieć, że niema 
JUż nikogo z naszego towarzystwa, z naszego świa
tal-Czy wasz pałac na wsi nieładny, że nie chcesz 
tam pojechać?-Owszem, przepyszny jest, zupełnie 
po królewsku urządzony i nawet wygląda bardzo 
Wesoło, bo okolica jest śliczna; ale ledwo tam dwa 
tygodnie przesiedziemy zaraz nas spleen napada.
Czy nie przyjmujecie nikogo?-Owszem, ciągle ma-
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my gości, ale są to osoby, które także mają pałace 
i muszą w nich czasem mieszkać, chociaż z pewno
śeią robią to niechętnie tak jak my. Zresztą ci go
ście tacy są nudnir że wcale ich nie żałuję. - Ale 
twój ojciec jest z wami? Myśmy tacy szczęśliwi, 
gdy nasz Ojciec jest w domu.-O! moja kochana, 
ojciec nas z pewnością. niebardzo rozerwie; cały 
dzień, jeżeli nie czyta, to śpi, albo idzie na polowa
nie, a nas zostawia same.-A ty nie chodzisz do 
biednych, żeby im zanieść pieniędzy i dać co po
trzeba? To musi być tak wielkie szczęście. Mama 
powiada, że dla tego tylko chciałaby mieć własność 
na wsi, żeby módz czynić dobrze w:~zystkim w oko
ło.-Sądzę, że mama czyui tyle dobrego, ile pani 
Guyon zrobićby go mogla, corocznie daje merowi 
ogromną summę pieniędzy dla biednych, jacy się 
w okolicy znajdują, ale pojmujesz, że nie może sa
ma do nich chodzić, za wiele ich jest, a potem to 
byłby szczególny rodzaj rozrywki!-Zapewniam cię 
.Klaro, że to wielka przyjemność, gdybyś ty wie
działa, jak ja jestem szczęśliwa w dniu, w którym 
z Mamą albo z Panią idę do biednych!-Oc,h.! moja 
kochana u nich tak brudno. Ale ty nie zwracasz na 
to uwagi ... - Nie, bo my idąc do nich Pana Boga 
odwiedzamy. A przytem to nie racya, żeby mieli 
zaraz być brudni dla tego, że są biedni, owszem 

. dużo jest między nimi bardzo porządnych.-O! mój 
Boże, może to być, ale nie mówmy już o tem. To 
ci tylko powiem, że nie nauczono mnie bawić się 
w podobny sposób.-Przynajmniej uczysz się na 
wsi, nieprawdaż? Czy panna Lerins, nie dostarcza 

,ci tej przynajmniej rozrywki. Ja zawsze i wszędzie 
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dobrze się bawię z Panią.-Moja kochana nie mów 
mi o p~nnie Ler~ns, to są nudy uosobione, gdy ona 
wchodzI zaraz WIdzę przed sobą pracę, a na nie
szczęście ja pracy nienawidzę. To też powiem ci 
pod sekretem, że mam nadzieję być od niej uwol
nioną przed odjazdem. - Jakto? ... - No tak nie 
miej miny tak przestraszonej. Mama ~ie ~10że 
znieść jej wi~oku, a że. ja mam ochotę wypocząć 
tego lata, WIęC też robIę co mogę, żeby z nami nie 
pojechala.-Ale cóż ona z sobą zrobi?-Ma rodzinę, 
ręczę ci, że jej tam będzie lepiej jak u nas.-O! wie
rzę temu, ale pewna jestem, że jej to będzie przy
kl'o.-Bez wątpienia, u nas bierze bardzo dobrą 
pensyą, a zdaje mi się, że jej rodzice są w potrze
bie, ale to nie moja wina.-Ale Klaro, czy ona ze
~hce. powró.cić do was p~tem? - Ol moja kochana, 
Jakas ty dZIwna! Czyż me WIdzisz że my nie chce
~y tego. M~m~,powiada, że to jest przyzwoity spo
~ob wydalema JeJ z domu.-Ach! Klaro ja znajdu-
Ję, że to bardzo źle i nigdybym temu nie uwierzy
ła, bo panna Lerins kocha cię naprawdę i robiła co 
tJ:'lko mogła, aby cię wychować dobrze. A ty jćj 
me kochasz i chcesz ją odprawić!-My nie wyraża
my si~ w ten sposób, odpa;ła J:?i Klara z urazą., to 
t:y mOJ a drog.a -w.yr~żasz SIę. megrzecznie. Zresztą. 
me pytamy SIę cIebIe o zdame, mama wie dobrze 
co ma czynić i wszystko urządzi bez ciebie."- J~ 
się też ~ie C?cę d? teg~ mies~ać, tylko ty sama ;ó
'WISZ mIotem, WIęC tez powIadam, co myślę. - To 
dobrze, ale nie mówmy już o tem, a otóż i twoja 
protegowana. 

Dziennik Małg. t. 1. 13 
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Panna Lerins wchodzila właśnie w tej chwili, 
pobieO'lam przywitać się z nią, a ona serdecznie mię 
ucało~ała. Chciała rozmawiać ze mną, ale byłam 
tak smutna że nic mówić nie mogłam. Na szczę
ście ona myślała., że to z powodu naszego wyjaz~u 
i zaczęła o IJim mówić. Klara spyta~a: -:- "M~slsz 
być bardzo kontenta.; tak pragnęłas wYJe(:hac. ---:-
o, tak odpowiedziałam, ale teraz, gdy tyle osob 
., . h' . k opuszczam,. bardzo mI. smutno. - Ac . mOJa .0-

chana. zablCrasz przecIe z sobą pannę Valmy, Je-
stem p' ewna że nikoO'o więcej nie żałujesz? - Pra-

, b • • 

wda, to nas pociesza, Mamę i mme, ale zostaWIamy 
Gustawa... - I pannę Maryę de La:al, przerwała 
Klara szyderczo. - Tal~ smutno J?l bar~zo rozłą
czać się z Manią, ale ciebIe Klaro me powmnoby to 
dziwić, bo mnie i ciebie żal żegnać. - A, doprawdy, 
nawet ci i mnie żal l Gdybym była tego pewna, po
dziękowałabym ci pięknie. - ~le Klaro, moze~z 
być pewna, kiedy ja ci t? mÓ;VIę. Ko.cham Mamę 
więcej od ciebie, bo ona.~~st meszcz~śhwa, a przy
tem rozumiemy się lepleJ~ ale to me przeszkadza 
mi kochać ciebie; znamy się o~ tal~ ~awna!
Klara cię także bar~zo ~oc~a, ,:n?Je dZI~c~ę, rzek~a 
panna Lerins i żałUje Clę WIęceJ, Jak myshsz, bo me 
zawsze trzeba ją sądzić z jej słów." , . 

Klara zdawała się być przez pol rozgmewana, 
a przez pół kontenta .. Ale ja się ucieszyłam, słyszl!:.c 
to i powiedziałam !\-la~ze: - ,,~o to przyr~ecz ml~ 
że będziesz do mme pIsywała, Ja bę~ę odpl~ywala 
i tym sposobem nie zapomnimy o sobIe. -:- Z cał~
go serca na to przystaję, :awolała.; zabawme będz~e 
czytywać twoje listy. OpIszesz mI wszystko, co WI-
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dzieć b~dziesz? - Jak tylko będę mogła najlepiej, 
ale 'pomeważ. muszę dużo pisywać, nie wiem, czy 
znajdę dość czasu na bardzo długie listy. - Czy ty 
uczyć się będziesz na okręcie? - Ol z pewnością, 
inaczej nudziłabym się. - Masz słuszność, moje 
dz~ecię, powiedziała panna Lerins i powinnabyś wy
tłomaczyć Klarze, że praca jest doskonałem lekar
stwem na nudy. - Ol pani mi to aż nadto często 
powtarza, nie potrzebuję nowych kaza.ń. - Jednak
że bardzo przydałyby ci się, odrzekła panna Lerins, 
Ale ponieważ mówimy o pracy, chciałabym konie
cznie wiedzieć, czy mamy zabrać książki i kajeta. 
Pani de Baldi nic nie odpowiada mi, gdy ją o to py
tam, i koniecznie przy tem obstaje, żebyś przez ca
łe lato odpoczywała, a ja ci powiadam moje dziecię, 
że jeże!i. ma tak być, to niema potrzeby, żebym ja 
z wamI Jechała." 

Klara zmieszała się bardzo, a ja nie wiedziałam, 
co z sobą zrobić. Panna Lerins dopytywała się Kla
ry, ale ponieważ nic się od niej nie mogła dowie
dzieć, domyśliła się więc wszystkiego, jak mi się 
zdaje i posłała ją do pani de Baldi, prosząc o chwil
kę rozmowy. 

Klara powróciła mocno zarumienion:;]" mówiac 
że matka czeka na pannę Lerius, a potem, gdy bie~ 
dna pani wyszła z pokoju: - "Bardzo się to pręd
ko skończy, rzekła, bo mama jest na nią rozO'niewa
na. Mówi, że to zanadto nudne być zmus~oną do 
zdawania przed czasem rachunku ze swoich zamia
rów; że chce być u siebie panią i że już nigdy 'nie 
przyjmie guwernantki i da mnie profesorów. - Ale 
K.laro. czy ci to nie przykro, widząc, że panna Le-
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rins ma zma,rtwienie? - Nie chcia.1a mi nic odpowie
dzieć, widziałam tylko, że ma łzy w oczach; wtedy 
ja jej powiedziałam:-"Moja kochana Klaro, jeżeli 
istotnie masz dobre serce, staraj się przynajmniej 
pocieszyć tę biedną panią!-Cóż chcesz żebym zro
biła? Nie mogę jej prosić, żeby została, ale trochę 
mi sm\ltno, że odchodzi.-To jej przynajmniej po
wiedz to, żeby jej ulżyć trochę·" 

Tak rozmawiając, nie wiedziałyśmy same co ro
bić i słuchałyśmy czy panna Lerins nie wychodzi 
już od pani de Baldi. Co mnie najwięcej przestra
szyło, to że słyszałam kogoś, bardzo głośno mówią
cego, a Klara mi powiedzia.1a, że to głos jej matki. 
Nareszcie panna Lerins wyszła z pokoju pani de 
Baldi. Klara schowała się za drzwi, a ja patrząc 
z boku, widziałam, że biedna Pani bardzo była 
blada. Zatrzymała się przed drzwiami pokoju Kla
ry, jakby się wahała, czy wejść; wreszcie .weszła. 
Nie wiedziałam, co z sobą zrobić. Panna Lerins po
deszła ku Klarze i patrząc na nią wzrokiem, który 
mnie do łez poruszył: - "Biedne dziecię, rzekła, sta-
10 się to czego pragnęłaś; będziesz uwolnioną od 
władzy która ci ciążyła, chociaż to było ledwo cie
niem władzy, obyś nigdy tego nie żałowała. Będę 
o to prosiła Boga z całego serca." - Ja serdecznie 
plakałam; Klara okazała w tej chwili bardzo dobre 
serce, bo rzuciła się pannie Lerins na szyję i pła
cząc zawolała:-"Daruj mt pani!" - Panna Lerins 
uś.ciskała ją ze łzami w oczach i rzekła:-"Zanadto 
cię żałuję drogie dziecię, żebym się na ciebie gnie
wać miała. Niech cię Bóg ma w Swojej opiece 
i uczyni cię szczęśliwą, to naj gorętsze moje życz e-
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nie. "-Potem zbliżyła się do mnie ucałowała mnie 
serdecznie i wyszła z pokoju. ' 

, K~ara .była s~utna, a mnie jej żal było, stara-
łam SIę WI.ęC ~~?IeszJ:Ć ją; w tern murzynek przy
szedł powIedzlec, że ją matka wola. Klara bawiła 
tam długo, a ja się bardzo nudziłam. 'Wreszcie 
wróciła, ~.ówiąc, ż.e matka sądziła, że jej oddalenie 
panny LerlI~s b.ę,~zIe p~zyjemne, ale widząc jej smu
tek! p~zwohl~ J~J prOSIĆ panny Ler.ins o pojechanie 
z memI na mIeSIąc l~b dwa:, co jej zostawi czas po
trzebny, by uprzedZIĆ rodzmę o zmianie miejsca, 
przy czem Klara także osw'Qi się z myślą rozstania. 
~le pa.nna Lerins nie przyjęła propozycyi, mówiąc, 
ze w.oh ~ostać w Paryżu . Zdaje mi się, że Klarę to 
uraZIło l że zaprzestała się smucić bo rzekła do 
mnie:-,~Nierozsądnie robię, smuc~c się i mama 
utrzymuJ.e to samo, bo przecież sama pragnęłam 
teg~ ?O SIę sta~o. Będę się starała więcej o tern nie 
mysleć, tak mI mama radziła. 

Panna Lerins nie silitdła z nami do śniadania bo 
ją ,?olała głowa: Około trzeciej pani de Baldi z lba
rą l ze mną Wyjechała powozem na długi spacer po 
bulwarac~, mówiąc, że to pewno będzie dla mnie 
pożeg.nan~e~ tych pię~mych miejsc. Przypatrywa
~am SIę pIlme wszystkl~ powozom i magazynom 
l całemu temu tłumowl, który się szczególniej na 
bulwarach. Paryż~ spotyka; przyglądałam się pię
knym st~oJom, ~ożnokoloro:wJ:m mUl/durom i tym 
ta:k ładme po~bleranyn: dZIeCIom. Sliczny to był 
WIdok. A pam d~ BaldI kłaniała się znajomym, któ
~ych spo~ykała Jadących powozami, konno, lub 
Idących pIeszo, (Klara mówiła przecież, że nikogo 
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z ich towarzystwa niema w Paryżu) i mówiła do 
mnie tymczasem: - "Biedne dziecię! Jak tu pomy
ślM, że ona porzuca to wszystko! I że jej matka 
wyjeżdża do tego dzikiego kraju, który nazywają. 
koloniami! Aż litość bierze!..."-I tak dalej w tym
że samym rodzaju. A potem pytała mnie, czy mnie 
to nie martwi i czy będę mogła żyć zdala od Pary
ża?-Ja odpowiedziałam, że spodziewam się, iż tak 
będzie, bo przecież tyle jest ludzi, którzy nie mie
szkają. w Paryżu, a jednak dla tego żyją. .. -"Co to 
za ludzie" ... -odrzekIa z miną. pogardhwą.. Ale 
któż Matkę twoją. zmusza do tak strasznej podró
ży?-Ależ pani, nikt Mamy nie zmusza, tylko po
nieważ Ojciec wyjeżdża na lat kilka, Ma~a chce 
z nim jechać.-To bohaterstwo! Jabym me była 
zdolną. do takiego poświęcenia. Co za ofiara!..."-

Bardzo mnie ta rozmowa nudzila, a Klara do
dała jeszcze;-"O Małgosia płacze z żalu za kościo
łem (nie wiem jakim sposobem to zgadła), ale za 
bulwarami znajduje, że płakać nie warto!-Płaka
łabym, Klaro, z pewnością., ale zobaczę wiele kr~
jów i rzeczy wiele i cieszę się tą. myślą" bo przecle 
morze In usi być daleko piękniej sze. - To szczęście, 
odrzekIa pani de Baldi, że cię wychowano w tak 
oryginalny sposób. Pewno cię nauczą. lubić ~orze 
i nie nudzić się na okręcie; to wielkie SzczęśCle dla 
ciebie 

Ja także znajduję, że to szczęście! bo jak uro
snę, nie będę się tak nudziła jak pani de Baldi, ale 
nie śmiałam powiedzieć jej tego, i doprawdy sta,ra
lam się więcej żalu okazywać Z9. Paryżem, ktory 
jest taki ładny. Pani de Baldi zawiozła mnie na 
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Pola Elizejskie i do Tuilleries, gdzieśmy wysiadły 
i tam smutno mi było, gdy pomyślałam sobie, że 
Stefka, Bercia, Gustaw, ja i mały Bobuś przecha
dzaliśmy się tu tak często, a teraz nie będziemy tu 
już nigdy może. Nie płakałam jednak, bo sobie 
powiedziałam, że wszędzie jest gdzie cbodzić na spa
cer, a pewno w Indyach ładniej jak tutaj. 

Kiedyśmy wróciły Klara poszła ubierać się na 
wieczór i włożyła jeszcze bogatszą. tualetę niż rano, 
bo kilka osób miało przyjść. Obiad był przepyszny; 
panna Lerins przyszła do stołu, a pani de Baldi 
była dla niej dość uprzejma, co mię zdziwiło. Kla
ra prosiła mię, żebym zagrała sonatę, a potem sama 
grała jaką.ś sztukę, ale nie szczególnie gra. A przy
tem to nieznośne, że robi takie miny, ale może ona 
temu niewinna, bo tyle jej prawią. grzeczności! Ona 
wierzy wszystkiemu i odpowiada jak dorosła osoba, 
we wszystkiem naśladują.c matkę. A chociaż jej 
w oczy pochlebiają., widzą.c, że pani de Baldi temu 
rada; jednak za oczami źle o niej mówią.; słyszałam 
jak jeden pa.n jej powiedział:-"Panno Klaro, kie
dyż będziemy mieli szczęście ujrzenia panią. w świat 
wchodzą.cą.?"-A potem patrzą.c na Klarę mówił do 
jednej pani:~"Czy pani widziała kiedy śmieszniej
szą. lalkę?"-Mojem zdaniem to niego dziwie kłamać 
w ten sposób, i udawać, że się pragnie ukazania 
Klary w świecie dla tego tylko, aby się módz z niej 
wyśmiewać! Miałam wielką. ochotę powtórzyć to 
Klarze, ale byłyby się z tego plotki porobiły. 
O dziesią.tej odwieziono mnie, bardzo byłam kon
~enta, powróciwszy do domu; zdawało mi się, żem 
JUŻ od wieków w nim nie była! Pani de Baldi była 
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bardzo dla mnie uprzejma i doprawdy żaluję, że 
nie kocham jej więcej. Przyrzekła mi, że raz jeszcze 

. pTzyprowadzi mi Klarę, gdy przyjdzie żegnać się 
z Mamą, nie bylam więc smutna, żegnając się 
z Klara. 

Jaki" długi dzisiejszy dziennik!... 

Sabotft, 17 lipca. 

Wyjeżdżamy z peWnOSCH} w przyszIy Wtorek 
dwuchiestego lipca, w sam dzieli moich imienin. Oj
ciec uzyskał od ministra marynarki pozwolenie 
przybycia do Brestu dopiero dwudtiestego trteciegor 

bo jak mówią, okręt puści się na morze nie prędzej 
aż w końcu miesiąca, a Mama tak pragnęła zysk~ć 
chociażby dwa dni, że Ojciec co mógl robił, aby 
wyjazd odwlec. Ja się także cieszę z tych dwóch 
dni zyskanych, bo będziemy tu mieli Manię, a po
tem pójdziemy do niej z pożegnaniem i dłużej też 
będziemy z Gustawem. 

Nasz dom jest w największym nieporządku. 
Same wszędzie kufry i pakunki! Dosyć mi się to 
podoba, a jednak jestem zmęczona i nudziłabym się 
czasem, gdybym nie miaIa dziennika do pisaniu; 
trudno mi znaleźć co mi potrzeba i gdyby nie ładna 
angielska teczka, którą mi dał Ojciec przed dwoma 
laty, pogubiłabym wkrótce i papier i ołówek i pió
ra, a tak mam wszystko, co mi do pisania potrzeba; 
do mnie się też po wszystko udają, nikt zatem nie 
śmie nazywać mnie już teraz: rottrzepaną Małgosią· 
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Pani de Baldi przyszła wczoraj pożegnać Mamę, 
ale ja właśnie wyszłam była z Józefą, i z dziećmi. 
Klary nie było, pani de Baldi powiedziala" że jej 
córka za nadto jest wrażliwa i że niedobrze jest 0.0-
znawać wzruszeń w tym wieku. Nie sądzę, żeby 
Klara miaIa z tego powodu chorować, gdyby mnie 
byla raz jeszcze uściskała, ale kiedy matka boi się
tego dla niej, mniejsza o to, nie będę się tem mar
twiIa. Mieliśmy jeszcze inne wizyty; Cesia Duffon 
przyszla właśnie wtedy, gdy wrócilam do domu. 
Zegnając się ze mną płakala również jak i ja, bo to 
bardzo dobra dziewczynka... 

Kiedy już nie bylo nikogo, Pani mnie zawolaJa 
do swego pokoju i powiedziała mi coś, co mi wiel
ką sprawiło przyjemność, chociaż to rzecz smutna. 
Jaka ona dobra, że na to przystaIa; o co ją rano 
prosilam, to jest, żeby mnie z sobą wzięIa, gdy pój
dzie ostatni raz na grób swoich rodziców; wiedzia
łam bowiem, że ma iść na cmentarz i na wszystko 
ją prosiłam, żeby i mnie iść z sobą pozwolila, jeżeli 
chce mi dać dowód, że wierzy, jak bardzo ją ko
cham. Odpowiedziała mi, że pomówi o tem z Mfl.
mą i widać, że Mama zezwoliła .. Pójdżiemy więc 
tam zaraz po południu, a potem do kości ola, do spo
wiedzi. Mama tam do nas przyjdzie, bo chce przed 
wyjazdem przyjąć Kommunię świętą i Gustaw tak
że razem z nią kommunikować będzie, bo Mama 
chce tym sposobem polecić go opiece Bożej. 

Pani przygotowala mnie wczoraj do tej spo
wiedzi, zrobiłam z nią rachunek sumienia.; znala
zlyśmy jeszcze mnóstwo grzechów. Na szczęście 
jest trochę mniej gniewu, ale nie byłam jeszcze ani 
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bardzo łagodna, ani też bardzo dobra, co mnie 
wielce smuci i zawstydza. Po tylu łaskach jalcie 
Bóg codziennie zseła na mnie! Jestem już większa 
i mimo to jeszcze obrażam Pana Boo-a! Ach! to 
wielkie nieszczęście! I nie wiem doprawdy co mam 
przyrzekać na spowiedzi, bo nawet połowy dotrzy
mać nie umiem. Jednakże nie mam zamiaru znie
chęcać się, bo tego robić nie wolno i chcę ponowić 
moje postanowienie; może też tym razem dotrzy
mam ich lepiej, bo na morzu będę więcej o tern 
wszystkiem myślała, ze względu na nieszczęścia, 
które mogą. się przytrafić. O! święta Matko Boża, 
módl się usilnie za Twoją biedną. Małgosię! 

P onicdzial ck, 19 lipca. 

Mój Boże, więc to już jutro! Ostatni już raz 
piszę mój dziennik we Francyi?... Mnóstwo rzeczy 
mam do powiedzenia, bo wczoraj nie mogłam pisać' 
a jeszcze muszę się spieszyć, bo Józefa woła o tecz~ 
kę, którą. chce schować do kufra Mamy; wszystkie 
inne kufry już są. wysłane. Nie będziemy ich już 
mieli aż na okręcie albo w Brest, jeżeli zabawimy 
tam dłuMj . Na szczęście Pani darowała mi prze
śliczną. ksią.żeczkę do notatek, w której zapisywać 
będę przez drogę wszystko co zechce zapamiętać, 
-inaczej wszystkiego bym zapomniała, tak jestem 
·wzruszona. 

Ale piszą.c ostatni raz w Paryżu, muszę uspo
koić się trochę. Najprzód w Sobotę o trzeciej poje
,chałyśmy na cmentarz Pere Lachaise... Ach! jakie 
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on na mnie zrobił wrażenie! Takie smutne to miej
sce, ulice z samych grobów, jakby miasto umar
łych! Można powiedzieć, że każdy ma tam swój 
domek, który czeka na niego, ta myśl wzruszyła' 
mnie bardzo. Ale pomyślałam sobie, że przy Pani, 
która jest tak smutna, powinnam być bardzo spo
kojna i starałam się pokonać wzruszenie. 

Uklękłyśmy w milczeniu przy grobie jej rodzi
ców, Pani zakryła twarz rękoma i modliła się z głę
bi duszy. Ja także modliłam się gorą.co, ale patrzą.c 
na te dwa groby, jeden obok drugiego leżą.ce, po
kryte płytami czarnego marmuru z krzyżem, nie 
mogłam powstrzymać się ód płaczu. Jakto smutno 
pomyśleć, że Ojciec i Matka ukochanej mojej Pani 
leżą. tam i nie mogą. ani jej widzieć, ani do niej 
mówić, ani jej uściskać. A ja taka mala, szczęśliw
szą. jestem jednak od nich! Ale jeżeli oni są. w nie
bie, to tam im lepiej; jednak to smutno patrzM na 
groby. Ale widok kwiatów rozwesela oko, a przy
tem niebo było tak niebieskie i ja pocieszają.c się, 
myślałam, że ich dusze są. w niebie, jestem nawet 
pewna, że tam są., bo rodzice Pani musieli być bar
dzo dobrzy, kiedy ich córka jest tak dobra. 

Bawiłyśmy tam długo, bo Pani zdaje mi się 
zapomniała, że ja tam byłam, ale to bardzo natu
ralne. Wreszcie spojrzała na mnie i rzekła:-"Chodź
my drogie dziecię!"-Oczy jej były pełne łez, gdy 
to zobaczyłam, zrobiło mi się bardzo przykro i za
częłam całować ją., jak gdybyśmy w domu były. 
Pani mnie serdecznie uściskała i rzekła, patrzą.c 
w niebo:-"Oni ci błogosławić będą. z nieba za to, 
że kochasz ich córkę!...-Ach! tak, ja Panią. kocham, 
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zawolałam i przyrzekam im, że zawsze będę do
brą, żeby tern Pani radość sprawić!"-Bardzo mi 
było milo, że mówiłyśmy tak do siebie wobec Boga 
i jej rodziców. Poczem Pani ucałowawszy kilka
krotnie groby rodziców powstała, ale gdyśmy od
chodziły ze smutkiem, Pani odwróciła się nagle 
i jeszcze raz padła na kolana; nie mogła powstrzy
mać łez i szlochać zaczęła. Wtenczas zaczęłam ją, 
zaklinać, żeby odzyskała odwagę, co też zrobiła, 
widząc mój smutek. Podczas gdy Pani si ę modliła" 
urwałam kilka kwiatków koło grobu rosnącycb t 
a gdyśmy wsiadły do powozu, da1am je Pani aby 
miała pamiątkę odemnie i z gr obu rodziców. Zdaj e 
mi się, że była z tego rada. Gustaw któremu opo
wiadałam o tej bytności na cmentarzu, przyrzekł 
Pani chodzić tam czasem i doglądać, żeby groby 
były zawsze porzą.dnie utrzymane; bardzo to Panią. 
ujęło, bo też to bardzo uprzejmie ze strony Gu
stawa. 

Odbyłam dobrze spowiedź, to jest wszystko, 
com powiedziała było bardzo złem, ale tak szczerze 
przyrzekałam Bogu, że nie będę już nadal błą.dzić, 
że spodziewam się, iż mi tym razem przebaczyć 
jeszcze raczy. Ksiądz prohoszcz był tak łaskaw, że 
przyrzekł mi modlić się za mnie; za na,s wszystkich; 
to mię uspokaja! Poszliśmy wczoraj wszyscy, by go 
uściskać, nawet Ojciec był z nami. Ksiądz pro
boszcz błogosławił moje siostrzyczki i mnie, bo go 
Mama prosiła o to. Bercia uważala to za coś bar
dzo niezwyczajnego, i opowiadała wszystkim, że się 
spowiadała, chociaż błogosławieństwo wcale nie 
było podobnem do spowiedzi. 
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Kochana moja Mania przepędziła cały dzień 
ze mną, pozwolili jej łaskawie wyjść z powodu na
szego wyjazdu. Ach! jaka ona była smutnar A ja! 
Joasia plakała także, widząc przygotowania nasze 
do podróży. Napiszą przez nas do swoich krewnych 
w Burbon i oddadzą nam listy jak pójdziemy do 
klasztoru, by się raz jeszcze z niemi pożegnać; z ła
ski bowiem Mamy będę miała raz jeszcze tę ucie
chę. Mania i Joasia już się pożegnały z Mamą; 
smutne było pożegnanie i Mama, także żałuje ~ch 
bardzo i tak się zmieniła skutkiem tych wszystk1ch 
wzruszeń, że aż przykro R3'trzeć na nil}. Mania nie 
moO'ła nic mówić przy pożegnaniu, tylko całowała 
l\1a~ę, która ją trzymała w objęciach. Joasia wo
lala;-"Cóż się z nami stanie teraz. Wszyscy nas 
opuszczają. I plakała rzewnie. Mama mówiła im: 
-"Moje biedne dzieci! moje kochane! Bóg jeden 
wie, jakbym była szczęśliwa, gdybym mogla zastą
pić wam matkę" ... I wiele innych miłych chociaż 
smutnych rzeczy. Ja nie mogłam bez łe~ patrzM 
na Manię, a jednak ciągle patrzyłam na mą· ~ch! 
spodziewam się, że nie zapomnę jej .twarzy. ?plSZę 
tu jak wygląda, żebym zawaze pamIętała o mej, bo 
kiedy Ojciec wyjeżdżał w podróż myślałam, że nigdy 
nie zapomnę twarzy jego, a jednak zapominałam 
jak tylko długo był nieobecny, chociaż poznawa
lam 0'0 zaraz, jak wracat 

Mania jest już prawie wzrostu Mamy, sięga jej 
do ramienia, a -figurę ma tak wysmukłą i tak zgra
bnl}, że aż milo na nią. patrzeć, kiedy stoi zawaze 
jest trochę pochylona jakby szukała oparcia. Twarz 
jej ściągła, ale niebardzo, taka jaką. zowil} oW<1,lnl; 
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cerę ma więcej bladą mz CIemną; wszyscy mówiąr 
że jej z tern bardzo ładnie. Ma duże oczy, podobne 
do oczów Stefci, ale jeszcze piękniejsze, chociaż nie
zupełnie czarne, za to pełne wyrazu! Są one jakby 
książką, bo j a w nich czytam wszystko co Mania 
myśli. Lubię także bardzo jej włosy, taki mają 
śliczny kolor ciemny i zarazem złotawy, jakby się 
na nich promienie słońca odbijały. Ale najpię
kniejsza jest, gdy się uśmiecha, bo ten uśmiech taki 
smutny, wywołuje jednak uśmiech na wszystkie 
usta. Mnie się zdaje, że Mania jest prześliczna, bo 
jest aniołem, a aniołowie muszą być zawsze bardzo 
piękni. Jeszcze ją raz zobaczę i to wkrótce, kocha
ną moją Manię, dzisiaj jestto jedyną moją pociechą,. 
ale co zrobię potem? 

Prosiła mnie wczoraj o jedną rzecz, która nam 
obydwom sprawiła przyjemność: przed obiadem 
chodziłyśmy razem po ogrodzie, układając, że bę
dziemy dla siebie pisały rodzaj dziennika. Mania 
mi powiedziała:-"Gdybym śmiała, prosiłabym cię 
o ten dziennik, który piszesz codziennie, byłoby to 
dla mnie tak wielldem szczęściem! Wiem, że może 
jestem niedelikatną, prosząc o opis całego twojego 
życia, ale czyż mię nie nazywasz swoją siostrą? 
A siostry nie mogą mieć tajemnic dla siebie, nie
prawdaż?-O! moja kochana, ręczę ci, że nigdy nie 
będę miała tajemnic dla ciebie i chętnie ci pokażę 
mój dziennik. Nie zrobiłabym tego dla nikogo, bo 
to tak, jakbym pokazywała moją spowiedź, ale 
z tobą Maniu, to co innego.-O! Małgosiu, ja nie. 
chcę wymagać od ciebie zbyt wielkiego poświęce
nia ... -Nie, Maniu, to nie jest poświęcenie, bo my-
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~lę, że gdy P?znasz m?je wady, będziesz się więcej 
Jes~cze ~odhła ~a n;mte. Tylko schowaj mi moje 
kaJeta, zebym Je kIedyś odczytać mogła, jak już 
bę?ę ~uża.-Za?howam je ja~ n~jstaranniej i dzię
kUJr CI st?krot~,Ie za ~ę o~Ietmcę, która jest dla 
mme pocIechą. -Mama obIecała mi, że często kom
munik.ować będzie na. moj.ą intencyę i że będzie się 
za J?me modh.ła codzIenme. Jak to miło pomyśleć 
sobIe co rano l co wieczór, że siostra moja Mania 
mówi o mnie do Boga. Prawie mi się będzie zda
wało, że r~zem będziemy, bo i ja także w tym sa
mym czaSIe będę o niej Bogu mówiła w modli
twach moich. Biedna Barbara, jak ona płacze!. .. 

Ach! mój, Boż~, otóż Józef~ mi przerywa., bo 
chce.sch?wac mOJą teczkę. Ja Jeszcze tyle miałam 
do pIsama, o tylu osobach, a szezeO'ólniej o Albe
ryk:u, który przyszedł nas pożegnaĆ i który jest 
~aki ~ob~y! Ale t.rzeba da;ć temu pokój, bo słyszę 
Jak Jozefa woła Jeszcze. ZeO'nam cię we Francyi 
mój biedny dzienniku... Jutcię tu więcej pisać nie 
będę... Ach! jaki to ważny wypadek, tak wielka 
podróż! ... 

Czwartek, 29 lipca 18 ... Brest (w Bretanii). 

Skorzystałam z tego, że Mama musiała otwo
rzyć skrzynię i prosiłam ją żeby mi pozwoliła wziąć 
~oj, tec.zkę; będę ~rochę pisała, bo tak się nudzę, 
ze me WIem co robIĆ, a potem mam do zapisania 
tyle ważnych rzeczy, że wytrzymać nie mogę. 
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Opowiem najpierwej to, co najważniejsze, naj
milsze mi i najbardziej zadziwiające. Jaki Bóg do
bry! o! jaki dobry! chcę tu napisać jak Mu wdzięcz
ną jestem! A razem tak jest Wszechmocny, że na 
to zdarzenie pozwolił! Nigdy nie zapomnę tej łaski 
i będę się starała być bardzo grzeczną, bardzo ła
godną, aby Bogu mą wdzięczność okazać! Ach! jak 
pomyślę, że Mania, moja siostra Mania pojedzie 
z nami!... Zdaje mi się, że to sen, albo że jestem 
szalona... I pytam się siebie ciągle, czy to prawda? 
Ale to prawda, zupełna prawda, bo ona jutro przy
jeżdża z Joasią; tak, z pewnością jutro o szóstej 
rano. Co za szczęście Mania będzie z nami!... Ach! 
nie mogę być spokojną, gdy o tern myślę. Jeszcze 
tak długo trzeba czekać! A jeżeli okręt rozwinie 
żagle, albo coś wyjazd Mani opóźni? Musimy być 
wszyscy na okręcie jutro wieczorem bez zawodu, 
to doprawdy straszne ... 

Widziałam nasze przyszłe mieszkanie, które jest 
bardzo brzydkie. I niedobrze mi było, gdy wraca
łam z okrętu, jadąc tam nic jednak nie czułam, ale 
na okręcie jest powietrze, które mi ledwo nie spro
wadziło morskiej choroby; Stefka ją miała, to wcale 
nie ładna rzecz. Bercia śmiała się przez cały czas 
tej przejażdżki. Pani była trochę blada, ale nie 
chorowała; zresztą powiadają, że to nic jeszcze pły
nąć w przystani; dopiero jak okręt się zakołysze to 
i serce poruszy się także; musi to być bardzo 
niemiłe. 

Mama nie chciała zwiedzać !sery, powiada; że 
i tak zobaczy ją dość prędko, a przytem taka jest 
smutna i cierpiąca! Bardzo mi przykro, że widzę 
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ją tak znękaną, ale chociaż ją co chwila całuję, choć 
staram się ją rozweselić, albo mówię z nią o Gusta
wie, Mama jest ciągle niepocieszona. Patrzy na 
mnie oczami pełnemi łez i zawsze mi powtarza: 
-"Mój Gustaw! mój Gustaw! Nie znajdę nigdy 
dość say, żeby żyć bez niego" ... -JakŻe więc zro
b~ć? Trz~ba pr~ecież, ~eby Man:a żyła. Ojciec jest 
mespokoJny, WIdzę to l stara SIę rozweselić Mamę 
i dodać jej odwagi. Ach! gdyby Gustaw był z na
mi, jakbyśmy wszyscy byli teraz szczęśliwi, kiedy 
~ania przyjeżdża! Ale nie opowiedziałam jeszcze, 
Jak się to stało, że one z nami jadą. Bo też jestem 
tak wzruszona; co chwila b'iegnę do okna, jak gdy
byśmy dziś oczekiwali ich przybycia; postępuję 
więc nierozsądnie i nie słucham Pani, która mi 
zaleca, żebym się uspokoiła i pisała przez czas gdy 
ona będzie u Mamy. ' 

W przeszły Poniedziałek żegnałam się z Manią 
i tak płakałyśmy obiedwie, że ja aż z teO"o zasła
błam i ona pewno także. Pani wołała m~ie już, 
~e~y odejść, a ja nie rpogłam się na to odważyć 
l CIągle wołałam: - "Zegnam cię Maniu, żegnam 
cięl"-Chciałam wrócić do niej, tupałam nogami 
z żalu, byłam jak w złości. Mania sama dawała mi 
z?aki, że~ym się Uspo~?iła, ale to było nad moje 
SIły. I me mogłam Jej ucałować przez kratę!... 
Wreszcie na moje wielkie szczęście wszystkie te 
smutki już się teraz SkOllczyły. 

Mieliśmy jeszcze inną smutną scenę z Gustawem, 
a na nieszczęście nie możemy się po niej pocieszyć. 
Ostatni wieczór z nim spędzony był bardzo smu
tny. Ojciec pragnął, żeby Gustaw wróca do szkoły 

Dziennik Mal'g. i. l. 14 
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z panem Guer, przyjacielem Ojca, który się podjął 
czuwać nad Gustawem, ale Mama D\e chciala przy
stać na to, mówiąc, że Gustaw pojedzie z nami na 
pocztę, bo on tego pragnął ~ów"?f.eż Jak i Man:a. 
Całą noc nie spałam; przynaJmmeJ me sp~łam Cl~
gle, bo trzeba było wstać bardzo ra.no l to mm.e 
niepokoiło. A prócz tego ,myślałam cI~gle o M~n~, 
o Gustawie i o Józefie, ktorą tu zostaWIamy. Nmo
ka wyjechała jeszcze rano, a P~ni wzięla ~o swe~~ 
pokoju Bobusia z Barbarą, ktora starała SIę OSWOIC 
Z sobą biedne maleństwo; ale Bobuś płakał często, 
wołając niani. 

O czwartej byliśmy ubrani wś~ód. s~r~s.zl!,ego 
zamieszania i nieładu. Ledwo co me spozmhsmy 
się. Wreszcie o wpół do szóstej wsiedliśmy do 
dwóch powozów, ucałowawszy Józefę, która zale
wała się łzami. Mama, Pani, Gustaw .i Bar?ar~ 
z Bobusiem wsiedli do dużego powozu l z meml 
Bercia; Ojciec, pan Guer, Stefcia i ja pojechaliśmy 
drmrim. Byłabym wolała być z Gustawem do osta
tnieJ chwili, ale Mama chciała mieć przy sobie 
Bercię· 

Kiedyśmy przybyli. na dziedzinie~ pocztowy 
uczułam się odurzona, WIdząc ten ruch I słysząc ten 
hałas; przerażał on Stefkę i Bercię, ale Bob?-ś śmiał 
się tylko. Ojciec z Panią zajęli się rzeczamI, ~ ,my 
wszyscy z Mamą weszliśmy do salonu, gdzlesmy 
usiedli w kacie. Mama znowu zaczęła płakać, ŚCI
skając Gust~wa i dając m~ roz~aite P?lecenia .. Gu
staw także plakał, a my Clsnęłysmy SIę do mego, 
patrząc nań ze smutkiem. Ac~! to doprawdy ?kro~ 
pnie rozstawać się z bratem. KIedy kazano wSIada.c 
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podróżnym, Mama tak zbladła, że myślałam iż 
.zemdleje; Ojciec wziął ją pod rękę, z drugiej strony 
prowadził ją Gustaw. Wszyscy patrzyliśmy na nią 
ze smutkiem. Uściskawszy po tysiąc razy Gustawa, 
wsiedliśmy wszyscy do karety; on stal na stopniach 
trzymając jeszcze rękę Mamy i. l!lówiąc:-"Zegnam 
cię, droga Matko! Odwagi!... Zegnam cię Ojcze, 
bądź spokojny, nigdy o mnie nic zlego nie usły
szysz." - Wreszcie konduktor przyszedł zamykać 
drzwiczki. Mama schwycHa rękę pana Guer, woła
jąc:-"Mój syn! mój syn! Czuwaj pan nad nim! 
Wychowaj go!..."-Potem uścisnęła Gustawa po raz 
ostatni i łkając padła w głąb powozu, na pól ze
mdlona. Tak się wtedy przelękłam, żem już nie wi
działa Gustawa; powóz odjechal, a kiedy się rzuci
lam do drzwiczek, spostrzegłam tylko rękę biedne
g? brata, ~tóry powiewał chustką na znak pożegna
nIa. Ach! Jeszcze płaczę, myśląc o tern; ale Bóg do
bry czuwać będzie nad nim, bo Go o to bardzo 
prosimy. 

Dziś jeszcze o czwartćj. 

Musiałam przerwać pisanie z powodu wizyt. 
Ojciec zna tutaj wiele rodzin marynarzy. Nadeszły 
i panienki, więc mnie zawołano. Dotąd widziałam 
"': Brest same osoby dobrze wychowane, ale te pa
nIenki wcale nie są takiemi. Co za dziwne dziew-
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czynki! Zdaje mi się, że większa z nich jeszcze wię
cej przesadzona niż Klara. Są to dwie siostry, 
mniejsza także jest w wielkich pretensyach. Star
sza mówiła do mnie:-"Musi panienka bardzo ża
łować Paryża, a nasz biedny Brest jestem przeko
nana wydaje się panience okropnym?" - A chociaż 
powtarzałam jej, że wcale nie znajduję, aby to mia
sto było brzydkiem, ona odpowiedziała: - "O! za
pewniam panienkę, że nie jesteśmy takie parafian
ki, aby nie wiedzieć, czego brak naszemu miastu! 
Zresztą przed dwoma laty jeździłyśmy do Paryża, 
gdzie znajdowano, że zupełnie jesteśmy podobne do 
Paryżanek. 

To mi było obojętne, ale ponieważ podług me
go zdania wcale nie są podobne do Paryżanek, po
wiedziałam:-"Bo panienki miały pewno paryzkie 
kapelusze, tu w Breście nie ma ładnych kap elu
szy."-Nie wiem dla czego, wszyscy się obrażają, 
ile razy mówię to co myślę; ta panienka zdawała 
się tern bardzo zmartwiona również jak i jej siostra 
i koniecznie chciały, żebym im pokazała mój kape
lusz dla zobaczenia różnicy; ale mój zapakowany 
i miałam tylko codzienną kapotkę, powiedziałam 
więc, że nie warto jej pokazywać. Nareszcie poszły 
sobie, a ja znowu rozpoczynam mój dziennik, bo za. 
wielki deszcz pada, ażebyśmy mogły wyjść. Przed 
chwilą grzmiało, Stefka i Bercia przelękły się, ale 
nie na długo, bo Pani im wytlómaczyła, że Bóg jest 
Panem grzmotów i że modląc się do Niego, najła
twiej się uspokoimy. Skutkiem burzy Bobuś był 
cierpiący, jest przy Mamie i przy Pani. Ja siedzę 
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sama, a ?zieci bawią się na korytarzu, nic więc le
pszeg? me mam do roboty jak pisać dziennik. 
. NIe mogę s~czegółowo opisywać naszej podró
z:y, bo~y ~6 było za ?ługo; zapisałam tylko w pu
~lla:esle, ze Rennes Jest bardzo pięknem miastem 
JedlIśmy tam obiad i nocowaliśmy, a Ojciec wy: 
szed!, ze mną ~iec~orem na ;niasto; mam więc 
omem wyobrazeme. Przedtem przejeżdżaliśmy 
przez ,Laval, któ~y ~i się wydał bardzo ładnym, 
a :potem p:~ez wIe~e mnych miast i wsi; ale wszę
dZIe bawIllSIr,ty krotk~, bo poczta zatrzymuje się 
tylko dla zmIany kom, na obiad lub śniadanie i to 
na niedługą chwilę. 

O!)akiż to piękny kraj Normandia! Jakie ładne 
ubrama noszą wieśniaczki! W okolicach MortaO'ne 
z~aje mi się, wi?zieliśmy wesele wychodzące z bko~ 
śClOla; by! to WIdok bardzo wesoły. Bretania, którą 
zawsze ~Ia.łam taką ochotę poznać, wydała mi się 
?ardzo pIękną; al.e .wieśniacy nie są tak porządni 
Jak "Y" ~ormandyI l wcale mi się nie podobały ich 
długIe zle uczes~ne włosy. Widziałam l)rzytem to 
sławn.e z ~obr~Cl.masło bretońskie, wystawione na 
k~~z l zdaje ~I SI~, że mogliby się z niem starall
n~eJ obchodzlC. MI.mo . t? wszystko szanuję Breto
now, b? tacy są wIerm l ta?y pobożni i mają tyle 
pOCZUCIa. honoru! Są przytem doskonałymi mary
??,rzam~! Du Guesclin był Bretończykiem, Gustaw 
l Ja lubImy go bardzo! równi~ż jak Duguay-Trouin. 

Bardzo to zabawme podrożować, ale noce spę
dza?e ~ powozie są bardzo męczące, a przytem zda
rzaJą SIę czasem przerażające wypadki, i tak na-
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przykład czasami konie biegły tak prędko, że ba
lam się aby nie poniosły; czasami znowu powóz tak 
się pochylał, że już tylko co miał się przewrócić. 
Wtedy krzyczałyśmy, tembardziej, że Mama nie 
bardzo jest odważna. Ojciec gniewał się na nas,. 
a Pani starała się nas uspokoić. 

Raz w nocy przestraszyłam się też bardzo; 
wjeżdżaliśmy wolno na wysoki pagórek (jest ich 
mnóstwo na tej drodze i kiedy się ich widzi zdale
ka, przychodzi na myśl pytanie, jakim sposobem 
konie potrafią wejść na górę. Bardzo byłam kon
tenta, gdy pozwolono podróżnym wysiąść i wejść 
pieszo na pagórek, ta,k potrzebowaliśmy wyprosto
wać trochę nogi. Stefka, Bercia i ja szukałyśmy 
kwiatów pod płotami, cudowna zabawa! Ale Pani 
powiedziałaby, że mój nawias za długi, wracam 
więc do pagórka). 

Było to więc w nocy przejeżdżaliśmy między 
dwoma lasami, wszędzie było tak czarno, tak czar
no! ... Nagle spostrzegam coś białego poruszającego 
się przy drodze, wychylam się przez okno otwarte 
w karecie z powodu gorąca i widzę leżącego czło
wieka. To mi się wydało dziwne, żeby ktoś kładł 
się na drodze o tej godzinie i zaraz pomyślałam so
bie, że to pewno złodziej, że jego towarzysze są 
ukryci w lesie, jak to ma miejsce we wszystkich 
historyach, które czytałam o złodziE'jach i że na da
ne hasło otoczą nasz powóz; nadeptałam więc ostro
żnie na nogę Ojca, żeby się obudzi! i obroni! nas. 
Ale to go nie przebudziło; okropny mię strach prze
jął i właśnie gdy dyliżans mijał tego człowieka, 
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usłyszałam gwizdnięcie... Wtedy zaczęłam krzy
czeć z całych sił:-"Złodzieje! złodzieje. Ojciec się 
obudził, Mama się przelękła; Stefcia i Bercia pła
czą; Pani i Barbara patrzą na wszystkie strony, 
wszyscy pytają mnie:-"Co ci jest? Co się staJo?"
~le ty~.czas~m dojechali~my do ko~ca pagórka, ko
me pUSClły SIę kłusem, me można JUŻ było dojrzeć 
tego człowieka, a ja utrzymywałam ciągle, że nie
zawodnie biegnie za nami i płakałam i śmiałam się 
razem, myśl~c, że nie będzie móO'ł nas doO'onić. 
Ojciec bardzo mnie łajał, że zrobił~m taką ~cenę; 
p~wi~dział mi, .że Jeste!R głupia i że mi się coś przy
wIdzIało. Ale Ja Jestem pewna, że to doprawdy 
był złodziej i że Pan Bóg nas ocalił, bośmy szczerze 
wszyscy razem zmów:ili pacierz i błagaliśmy Go, 
aby czuwał nad naml. 

Mieliśmy jeszcze inny dziwny powód do stra
chu, nie wiem już w jakiem miejscu, ale było to 
rano. Dyliżans zatrzymał się dla przeprzężenia ko
ni, a jakiś biedny człowiek z długą siwą brodą. 
przyszedł prosić o jałmużnę. Stefka, Bercia i ja 
szukamy naszych pieniędzy, żeby mu co dać, a Ma
ma zbiera resztki śniadania, ale tymczasem nad
chodzi kobieta z trojgiem małych dzieci tak nę
dznych, że litoŚĆ brała na nie patrzeć; ja też chcia
łam cofnąć pieniądz, który już kładłam w rękę sta
remu, aby go dać kobiecie. On się gniewa, ona mu 
:vymyśla i zaczynają kłócić się okropnie. Ojciec 
lm powiada, żeby sobie poszli, ale oni nie chcą; in
ni ubodzy przybiegają i w jednej chwili jesteRmy 
otoczeni pięcioma czy sześci~ma kobietami, bandą.. 
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. dzieci i mnóstwem mężczyzn. A wszyscy lrrzycze
li:-"Litości, wsparcia, na miłość Bożą, panienecz

.ko, choć grosikI-Mnie także! mnie także!"-Otwo
rzyli drzwiczki z obu stron, stanęli na stopniach; ci-
snąc się, popychając, kłócąc. Zaczęło nam być duszno, 
mnie okropny strach przejął na widok tych wszy
stkich twarzy, które patrzyły na nas i wszystkich 
tych rąk do nas wyciągniętych. Zdawało mi się, że 
nam gwałtem zabiorą wszystko co mamy. Ojciec 
odpychał ich, oni mu grubijallsko odpowiadali, aż 
strach brał słuchać. N a szczęście nadszedł nam na 
.pomoc konduktor i zamknął drzwiczki . . Nie śmie
liśmy już patrzeć na tych nieszczęśliwych. Bobuś 
krzyczał i plakał. Gdyśmy odjechali mówiliśmy 
wiele o tern zdarzeniu; Ojciec utrzymywał, że ci 
ludzie to są złoczyńcy, których należy się bać 
więcej jak mego złodzieja., ale mnie ich jednak 
żal było, bo przecież to nędza zmusza ich do pro
szenia. Powinni by tylko być grzeczniejsi. 

Przybyliśmy do Brestu 23 wieczorem. Gdyśmy 
weszli pod te czarne sklepienia, doznałam silnego 

. wrażenia; te wysokie mury i fortyfikacye wyglą
dają jak więzienie. Na szczęście to miejsce wydaje 

. się później weselszem, nawet. chodziłam już na spa
cery, które mnie bardzo bawiły. Ale czego nie na
widzę to spotkania z galernikami w ich strasznych 
ubiorach i z okrutnem spojrzeniem; dreszcz po mnie 
przechodzi. Jest ich w porcie mnóstwo, pracują 
przy rozmaitych robotach; nawet tu w domu admi
rała, (zapomniałam powiedzieć, że mieszkamy w do
,mu zarządu marynarki, bo pan Admirał*** zna Oj-
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ca i zaprosił nas do siebie na mieszkanie, póki nie 
wyruszymy w podróż. Bardzo to z jego strony ła
skawie i uprzejmie i daleko nam lepiej w domu za
rządu jak w hotelu; to też bardzo lubimy pana ad
mirała i jego żonę I . Galernicy są tu używani do 
robót w ogrodzie i zawsze chcą rozmawiać z nami; 
jeden młody podobał się Berci, mówiła więc do 
Mamy:-"Jacy oni mili, ci poczciwi galernicy, Ma
muniu!"-A nas to bawi. Ale mnie oni się nie wy
dają mili, bo wiem, że popełniali straszne występ
ki, więc się ich boję. Pani mi przypomina, że Zba
wiciel nasz umarł za nich tak samo jak za mnie 
i że powinnam ich żałować, bo oni tego nie wie
dzą, lub o tern zapomnieli i narazili się na niebez
pieczeństwo odrzucenia na zawsze od Niego; to też 
odkąd tu jestem co wieczór mówię małą za galerni
ków modlitewkę. 

Ale nie powiedziałam jeszcze dotąd, jak się to 
stało, że Mania przyjeżdża; to doprawdy dziwne!
Oto na drugi dzień po naszym przyjeździe do Bre
stu oddano nam list od naszego biednego Gustawa, 
(już i ja raz pisałam do niego), a przytem paczkę 
dla Mamy. W tej paczce był list od grubego kuzy
na, który przysyłał nam zarazem list odebrany 
.z Burbon od wuja Mani Adryana. Była to odpo
wiedź na wiadomość o śmierci ich dziadunia. Pan 
de la Caze pisał do kuzyna, dziękując mu za trudy, 
jakie poniósł z powodu opieki nad dziećmi, że ca
Um sercem ChC1:alby :znowu mieć pr:zy sobie nieszczęśli
we, drogie swoje siostrzenice; że żona jego będzie im 
matką, a on ojcem; że potrafią dać im dobre wy-
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chowanie w Burbon; że nawet interesa majątkowe 
wymagają ich powrotu, że trzeba zatem korzystać 
z pierwszej zręczności jaka się nadarzy i że dla te
go odpisuje jak najśpieszniej, aby jeżeli czas jeszcze 
po temu powierzono Manię i Joasię tej dobrej i :za
cn4j pani Guyon o której siostrzenice pana de la Ca
ze piszą z takiem uczuciem, donosząc mu o jej bli
skim wyjeździe do Indyj; że to bylaby najlepsza 
dla dziewczynek opieka; że zaplaconoby za nie ko
szta podróży, a spodziewa się pan de la Caze, że 
Ojciec i Mama nie odmówią mu tak wielkiej przy
slugi i tym sposobem uśmierzą niespokojność, jaką 
krewni i przyjaciele biednych sierotek czują z po
wodu ich nieszczęść. Co do Alberyka pan de la Ca
ze chcial, żeby ten zostal we Francyi, obiecując 
przysylać corocznie potrzebną mu summę pienię
dzy. Gruby kuzyn pisal, że odebrawszy ten list, 
zaraz pojechał do Paryża, bo spodziewał się jeszcze 
nas tam znaleźć; że bardzo się zmartwil, dowiedzia
wszy się o naszym wyjeździe do Brestu, że Mania 
i Joasia, które bardzo pragną polączyć się z nami 
zapewniały, że zastaną nas jeszcze w porcie, jeżeli 
natychmiast puszczą się w drogę; ale gruby kuzyn 
obawiał się niepotrzebnej podróży, pragnąl też do
wiedzieć się, czy na okręcie znajdzie się dla nich 
miejsce i czy moi rodzice zechcą opiekować się 
dziewczynkami. Prosił więc o jak najrychlejs:zą od
powiedź, dodając, że tymczasem naprędce przygo
towują wszystko co może być potrzebnem do wy
jazdu Mani i Joasi. Mama tego samego dnia odpisa.
la zapewniając, że wszyscy jesteśmy uradowani 

219 

z układu proponowanego przez pan.a de la .Caze, ż~ 
Ojciec latwo znajdzie sposób. umIeszczen~a , ,Mam 
i Joasi na okręcie i że trzeba Je tu przywIezc na-
tychmiast. . ' . . 

Gruby kuzyn pewno JUż pUŚCIł SIę w drogę, ~o 
taką ma ochotę pozbyć się swoich pupi~~~, że chę~me 
odbędzie podróż do Brestu, tet;nbardzIeJ' -. to Jeg? 
słowa -że mu kos:zta będą :zwrocone. Rachując dm, 
sądzi~y że Mania powinna tu być jutro rano; gdy
by nie ~rzybyla, byłoby już za.późno!... Mój Boże[ 
mój Boże! blagam cię, spraw, mech przybędą!..· 



c z Ę Ś Ć D R U G A. 

Małgosia na morzu. 

Niedziela, 15 sierpnia 18 ... 

(na okrfJcie Izery). 

Dziś W święto Matki Boskiej chciałam na nowo 
rozpoczą.ć dziennik pod Jej opieką., to mi może przy
niesie szczęście. Ach niełatwo to pisać na morzu. 
Mój Boże jakie kołysanie! Moja teczka co chwila 
zmienia pozycyą. swoją., a ja się boję, aby atrament 
nie przelał się przez wierzch kałamarza i nie spla
mił mi sukni. Dziś właśnie włożyłam po raz pier
wszy odką.d jesteśmy na okręcie bardzo ładną. su
kienkę z białego muślinu w niebieskie kwiateczki; 
bardzo by mi jej żal było. 

Ale mam ważniej sze rzeczy do opowiadania, 
chciałabym tylko módz pisać. Jak zabawnie piszę 
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:z przyczyny tego kołysania! I tak nie bardzo piszę 
dobrze, zdaje mi się, że tego nigdy nie potrafię prze
czytać. Jednakże czas już nareszcie sprobować, bo 
oto od dni s:tesnastu jesteśmy na okręcie, a ja nic 
nie zrobiłam, dla tego głównie, że byłam bardzo 
chora. Ach! jaki szpital był u nas! Szkaradna to 
rzecz ta morska choroba; mdło mi się robi, gdy na
wet o tem pomyślę. Jeden tylko Bobuś był tak 
.szczęśliwy, że nie cierpiał wcale. Ojciec także nie 
chorował, ale Ojciec nie liczy się bo jest maryna
rzem. Nawet Ojciec czuje się tak dobrze, iż zdaje 
mi się iż zupełnie teraz inaczej wygląda; taki we
.sół i kontent, że rozwesela nas wszystkich. Co do 
Mamy, to rzecz inna; dopiero teraz zaczyna trochę 
przychodzić do siebie; wczoraj wstała pierwszy raz 
i szczęściem mogła dziś rano pójść na Mszę. To je
.szcze szczęście, że miewamy Mszę na okręcie! Wi
dać, że to się rzadko zdarza, ale że Mamy na okrę
cie trzech księży, którzy jako missyonarze jadą do 
Chin, komendant pozwolił im co niedziela odpra
wiać Mszę świętą w swoim salonie, w którym przy

,gotowują rodzaj ołtarza. Gorąco bardzo modliłam 
.się o zdrowie dla Mamy, a potem za Manię, której 
Imieniny są dziś właśnie. Ale przelękliśmy się 
bardzo, bo silne wstrząśnienie okrętu przewróciło 
nagle Bercię wraz z krzesłem n~ którem klęczała 
podczas Sanctus. Potoczyła się aż w drugi koniec 
pokoju, chociaż usiłowaliśmy wstrzymać ją. Zrobił 

.się okropny hałas, bo jedno z nich upadlo na dru
gie, to jest naprzód Bercia, krzesło na nią i Bercia 
krzyczeć zaczęła. Mama podniosła biedne maleń
.stwo i trzymała na ręku, ale tak się chwiała, że nie 
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mogła powrócić na swoje miejsce. Bardzo się to 
źle s.tało, że mieliśmy tyle roztargnienia w tak wa
żnej chwili. Na szczęście ja prędzej od innych przy
.zwyczaiłam się do kołysania i teraz lepiej się trzy
mam, to też zaczynam ... 

Poniedlial:ek, 16 sierpnia. 

Ach! jak to niedobrze się chwalić! Moja biedna 
niebieska sukienka! Przepadła, stracona ... już jej 
~ie będzie można wyprać. To też dzisiaj włożyłam 
JUŻ brzydką, ażebym nie potrzebowała obawiać się 
plam. Wczoraj właśnie kiedy pisałam ostatnie zda
nie, okręt wstrzą.snął się silnie i krzesło moje pole
ciało wraz ze mną. na drugi koniec bateryi. Bałam 
~ię wpaść w przedział między dwoma pomostami 
l chwyciłam się drzwi od pokoj u siostr; tym sposo
bem teczka, której nie trzymałam, zsunęla się i nie 
wiem już jakim sposobem cały atrament wylał mi 
się na suknię. Obawiałam się polajania, bo Mama 
~nie ostrzegała, żebym była ostrożna, ale nic mi 
.Już nie powiedziała, widzą.c, jak byłam przel'd,żona. 
Dziś morze jest spokojniejsze i spodziewam się, że 
będę mogła pisać lepiej. A przytem dziś byłam 
przezorniejsza, wlałam w kałamarz malą tylko kro
pelkę atramentu i nogi mego krzesełka przywią.za
łam sznurem do drzwi naszego pokoik.u, które z po
Wodu gorąca zostaly otwarte. Usiadłam zewnątrz, 
by mieć więcej powietrza. 

Mieszkamy w bateryi. Miejsce to znajduje się 
na okręcie zaraz przy zejściu z mostu i cią.gnie się 
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przez całą długość okrętu; urządzono tam ładne po
koiki umyślnie dla nas, naprzeciw nas jeden dla 
Siostr i kilka innych dla reszty podróżnych. Mó
wię, że to są ładne pokoiki, bo tak wszyscy utrzy
mują; są one jednak bardzo male i bardzo brzyd
kie. Pan komendant, który jest bardzo dla nas 
uprzejmy, ofiarował Mamie swój salon, w którym 
byłoby jej bardzo wygodnie, ale Mama odmówiła, 
bo nie mogłybyśmy być tam razem z nią i byłaby 
niespokojną o nas. Komendant był więc łaskaw 
dać przynajmniej dla Ojca swój własny pokój, któ
ry się znajduje na górze w tyle okrętu na pomo
ście, podczas gdy my mieszkamy na dole, ale to 
blisko nas i tym sposobem nie jesteśmy zbyt odda
leni jedni od drugich. W jednym z naszych pokoi
ków Mama sypia ze Stefką, z Bercią, z Barbarą, 
i z Bobusiem; ja sypiam w pokoiku Pani z Manią, 
i Joasią. Bardzo nam jest ciasno, ale nic to nie szko
dzi, wolę ciasnotę, byleśmy tylko były razem z Ma-
nią i Joasią,. • 

• Wtorek, 17 sierpnia. 

Jeszcze nie opowiedziałam przybycia Mani i Joa
si, a jednak zawsze będę pamiętała ten dzień. Ła
two zrozumieć, że nie mogłam wytrzymać z nie
cierpliwości i niepokoj~. W wilią tego dnia wie
czorem tak Mamę prosiłam, że pozwoliła, by mnie 
obudzono nazajutrz o piątej rano i żebym poszła 
z Ojcem na pocztę na spotkanie dwóch siostr. 
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Zdawało mi się, że ten szkaradny' pocztowy po
wóz nie przyjedzie już nigdy; tak byłam zniecier
pliwiona, że miałam ochotę płakać i krzyczeć. 
Wreszcie zawołano:-" Oto jed~ie!"-Jakie to śli
czne wyrażenie. Odpowiedziałam: - "Dziękuję pa
nu, "-temu który to powiedział. Ale zaczęłam drżM 
z obawy czy Mania i Joasia w samej rzeczy są. 
w dyliżansie. Aż zbladłam, gdy powóz wjechal, 
.a ja nie zobaczyłam ich w oknach karety. Jednak 
Bóg dobry ulitował się nademną, bo usłyszałam na
gle głos znany, który wołał: - "Małgosiu, Małgo
siu! oto jesteśmy!"-Była to Mania, która z Joasią, 
i z grubym kuzynem siedziała w rotundzie dyliżan
su, bo gdzieindzićj nie mogli już dostać miejsca. 
A ja ich szukałam w głębi powozu! 

Co to było za szczęście, kiedy je zobaczyłam 
-obie wysiadające, bo byłam już odtąd zupełnie pe
wną, że one są. i że razem pojedziemy... One także 
były szczęśliwe, że zastały nas jeszcze, jednakże 
bardzo im smutno, że się rozstaly z Alberykiem 
i zostawiły go samego we Francyi. Mania mi powie
dziala, ile to ją martwi i opowiadała mi jak wszyscy 
płakali przy pożegnaniu; Alberyk był najmężniej
.szym ze wszystkich; uspakajała go myśl, że siostry 
-odzyskają, rodzinę, a nadewszystko, że jadą z nami; 
pojmowali wszystko troje, jaką to jest dla dziewczy
nek dogodnością. Przyrzekli często do siebie pisy
wać. Mania toż samo przyrzekła zakonnicom z któ
remi Joasia i ona rozstały się z żalem i do których 
wielkie czują przywiązanie. 

To szczególne, że Mania i ja jesteśmy teraz 
w jednakowem położeniu, obie płaczemy po naszych 

Dziennik Małg. t. 1. 16 
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braciach. Doprawdy Bóg wszystko urządza cudownie; 
kiedy żeO'nałam się z Manią, nie myślałyśmy wcale, 
że tak prędko zobaczy~y się zno~u i że nie bylo war
to tak się bardzo smUCIĆ; kto WIe, czy lo~ Gustawa 
i Alberyka nie zmieni się także? My me znamy 
wcale zamiarów Bożych i może teraz, gdy wszyscy 
placzemy, On przygotowuje nam n~esp~dzianą ra
dość. Ach! gdyby tak Bóg rozrządzII, cleszy~abym 
się bardzo, szczegó~~iej dl~ .Mamy, która SIę tak 
martwi! Trzeba mleć nadzIeJę ... 

Gdy powróciliśmy do mie~zkania z M~nią, 
z Joasią i z grubym kuzynem, ktory wraz. z OJc~~ 
szedł za nami, dopiero to bylo krzyku l radosc~. 
Stefka i Bercia które wyglądaly przez okno, rZUCI
ły się na schody, skacząc ze czterech raze.m, byle 
prędzej dobiedz do na~. Biedna B~rhara me mog~a 
iść na pocztę, bo musI ala pomagac W pakowamu 
i pilnować Bobusia, ledwo .nie zwarY~wala. z .rado
ści zobaczywszy nas wracających. Smlala SIę l pla
kaia razem calujac Manię i Joasię, które ją także 
serdecznie 'witalY. Ach! śliczny to był widok! 
Twarz Pani jaśniala radością, ~ ~a.ma by.la cokol
wiek weselszą; zdaje mi się, że Jej na chWIlę prz~
nioslo to ulgę; a przy tern, gdy Mama placze, Mama 
ją wraz z nami pociesza i rozumieją S!ę. doskonale; 
to też codziennie dziękuję Bogu. M.ama Jest szczę
śliwa mając w Mamie jakby drugą matkę, a Mama 
więcej ma dzieci do zastąpienia jej G~stawa, prz.J
najmniej o tyle, o ile to jest możebnem. Na, m~
szczęście będziemy musieli w Burbon :ozlączyc ~Ię 
z niemi' ale to jeszcze tak daleko, że me chcę o tem 
myśleć,' nie moglabym być wesolą.. Zresztą kiedy 
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nie mogę być zawsze z Manią, wolę, żeby ?yła 
w Burbon niż we Francyi, to nie tak od IndyI da
leko i częŚciej można miewać wiadomości. A I!rzy
tem wśród rodziny Mania prędzej się może pOCIeszy 
po swych nieszczęściach, a ty~ sposobe~ i ja będę 
spokojniejszą, wiedząc, że ona Jest szczęślIwa. 

Środa, 18 sierpnia. 

Byłam zmuszona przestać pisać wczo~'aj, nim je
szcze opowiedzialam wszystko, bo Pam zawolala 
mnie do katechizmu; postanowiła, że będziemy go 
powtarzaly co wtore~, . w zastęp,st~ie nauki słysza
nej w kościele Ś-9'0 FIlIpa,. ~ ktor~J bez teg~ bra
kloby mi w podroży. Mama l JoaSIa ch?ą raz Jesz~z~ 
wszystko ze mną powtarzać, ~żeby me z~pomn~ee 
niczeO'o i korzystać z nauk Pam; przychodzImy WIęC 
do ni~j jakby do kaplicy i przed zaczęciem ś:piewa

,my pobożną pieśń, również jak i po skończemu lek-
cyi. Pani mówiła do nas w spos?b ?a~dzo ~zrusza
jący! Poleciła n~m, że~yśmy wlę~eJ Jak kIe~y~ol
wiek oddawaly SIę w opIekę ~anme ~rzenaJśwlęt
szej i modlily się do Boga. z ":Iększą mz zawsze go-
rącością. Oto co ~am I:0wIe.dZl.ała: ., . . 

- JakżebYśCle mOJe dZIeCI mogly zye UStaWI
cznie .; obecności BoO'a i nie wznosić nieustannie 
serc waszych do Nieg~? . Czyż w:szy.stko ",:okolo nie 
przypomina nam d~brocI Jego. l :llelko.śCl, a zara
zem słabości WaSZej? Bezwątplema, kazda rzecz n.a 
ziemi wskazuje nam Boga i zachęca nas do modli
twy, ale na morzu jakież inne myśli zajmowaćby 
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nas mogly? Rzućcie okiem wokolo siebie, cóż ujrzy
cie? Ogrom wody, ogrom nieba ... A my między temi 
dwoma przestworami umieszczeni, czemże jesteśmy? 
J3iedne i slab e stworzenia, nie możemy istnićć ina· 
czej, jak tylko z łaski Tego, Który zapełnia prze
strzenie! Gdybyśmy nie ufali bez granic Jego lasce, 
czyż mielibyśmy odwagę, życie nasze i wszystkich 
drogich nam istot narażać na tysiące niebezpie
czeństw? Czemże jest w rzeczywistości trwałość 
okrętu, zręczność manewrów, odwaga i zdolności 
dowódcy, jeżeli nad tern wszystkiem nie czuwa rę
ka Opatrzności, która błogoslawi usiłowaniom czlo
:wieka? Niech się zerwie nawałnica, czyż nas te 
względy uspokoją? Ale kto polega na Bogu, kto 
Jego wzywa pomocy, kto blaga Matki Najświętszej, 
Która jest nazwana Gwiazdą morza, ten jest spokoj
ny i wpośród niebezpieczeIlstwa nawet ufa. Często, 
gdy najsilniejsze umysly są zaniepokojone, dusza 
pokornego dziecięcia może pozostać odważną i sil
ną, bo Bóg ją wspiera. Ona wie, że Bóg rozkazuje 
żywiolom i że jest równie dobrym jak potężnym. 
On może i chce ją zbawić, czegóż więc ma się oba
wiać? 

Módlcie się więc moje dzieci, módlmy się wszy
scy, aby Bóg czuwał nad nami, bo On żąda, aby
śmy Go o opiekę prosili; wiecie, że On nam zalecił 
modlitwę, jako święty obowiązek. Myślcie o Nim 
nieustannie, podziwiając jedno z naj wspanialszych 
dzieł Jego. Lubicie to morze, w którem odbija się 
niebo tak czyste, tak blękitne, a wpatrując się 
w nie, czyż nic więcćj nad piękność nieba odkryć 
w niem nie możecie! Nie znajdujecież, że ono jest 
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jakby zwierciadlem, w którem ujrzeć można CZęBĆ 
wielkości Bożej? Kiedy wodzicie okiem po jego 
przestrzeni, przypominacie sobie, że Ten który je 
stworzył jest nieskończony, wieczny, bez początku 
i końca i że On Sam tylko mógł nadać morzu nie
zmierzoność, która nas w podziwienie wprawia. Kiedy 
widzicie jak się wznoszą te szumiące bałwany, któ
rych przerażającej piękności nie znamy jeszcze ca
lej na szczęście; gdy słyszycie szelest wiatru, który 
wzdyma żagle i niesie nas szybko po nad przepa
ściami morskiej toni, czyż nie możecie zawolać:
"Jakże potężny jest Ten, który rozkazuje wiatrom 
i morzu, jak musi być straszny gniew Jego, gdy 
wstanie przeciw czlowiekowi!"-Ale . nadevvszystko 
o moje dzieci, kiedy patrzycie na to morze tak spo
kojne i blękitne jak dzisiaj, kiedy widzicie te wy
sokie balwany uciszone, jakby uśpione, spokojnie 
i łagodnie szemrzące, jakoby przyrzekały nam ra
dość i bezpieczel'lstwo, czy nie powinnyście zawo
lać:-"Oto obraz dobroci Boga! Mógłby karać, 
a przebacza. Może zgubić, a wspiera. Mógłby na
kazywać bojaźń, woli nakazywać milość."-Kochaj
my Go więc moje dzieci i dowiedźmy Mu tej miło
ści, czyniąc wszystko, co tylko jest w naszej mocy, 
aby Mu się podobać." 

Ol dziękuję ci droga moja Maniu, żeś mi pomo
gła napisać to wszystko. Byłoby mi przykro zapo
mnieć cokolwiek, bo slowa Pani zrobiły na nas sil
ne wrażenie! Pani sama byla bardzo wzruszona, 
gdy mówiła do nas, a głos jej s7.edł tak prosto w na
sze serca, jak gdyby widziała Boga, jakby On Sam 
dyktował jej te słowa. Wtedy przez otwarte okien-
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ko spojrzałam, szukając Go na morzu i istotnie zda
wało się, że Go widzę, bo morze tak było piękne! 
Ach! jak ja lubię to wielkie morze, mimo to wszy
stko coby powiedziała Pani de Baldi. Mania i ja je
steśmy niem zachwycone, chociaż Mania często pła
cze, patrząc nań ... wiem dobrze dla czego ... 

Ale to szczególne, pierwszy raz, gdym je ujrza
ła, powiedziałam:-"No, proszę, ja myślałam, ' że 
morze daleko piękniej sze!..." - Bo też w porcie 
Brest nie widać całej jego szerokości, ani tych bał
wanów które pienią się zewsząd) a nawet tam nie 
miało morze takiego koloru jak tutaj. W pierwszych 
dniach naszej podróży nic także nie podziwiałam, 
bo byłam tak chora, że wszystko mi się zdawało 
szkaradne z tym obrzydłym zapachem smoły, któ
ry wszędzie czuć i z tern kołysaniem, które co chwi
la sprawia mdłości. Ale to już teraz przeszło, już 
nawykłam do wszystkiego i mogę biegać i skakać 
po pomoście z Stefką, Bercią. i Joasią.. Nawet teraz 
wołają mnie one, a ponieważ Mania poszła siedzieć 
przy Mamie, pójdę tymczasem pobawić flię z małe
mi. Pani jest na pomoście z Bobusiem; wychodzi 
z nim na powietrze, bo od dwóch dni malec bardzo 
blado wygląda. 

Pilttck, 20 sierpnia. 

Ostatni raz napisałam, że mam iść się bawić, 
otóż muszę tera.z opowiedzieć co się stało, bo to 
wcale nie było dobrze z mej strony; byłam znowu 
złą i rozkazującą. względem dzieci, a bardzo źle za-
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pomnieć, że Bóg na mnie patrzy, właśnie w tej 
chwili gdy wysłuchałam nauk Pani. Kiedyż pamię
tać będę o dobrych moich postanowieniach, wtedy 
właśnie gdy mi to najwięcej potrzebne'? Codziennie 
czynię dobre przedsięwzięcia, zdaje mi się, że bę
dą. trwałe, a tymczasem wcale inaczej postępuję· 
W chwilę potem nic już sobie nie przypominam 
i dopiero przychodzą. mi na myśl, gdy głupstwo już 
zrobione. Wtedy smucę się, żałuję, płaczę, czynię 
nowe obietnice i znowu za kwadrans to samo. Ach! 
bardzo się wstydzę, bardzo się boję, aby Bóg nie 
przestał nareszcie kochać mnie; ale to byłoby tak 
wielkiem nieszczęściem, że może nie zechce zesIać 
go na mnie, kiedy jest tak dobry! Chcę jeszcze 
spróbować być lepszą. i teraz rzecz jest pewniejsza, 
ho Mania obiecała ostrzedz mnie, gdy zobaczy, że 
zaczynam być złą. i przypominać mi moj e postano
wienia. 

Onegdaj poszłam więc na pokład z Joasią, Stef
ką. i Bercią. i kiedy wchodziłyśmy na drabinę, która 
służy za schody, małe Bontems zaczęły ,:ola~ ~a 
nami, że przyjdą. bawić się razem. Ale zdaje ~l SIę, 
zapomniałam powiedzieć, że one są. na okręCIe, po
winnam przecież zapisać imiona podróżnych, żeby 
je zawsze pamiętać. Oprócz nas jest osób czterna
ście. Najprzód księża: Verrier, Laurent i Bertrand; 
potem dobre Siostry Józefinki: siostra Aleksa, sio
stra Honorata, siostra Rozalia, siostra Marcella i sio
stra Stefania. Następnie stary pan z białemi wło
sami, który się nazywa pan LebIond; wreszcie pani 
Bontems z czworgiem dzieci: dziesięcioletnia dzie
Wczynka moja rówieśnica jest naj starsza, nazywa 
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się Adela; druga siedmioletnia Laura,; chłopczyk 
czteroletni Julek i malutka dziewczynka imieniem 
Zuzia. Pani Bontems jest wdową, a że jej mąż. 
miał przyjaciół w Burbon, gdzie długi czas zajmo
wał małe jakieś miejsce, udaje się więc ona do tego 
kraju, aby zapewnić los dzieciom i zdaje mi się bę
dzie miała jakiś magazyn. Przez pamięć męża za
brano ją na okręt. Pani Bontems i Adela nie podo
bają mi się wcale, a jednak to źle, bo one są nie
szczęśFwe; to też nie będę już uważ3.ła na to, że są 
plotkarki i chcę się do nich przyzwyczaić. Ale Ade
la ma tyle pretensyj, że ja tego znieść nie mogę. 
A przy tern ona to jest panią domu wraz z siostrą 
swoją i bratem! Matka pozwala jej 'robić wszystko 
co tylko chce, a ona tej wolności nadużywa. Juże
śmy się nieraz sprzeczały, ale opowiem tylko one
gdajsze zajście, bo wtedy rzeczywiście ja byłam 
winną, chociaż nie widziałam tego z początku. 

Skakałyśmy przez sznur; Adela i Joasia trzyma
ły sznur za końce, a Stefcia i ja przeskakiwałyśmy 
go w środku. Majtkowie nam się przypatrywali, co 
mi robiło przyjemność, bo lubię wszystkith mary
narzy, są oni rodziną mego Ojca. Chciałam prze
skoczyć sto razy raz po razie, nie potknąwszy się, 
ale Adela koniecznie się domagała zająć moje miej
sce; a chociaż ją prosiłam, żeby jeszcze chwilkę po
czekała, zaczęła się gniewać i bardzo źle trzymała 
sznurek. Joasia jednak trzymała go dobrze. Roz
gniewa~am się więc na Adelę i powiedziałam jej 
bardzo nieprzyjemne rzeczy; ona odpowiadała mi 
tak samo i gdyby Pani nie była nadeszła, nie wiem 
na czemby się było skończyło. Pani powiedziała 
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mi tylko, żebym zeszła na dół do Mamy, aby z ko
lei Mania mogła wyjść na świeże powietrze. Dobrze 
ja zrozumiałam, po co Pani posyła mnie na dół, 
a co mi było najbardziej nieprzyjemne, to że Adela 
widziała to równic dobrze, bo zawolała za mną: -
"Tak, tak, idź się uspokój!"- Odwróciłam się i po
wiedziałam jej, że jest głupia. Było to bardzo nie
grzecznie, ale też byłam okropnie rozgniewana. Za
wołałam po angielsku na Stefcię i Bercię, że zabra
niam im bawić się z Adelą i Laurą, a jeżeli będą. 
się bawiły, nie pożyczę im kart wieczorem. One 
też nie śmiały mnie nie usłuchać, odsunęły się od 
małych Bontems i bawiły się same z Joasią, która 
do nich poszła. Pani była z tego wszystkiego nie
kontenta i kiedy przyszła na dół przedstawiła mi 
w czem zblądzilam, chociaż ja to sama czułam do
brze, bo już wszystko byłam wyznała Mamie, ale 
teraz lepiej jeszcze poznałam złe które popełniłam 
i żałowałam za nie szczerze. "Wiem więc, ile błędów 
popełniłam w tym jednym. Najprzód nie myślałam 
o' Bogu, (a przecież powinnam była popatrzeć ~yl
ko na morze ... ). Potem zawsze ten szkaradny gmew 
wybucha, gdy mi kto nie ustąpi, a przytem byłam 
próżna, bo chciałam, żeby widziano jak dobrze ska
czę, nawet to mi przeszkadzało być zupełnie szcze
rą, bo byłam zmęczona , a nie chciałam się do tego 
przyznać. Potem starałam się zemścić, co jest rzecz. 
okropna i aby dojść do tego byłam tyranką, zmu
szając małe do słuchania mego rozkazu i do czynie
nia tego co było złem. - A co jest przyczyną. tych 
wszystkich grzechów? Pani mi to wskazała: oto :m
nadto /cocham siebie ... Powinnabym jednak nienawi-
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.az.ić się, mając tyle wad; ja to sama uznaję, ale. 
mImo ~o wszystko kocham siebie, bo chcę być za
wsze pI~rwszą, c~cę roz~a~ywa~ i mieć górę we 
wszystkIem a gmewam SIę JeżelI kto zrobi coś co 
mnie .się. nie podoba, albo sprzeciwi mi się w cz~m ... 
~c~! Jaki. to wstyd! A co jeszcze naj straszniejsze, to 
ze ~a r.obIę .t? wszyst~o, a nie mogę ścierpieć, żeby 
to mm robIlI. I tak, Ja skakałam, a nie chciałam 
żeby Ad.elcia także poskakała; mówiłam jej sło~ 
w~ złoślIwe, a gniewałam się, że ona mi powie

·dzIała to samo; ~rzyte~ .rozkazywałam małym, 
.a gdy Adela to robI, znaJduJę, że to bardzo źle. Je
dnem słowem jestem bardzo niesprawiedliwą. Pani 
mówi, że gdybym miała więcej miłości, nie kocha
~a~ym siebie, ale w zamian kochałabym Boga i bli
zmego. Ach! to byłoby daleko lepiej! 

Dziś miesiąc temu jak pożegnałyśmy Gustawa. 
~ama bardzo płakała dziś rano, staram się ją po
.cIeszyć, ale trudno mi to idzie. 

Poniedziałek, 23 sierpnia. 

W cz?raj po mszy Mania i ja zajęłyśmy się dla 
rozrywki uporządkowaniem naszego pokoiku i po
robilyś~y zmiany, które się bardzo Pani podobały. 
I tak, WIelka skrzynia z książkami była za blisko 
okna; kiedy uderzył wielki bałwan woda morska 
spływała na nią i już się było dostało trochę wilO'o
ci wewnątrz; to też Mania i ja przestawiłyśny na~ze 
<:lwa kuferki gdzieindziej i postawiłyśmy obok wiel
ką skrzynię; teraz mi nawet wygodniej włazić do 
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lóżka, bo skrzynia jest płaska, więc nie zsuwam się 
z niej tak jak z mego kuferka, a przytem jest wyż
gza i tworzy jakby schód: zaczynam od kuferka po
tem wchodzę na skrzynię, a wreszcie na łóżko. Dzi
wnie to mieć łóżko w powietrzu! Ale to mię bawi 
i Joasię także; ona tak samo jak ja śpi na górze po 
drugiej stronie. Teraz opiszę nasz pokoik. 

Najprzód wchodzi się przez ciasne drzwiczki na
Pl,zeciw okna, które jest dziwne, z drzewa, bez szyb, 
wcale nie podobne do zwyczajnego okna. Kiedy je 
zamkniemy, żeby woda nie wpływała, gdy morze 
jest wzburzone, wtedy światło wchodzi tylko przez 
drzwi, co bardzo jest nieprzyjemne. Szczęściem ma- • 
my kołyszącą się lampę) kt8ra wisi w środku po
koiku i od której mamy światło nie potrzebując 
się lękać jej przewrócenia. Pod lampą jest mały 
stolik, który się także kołysze, to jest nie ma nóg 
i trzyma się na trzech łańcuszkach, zawieszonych 
obok łańcuszka od lampy: ale dłuższych, żeby stół 
był niżej od lampy. Kiedy kołysanie okrętu chwie
je wszystkiem, wtedy stół i lampa przechylają się 
w tę samą stronę i zawsze jest widno na nt;l,szym 
stoliku, który ma naokoło listewkę , ażeby nic z nie
go nie spadało. Do tualety mamy inny stół, na 
którym są wgłębienia na dzbanek, na miednicę, 
szklanki i t. d. Można go do woli podnosić, bo 
składa go deska ruchoma, przytwierdzona do muru, 
żeby nie wiele miejsca zajmowała. Są także stoliczki 
na rzeczy z wysokiemi brzegami. 

Wszyscy podziwiają, jak nasz pokoik jest dobrze 
urządzony; to dobry pan Faure iużynier marynarki 
w Brest, który bardzo lubi Ojca, tak wszystko przy-
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gotował. Jaki on byl dla nas uprzejmy! Przy po
żegnaniu dal każdej z nas pudelko czekoladek. Ja 
co za .niemi przepadam, bylam uszczęśliwiona z daru, 
ale me mogłam ich jeść z powodu morskiej choro
by. Z począ.tku mialam nadzieję, że to przejdzie, 
a ponieważ Mania, Joasia i Stefcia mialy takie 
mdłości, że nawet patrzeć nie mogły na swoje pu
delka, ja więc powiedzialam im, żeby mnie je od
dały. Tymczasem nawet mily zapach czekolady 
sprawial mi obrzydzenie; nie moglam się przymusić 
~o zjedzeni?, chociażby jednej pastylki. Takeśmy 
Slę wszystkIe baly spojrzeć na te nieszczęśliwe pu
dełka, że w końcu wrzucilam je w morze, gdyż na
wet nasz maly chlopak okrętowy jeść ich nie chciał. 
Wielka szkoda! zdaje mi się, że je jeszcze widzę. 

Ale opisuję dalej pokój. Wszystkie pulki są
naprzeciw drzwi z każdej strony okna, a pod niemi 
dwa krzesła i nasze tabureciki; przy tern są. haki do 
wieszania sukien. W końcu pokoju, po tej stronic, 
gdzie lóżka MaIli i moje, stoją. nasze kufry, a w dru
gim końcu jest kufer Pani, obok malych drzwiczek, 
które tam umieszczono, aby można niemi wcho
dzić do pokoju Mamy. Nasze lóżka są. umieszczone
po o.bu stronach drzwi wchodowych pod przepie
rzen:em które nas dzieli od bateryi. Wyglą.dają. 
one Jak dwie duże szafy bez drzwi z jedną. deską. 
u góry, a drugą. na dole, obie z podniesionemi brze
gami; te deski, to nasze lóżka; żebyśmy nie zIecialy 
porobiono rodzaj kratek, które sięgają. aż do polo
wy wys?kości i które s,ię podlug woli zdejmują. lub 
zakładaJą.. W tych lożkach są. materace bardzo 
wą.skie i poduszki, dosyć nam tam wygodnie. 
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Pani śpi na dole obok pokoju Mamy, a Joasia 
nad nią.. Mania śpi po drugiej stronie na dole, a ja 
nad nią. na górze. W wieczór kiedy tam wlazimy, 
Joasia i ja, dopiero to śmiechów bez końca. Pani 
nam wejść pomaga, jeżeli morze jest niespokojne, 
bo wtedy trudno jest wdrapać się na lóżko . .Na 
szczęście nie bardzo tam wysoko, bo i sufit jest nizki. 
Ponieważ Mama zostawia drzwi od swoj ego pokoju 
otwarte na noc, widzimy więc także bardzo zaba
wne sceny, które się dzieją. ze Stefką. i Bercią., gdy 
Barbara kladzie je do lóżka; Stefka sypia, nad Mamą., 
która ma przy sobie Bobusia, a Bercia nad Barbarą. 
po naszej stronie. Biedn~ malutka boi się, gdy 
okręt kołysze się zbyt mocno, i parę razy Pani mu
siala brać ją do siebie. Pokój Mamy jest trochę 
większy i ładniejszy od naszego, mimo to jest bar
dzo maly. Jednak gdy drzwi są otwa.rte, dwa te 
pokoiki razem dobrze wyglą.dają i lubię na nie pa
trzeć. 

Biedne Siostry mieszkają. wszystkie trzy w je
dnym pokoiku, który nie jest większy odMaminego. 
Doprawdy to źle, że ich nie lepiej umieszczono. 
Ale podobno majtkowie byli niekontenci, że zabra
no im tyle miejsca z bateryi, która jest przeznaczo
na dla nich, jak tylko nie są. na pomoście i gdzie 
wieczorem zawieszają. ich hamaki. Spodziewam się 
jednak, że nie narzekają na nas, bo my należymy 
do ich rodziny. Ale może nie narzekali też i na za
konnice, bo oni wiedzą, że one są. ich siostrami, 
równie jak i naszemi i że je także kocha.ć powinni. 
Te biedne Siostry nie mają pulek takich jakie są. 
u nas i wielu pożytecznych rzeczy. Jestem pewna, 
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że gdyby pan Faure mógł się domyśleć, że im tam 
będzie tak niewygodnie; byłby urządził pokój dla 
nich. One są takie dobre! Przychodziły doglądać 
nas, gdyśmy wszystkie chorowały, chociaż same nie 
były zupełnie zdrowe i wiele pomagały Pani. Pier
wszego i drugiego dnia siostra Honorata mnie ubie
rała. Jakto było z jej strony uprzejmie! To też ko
cham ją, ma ona taką miłą uśmiechniętą twarzycz
kę. Jest bardzo dobrą dla Pani Bontems, która nie
ma nikogo do pomocy; co rano idzie ubierać dzieci 
i gospodarować z Adelą. A jak to trudno utrzymać 
tam porządek, ich mieszkanie tak jest małe; nie 
można się ruszyć przy tej wielkiej armacie, która 
zajmuje cały pokój i któraby mnie bardzo stra
szyła. Pan Leblond ma także w swoim pokoju ar
matę; to bardzo niewygodnie. Szczęście, że u Siostr 
ani u nas nie ma armaty. One mieszkają: naprze
ciwko nas na prawej stronie okrętu, a my jesteśmy 
na lewej. 

Ale już pisałam dosyć, nie mogę już więcej. 
Zresztą pójdę posiedzieć z Manią przy Mamie, która 
jest dziś niezdrowa. Pani jest z małemi na pomo
ście, a Barbara nosi Bobusia. 

Wtorek, 24 sierpnia. 

Trzeba teraz opisać jak przepędzamy dzień, bo 
wszystkie te szczegóły zajmować mnie będą później. 
Wstajemy o siódmej; ubieramy się i gdy jesteśmy 
gotowe, mówimy razem pacierz, (ale już pochwa
liłyśmy Boga każda z osobna po przebudzeniu, to 
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jest pi~rwsza .rzecz, ~tórą c~ynimy, również jak 
ostatma, bo pIerwsza l ostatma myśl nasza powinna 
być o Bogu). 

Potem. urządzamy pokoik, który chłopiec okrę
towy zamI~,t~, .gdy my tymczasem idziemy na kwa
drans p~zeJs~. SIę P/~ pomoście .. Mama każe później 
spr~ąta.c ~'Y~J po~oJ,. bo z łaskI Bobusia, który się
z mą .ple~Cl l bawI me m?że być wcześniej gotową;_ 
sama .IdzIe wtedy do Ojca, który wstaje o piątej 
rano ~ ,którego pokój taki ładny i czysty, że aż milo 
patrzec. 
. O w pół do ~ziewiątej schodzimy znowu i za-

sIadamy w pokOIku na taburetach z pulpitami na 
kola~a?h; pIszeu;y po ~yktowaniu, uczymy się hi
storyI. l geogra~I. ,Pa~I za~zę1a Mani i mnie wykła
dać hIstoryę. wIeko,,:, s:edmch, I bo Mania tak praco
wała prz.ez sledn: mIeSIęcy, ktore przepędziła w kla
sztorze, ze praWIe we wszystkiem dogoni1a mnie. 
Pra~owała ~awet.w godz.inach rekracyi i wieczo
~am~. Joa~I~ takze zrobIła postępy, ale nie tyle 
~le SIOstra l Jest teraz na równi ze Stefcią, która nie 
Jest. tak posuniętą jakby nią być mogła, gdyby' 
chcI~~a. Gdy ~y z ~anią robimy wyciągi z historyi, 
Pam lm opOWIada hIstoryę Grecyi. Bercia pracuje 
tylko w dzień i to nie wiele. 

O w pól d? jed~nastej służący pana Komen
d~nta prz:ychodzI r:rosIć n~s na śniadanie, idziemy 
~IęC na gorę, .~? pIęk~ego Jadalnego pokoju, który 
Je~t po drugIej strome . salonu, naprzeciw pokoju 
Ojca. ~an ~o~endant Jest dla nas bardzo uprzej
~l1y,. śmad.ama Jego są bardzo dobre, również jak 
l obIady; Jest tam zawsze pełno przysmaczków i 1a-
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koci. Kucharz jego jest rzeczywiści~ doskonały; 
powiedziałam mu to raz przy.spotkamu. 

Po śniadaniu Mama zostaje trochę u Komen
danta, Ojciec także i my, ~ p~~~ schodz~ ~o swego 
pokoju, aby wy:począĆ. l mlee dla sIebIe wolną 
chwilkę. CzasamI gdy mezbyt.gorąco, albo gdy n.a
miot rozpięty, przechadzamy SIę wszyscy na ~unecI~? 
to jest na wzniesieniu z tylu okręt~. O pl.erwszeJ 
znów rozpoczynamy p:aeować z Pamą, ~lbo Ja sama 
piszę dziennik. Mam~ t{mc~asem ~Iedząc obok 
mni~ pisze także rodzaj dZlenmka, ktory ma ~r~~
sIać Alberykowi. Dziś robimy. to ,trochę wczesmeJ, 
bo Pani zawoła nas na Katechlzm. W tych popolu
dniowych godzinach pracy, przezna?zone jest d?b~e 
pól godziny na język angielski, to J~st na zrobieme 
zadań i na wiersze. Co do samego Języka, potrze
bujemy nań więcej czasu, bo Pa?i chc~}. żeb:yśmy 
odtąd nie mówiły między sobą am ,~o mej,. am sło
wa po francuzku, aż do czwartej g~dZlIl:Y'. gdy 
wszystkie nasze lekcye si~ kończą; p.o~em ldzl~m!. 
przechadzać się, albo bawI.ć na .pomo.scle, ~ o pIątej 
jemy obiad. PO,tem ch~dzI~y} ba,,:"l~y SIę znow,u. 
Wreszcie o w pol do dZIewIąteJ zmowIw~zy .~spol
nie pacierz kładziemy się ~pać: , p.I~~y~aJmmeJ ~y 
dzieci' Mama i Pani kładą SIę pozmeJ I słyszę Jak 
długo' jeszcze rozmawiają. . i czytają .. Nie pracuję 
tutaj tak wiele jak na lądzIe, na okręCIe d~le~o tru
dniej pisać, nie jest nam wcale wygodme l plecy 
nas bolą, gdy się nachylamy pisząc na kol.anach. 

Pan Komendant pozwolił nam .wprawdzle pra
cować przy stole w jada!nym pokoJu, al~ by!oby 
to niewygodnie dla nas l dla mego. Tak Jak CI pa-
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nowi e oficerowie, oni są istotnie wszyscy zbyt do
brzy! Chcieli, żebyśmy odrabiały lekcye w ich du
żej sali położonej w bateryi na dunecie w tyle 
okrętu; tam oni się zbierają, tam jedzą i wszystkie 
drzwi od ich pokoików wychodzą do tej sali. Spró
bowałyśmy raz zasiąść tam, ale Pani powiedziała, 
że nie zrobi już tego nigdy. Co chwila przeszka
dzano nam; niektórzy oficerowie pozostali tam gra
jąc w karty na drugim końcu stolu, inni zaglądali 
przez drzwi. To nas mieszało i sprawiało nam roz
targni eni e. 

Co mię najwięcej bawi, to gdy zajrzę do tej sali, 
idąc na obiad lub śniadanie, bo oni zaczynają jeść 
pierwej niż my i widzę ich wszystkich, gdy drzwi 
są otwarte. 'l'en wielki stół caly jest otoczony. Na 
czele siedzi kapitan okrętu pan Suze, bo on tam do
wodzi; po prawej stronie ma księdza Verrier, po 
lewej księdza Laurent; dalej trochę siedzi ksiądz 
Bertrand przy pani Bontems, potem dobre Siostry, 
które wyglądają tak skromnie! I dwaj podporucz
nicy, panowie de Vere i P atu; Doktór, Komisat'z 
i dwaj oficerowie infanteryi marynarki, którzy są. 
na okręcie. Dalej Adela i Laura; Julek siedzi przy 
matce, a mała Zuzia pozostaje tymczasem z któ
rym z poczciwych marynarzy. O! co to za ogromny 
stół. Byłabym bardzo zmieszana, gdybym tam 
miala jadać i daleko wolę jeść obiad z Komendan
tem, który nas zapt'osił do siebie ze względu na 
stopień i tytuł Ojca. Czasami zaprasza z nami ofi
cerów lub księży, ale nie wszystkich razem, bo nie 
:rnożnaby się pomieścić w jego sali jadalnej. 

Dzienni];, Małg. t. r. 16 
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Są jeszcze aspiranci marynark~, którzy. mają 
bardzo ładny ubiór z akselbantamI na ra~monach 
i ochotnicy także; ci jedzą oso b~oj słyszę ,lCh zda
leka jak śpiewają i śmieją się Jak szalem, ale my 
nie chodzimy w tę stronę· . , 

Bawi mnie także widzieć jedzących maJtkow, 
żołnierzy i chłopców. Podają im, albo ,raczej o~i 
sami sobie przynoszą (w wielkich drewmanych ;mI
skach które się nazywają gamelle) zupę ze slomną, 
albo groch szu,blasty, kt~ry się tu ?azy~a jayaux, 
albo też kartofle i siada lCh me WIem Ilu wokoło 
każdej misy, biorą.c z ni~j łJ:żką albo :wid~lcem, 
I nie siadają przy stole, mej sredzą na ,zI,er:u przy 
misach; dziwnie patrzM na, tych ludzI~ J edzącyc~ 
i śmiejących się z nOĘamI z,ałożonemI na krz,Yz 
i z twarzami ogorzałemi, ChcIałabym bardzo WIe
dzieć, czy to co im dają jest dobre, ~osztowalam 
sucharów i gdyby nie były tak twarde l I?-dłe, by
łyby nie~łe. Ale ,nie, I?-0gę skosztować Ich, zupy, 
zreszta memam WIelkiej ochoty; pytałam SIę na
szego ~hlopca Jerzego, j,~ka. ona jest, powia~a, że 
niepodobna wcale do teJ, J~ką. przyg?towuJą. dla 
Komendanta, Biedny chłopIec ma dopIero ~at d~~
naście, a już opuścił swoją matkę l swoJą. WIes, 
A jeszcze taki delik~tn'y; jesteI?- p~,:na, że potrzeba 
mu dobrego pożywlema, Mama I.Ja chowa~y mu 
zawsze trochę deseru, to mu wIelką robI przy
jemność. 

24:3 

Środa, 25 sierpnia, 

Niedobrze umiałam wczoraj Katechizm, co by 
na to powiedział ksią.dz Martin'? Bo też zanadto 
spuszczałam si~ na to, że go umiem. Pani nie była 
kontenta, zemme, ale przyrzekłam jej, że staranniej 
wyuczę SIę na następną lekcyę. U czyla nas o milo
ści Jaką mieć powinniśmy dla bliinich; bo widzi że 
nie l?-bię Ad,eli, że Mania nawet znajduje ją 'nie
przYJemną, l że Joasia ciągle się z nią sprzecza. 
Przypomn~ala nam, że Jezus Chrystus wszystkie 
pr~ykazama zamknął w tem jednem, przeciwko 
ktoremu gdy wykraczamy, wykraczamy jednocze
śnie przeciwko wszystkim innym, 

"Moje dzieci, mÓ\fiła nam Pani, oto są. słowa 
Boskiego Mistrza:-"Swiat pozna, że jesteście ucznia
m'i mojemi po miłości, Jaką mieć będz1:ecie Jedni dla 
dn,tgich" ... ,Jes.t ~na więc powinnością dla was, 
k~ore ch,cec:e SIę lIczyć do uczniów Zbawiciela; po
wmnośclą Jest waszą okazywać się miłosiernemi, 
wyrozumiałemi, serdecznemi dla tych, z któremi 
żyjecie, a szczególniej dla młodej waszej towarzysz
ki, Przypuszczam, że się wam ona niepodoba że 
nie czuje,cie dla ni~j żadnej sympatyi, że ona ze s~vej 
strony me ma pOCIągu do was l że różnica chara
kterów utrudnia wzajemny wasz stosunek. Ale to 
właśnie stanowi zasługę:-"Jeżeli kochacie tych tyl
ko, którzy wam dobrze czynią, -pyta Chrystus, - cóż 
lepszego czynicie niżeli poganie." - Czyż sądzicie moje 
drogie dzieci, że można nazwać cnotą. przywiązanie 
~algosi do Mani, albo Mani do Małgosi? Bez wą.t
pIenia jestto przyjaźń święta, bo wzajemnie zachęca 
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was do dobrego i mam nadzieję, że Bóg zawsze bło-
gosławić jej będzie. .., 

(Mania i ja spojrzałyśmy na sIebIe z wIelką. ra-
dością)· 

Ale czyż tu są. jakiekolwiek usiłowania, a zatem 
czy jest .zasluga?-Niem~ jej wcal~. A!e jeżeli ~a
nia i MałO'osia albo JoaSIa spotkają. dZIecko, ktore 

b , h . . 
nie ma ani ich charakteru, ani ich wyc owama, am 
ich upodobań, jeżeli zamiast odpychać je i trzymać 
zdala od siebie, nie robią.c mu żadnego ustępstwa, 
żadnej grzeczności, nie odzywają.c się nawe~ J?iłem 
słówkiem bo nie chcę przypuszczać wa.żnIeJszycb. , ., . 
przewinień, które zależą. na ~asmu~e~1U! z:amem?-, 
odepchnięciu tego obcego dZIecka; Je~eh WIęC oka~ą. 
one temu dziecku słodycz i dobroć, Jaką. nakazuje 
miłość bliźniego; jeżeli. będą. wyro~umia!e. n~ błędy; 
a ocenić zechcą dobre Jego przymIOty; Jezeh zacho
wają. się tak, jak się powinny zachować m~ode 
chrześcijanki względem siostry, którą. w Bogu l d~a 
BoO'a kochają; czyż sądzicie moje dzieci, że to me 
będzie zasługą i że Bóg nie .policzy. wa~n ki~dyś wa
szych usiłowań? On przeCIe POWIedZIał, ze .to co 
uczynimy dla najmniejszego z naszych braCl dla 
N· S . I" lego amego u(;zymmy .. ,0 • 

Ach! byłyśmy bardzo wzruszone l przyrz~
klyśmy Pani, że hędziemy uprzejmiejsze. ~~ :\deh, 
szczególniej ja, która byłam dotą.d dla mej ~aJprz~: 
krzejszą.; Mania jest już za duż~, żeby .Slę, ~aw~c 
z tą. małą, ale ja powinnam to robIć. z mlłos~l b11-
źnieO'o. Mania utrzymuje, że zawimla także l cała 
się z~rumienila przy tern wyznani~, bo ni~dy pr~
wie nie rozmawia, z Adelą, a pam Bontemls znsJ-
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duje n.aw~t, że Mania jest zbyt dumną.. To też 
wcz~ra~ WIeczorem 'po Katechizmie poprosiłyśmy 
do sIebIe Adelę ~ Laurę,. a Mania i ja pomagałyśmy 
małym w zabaWIe, chOCIaż bylybyśmy wolały roz
mawiać. A dzi~ rano, Mania mi to poradziła, po
szłyśmy do pam Bontems dowiedzieć się o zdrowie 
Z~zi, która była trochę niezdrowl}. Wszystko t() 
wIele nas kosztowalo, ale tak jesteśmy Z teO'o kon
t,ente, że a~ nam lżej na sercu. A przytem dziś jest 
S-~o L~d~:k~, który na~ zostawil tyle przykładów 
mIłOŚCI bhzmego, że powmnyśmy starać się naśla
dować go, tak Pani powiada. 

Czwartek, 26 sierpnia. 

Ponieważ dziś :namy Czwartek, mam więc re
~reacyą tak samo Jak W Paryżu (biedny Paryżu, tak 
Jesteś od nas daleko!...) i mam więcej wolneO'o czasu 
do pisania dziennika niż W inne dni. o 

Wczoraj nie zasz10 nic nadzwyczajnego, oprócz 
tego, że morze by10 trochę wzburzone i dla teO'o 
było nam trochę slabo. To dziwne, że zawsze ~a 
no~o się rozchorowlw,~lDy, jak~y w pierwszych 
dmach, gd.y ~yl~o WIęcej ~ro~?ę Jak zwykle czuje
~~ wst~zl}smema. SzczegQI.meJ rano czujemy zbli
zaHcl} SIę chorobę morską. I najwięcej się jej oba
wiamy; zdaje mi się, że najwięcej mdli ten szkara
d?y odór wody morskiej, którl} wszystko zmywają.; 
nI~ mogłaby~ wytrzym~ć, gdybyśmy nie wycho
dZI1y na pOWIetrze. Bo też zanadto czyszczą wszyi!t
ko na rzą.dowym okręcie. Jeżeli kropla atramentu 
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upadnie, jeżeli się co rozleje, często nawet bez ża
dnego powodu, rozlega się wolanie: Bierzciejaubert!;! 
(Jestto rodzaj mioteł zrobionych ze sznurów). I ~lle 
wiem wielu majtków zaczyna myć ze wszystkich 
stron; to musi ich okropnie nudzić. Komendant od 
czasu do czasu schodzi, aby się przekonać czy 
wszystko jest w porządku, czy okręt jest wyszoro
wany, wymyty, świecący od mostu aż do dna. To 
mnie bardzo bawi, bo zachowane są przy tern pewne 
ceremonie. Druga osoba po Komendancie pan Suze 
jest przy nim, prócz tego dowódca załogi, a jeżeli 
wszystko nie jest dostatecznie czyste, o! strach! 
01 gdyby się zemną obchodzono tak surowo, bar
dzobym się bała. Ale Ojciec mi wytłómaczył, że 
maJąc tylu ludzi w tak małem miejscu zgromadzo
nych, potrzeba utrzymywać nadzwyczajną czystość, 
bo mogłyby z tego wyniknąć choroby i zresztą 
biedna hera zabrukałaby się bardzo. A przytem 
są widać ludzie, których trzeba przymuszać do 
porządku, a jednak to rzecz tak miła. 

Chcę teraz opisać dzisiejszy poranek. Ponieważ 
duszno było w naszym pokoiku, a na dworze bar
dzo było ładnie, Pani więc wstawszy wcześnie, 
otworzyła okno, a potem zaczęła pisać. Ja budzę 
się i spostrzegam, że coś czerwonego wisi nad mo
rzem; wołam więc przestraszona:-"Ach! ~ój Boże! 
nasza :flaO'a wpada do morza. Wtedy Pam patrzy 
i mówi:~"Okrętl"-Okrywam się więc kołdrą i co 
prędzej wyłażę z łóżka, wołając:-,,~ani~! Ma~~!~ 
Mania budzi się, Joasia także, w JedneJ ChWIl! J e
steśmy ubrane w szlafroczki i patrzymy przez ~kno 
na ten piękny okręt tuż obok naszego będący, Jego 
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to :flagę spostrzegłam . Ach! co za radość widzieć 
~no,:u ludzi .. Boć na morzu spotyka się tylko ryby 
l to Jeszcze me tyle jakby przypuszczać można. 
Była tam w oknie mała dziewczynka, która także 
na nas patrzyła, zawołałam więc do niej;-"Dzień 
dobry panience!" z całej siły, tak byłam kontenta! 
Dawała nam rękami znaki i mówiła także do nas 
ale nie slyszałyśmy nic, bo za wiele było hałasu n~ 
obu okrętach . Jak to przykro! Tak byłabym chciała 
wiedzieć, j ak ona się nazywa. 

Pani poszła na pomost, gdy tymczasem Mania 
w~9lądała z nami przez o~no i powróciła powie
dZIeĆ nam bardzo dobrą wHldomość, że ten okręt, 
który nazyw~ ~ię Le?n.ia, płynie do Francyi, że po
w~aca. z ~ndyI l przeJezd~ał około Burbon i że po
df3JmuJe szę ~abra~ ;tas:ze hsty. Mama schwyciła więc 
czem,Prędz€J za plOro, żeby napisać do Gustawa; ja 
zrobIłam toż samo. Joasia i Mania zapieczętowały 
rozl?oczęte do Alberyka listy. O! doprawdy Opatrz
n?śc zesłała nam to spotkanie, aby nasi brada mieli 
mespodziankę z listów. Ojciec napisał także do Gu
staw~, ale ,:szystko to było. naprydce, bo okręt tyl
ko p~ł ~odzmy czekał. NaSI dwaj kapitanowie roz
mawIalI z sobą przez tubę; kapitan Leonii powie
dział, że stali na miejscu trzynaście dni bo ich za
trzymała ?isza. To musi być bardzo nud~e, wszyscy 
są~zą, że l nas to . spotka. Gdy ten piękny statek 
odJecha.ł, serca SIę nam śeisnęły; tak przyjemnie 
było mleĆ towarzyszy! Widzieliśmy już wiele in
~ych statków, ale z tak daleka, że nic nie było mo
zna rozeznać, były to tylko czarne punkta. Ach! 
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gdybyśmy też jeszcze spotkali jakie okręty, to taka 
przyjemna rozrywka! 

Piątek, 27 sierpnia. 

Morze jeszcze jest dzisiaj niespokojne, z tego to 
powodu stało się coś, co mnie bardzo wzruszyło 
i z czego jestem tak szczęśliwa, tak dumna, że nie 
wiem czy potrafię to wyrazić. Mój dobry Ojcze!... 
Ach! jestem bardzo szczęśliwa, żem twoją córką!..· 

Dziś rano cierpiałam trochę na morską chorobę 
i nie mogłam pisać wyciągu, kiedy zaczęto mówić 
o obiedzie, zrobiło mi się jeszcze bardziej mdło, po
zwolono mi więc nie jeść i pozostać na moście 
z Barbarą i Bobusiem. Zdaje mi się, że z łaski ma
leństwa zrobiło mi się lepiej, taki był milutki. Bar
bara i ja trzymałyśmy go za ręce; gdy okręt się 
pochylał i ukazywało się morze, które zdawało się 
podnosić nad nami jak niebieska ściana; Bobuś 
śmiał się tak głośno i tak ślicznie i otwierał wielkie 
oczy niebieskie jak błękit, a przytem minkę mial 
tak ślicznie zadziwioną., że wszystkich bawił. Chwi
lami wpatrywał się w niebo z dziwnym wyrazem; 
zdawałoby się, że spostrzega tam coś w oblokach, 
tak był poważny i spokoj ny. Może małe dzieci na
prawdę widzą Pana Boga, bo to są jeszcze anioły. 
Nic zresztą nie wiem, ale to pewna, że Bobuś jest 
aniołkiem. 

Kiedyśmy tak chodzili, st.ary jeden majtek sie
dzący na stosie lin u stóp wielkiego masztu, przy
patrywał nam się cały czas; a nawet kiedyśmy się 
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do niego zbliżali, zdawało się, że miał ochotę prze
mówić do nas; ale ponieważ Mama nie chce, żebym 
zaczynała rozmowę z marynarzami, boby może my
śleli, żem nadto śmiała, nie mówilam więc nic. 
Zresztą muszę wyznać prawdę, sprawiał mi trochę 
obrzydzenia, bo widziałam, że z brudneO'o pude
łeczka rogowego wyjmował tytoń, a pote~ żuł go: 
io było szkaradne. Ale teraz nie brzydzę się już 
nim, chociaż zawsze znajduję, że nie bardzo jest 
czysty. 

Za chwilę znowu przechodząc tamtędy, nie wi
działam starego, ale następnym razem zobaczyłam 
go znowu; trzymał wtedy w ręku coś, co pokazywał 
Bobusiowi, gdyśmy się do masztu zbliżyli. Była to 
zabawka zrobiona z ości rekina i dobry majtek da
ją? ją .Bobusiowi, kt~ry wyciągał po nią rączki, po
WIedZIał nam, że to Jego robota. Wielka to zręcz
ność doprawdy; dodał jeszcze do tej zabawki rri:ałe 
brzękadełka, które dzwonią; to najwięcej Bobusia 
bawiło. Powiedziałam mu:-"Dziękuję panu, bar
dzo pan jesteś dobry, że dajesz mojemu braciszkowi 
tę zabawkę, czyś pan ją umyślnie dla niego zrobił? 
- Tak jest bez wątpienia i bardzo bym chciał zro
bić jeszcze co dla niego i dla wszystkich państwa.
Ach! pan jesteś bardzo uprzejmy! Bo też Bobuś jest 
:prześliczn~, nie prawdaż?-Spodziewam się, że on 
Jest prześlIczny, ten malutki!... Królewskie dziecko 
nie mogłoby być ładniejsze! To też on będzie kie
dyś admirałem; wszyscy go tu nie nazywamy ina
czej tylko mały admiml" ... 

Zabawiło mnie to, gdy sobie wyobraziłam Bo
busia admirałem i rzekłam: - "Ale on nie może 
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mieć większego stopnia, jak jego Ojciec?-To też 
Ojciec panienki będzie admirałem; jużby nim być 
powinien, gdyby stopnie dawano według zasług.
Pan znasz mego Ojca?-Ach! to dobre, ja miałbym 
0"0 nie znać, ja stary Mario?.. Niech go się panien
ka spyta, czy on mnie zna? Czy nigdy o mnie nie 
mówi przypadkiem?-O panu, nie, nigdy.-Aeh! 
poczciwy! Po tem go poznaję! Te stare wilki .mor
skie, już niema teraz takich!... Jednemu uratuje ży
cie, dru!riemu każe dać dwadzieścia pletni i nie wię
cej mó~ o jednem jak o drugiem.-Panie, powie
działam, ja nie rozumiem tego, co pan mówi, bo 
najprzód Ojciec wcale nie jest podobny do wilk~, 
a przytem czy Ojciec uratował komu życie? .1 me 
zdaje mi się także, żeby kazal bić kogokolwIek.
A co do tego to rzecz inna, odpowiedział Mario, 
śmiejąc się, owszem, owszem, Komendant bardzo 
często kazał dawać pletnie swoim ludziom, ale 
zawsze ma słuszność. Kiedy się jest na okręcie, 
trzeba iść prosto; wszystkim z tem dobrze i okrę
towi także.-Ależ, powiedz mi pan przynajmniej 
co dobrego Ojciec zrobil?- Uratował życie komuś 
z naszych znajomych, mówił Mario i ten ktoś nie 
zapomniał tego nigdy. Jeżeli panna Mał'gorza~a 
pozwoli, to ja jej to opowiem.-Ach! naturalnie, Ja 
tak lubię historye, a szczególniej takie jak ta! 

- Otóż było to tak: 20 stycznia będzie temu 
lat piętnaście, Ojciec panienki był j.eszcze podP.o
rucznikiem okrętu, a już doskonale klerowalłodzJą; 
wszyscy mieliśmy dla niego wielki sza~unek; a ~i
dzi panna Małgorzata my marynarze me wszystkJch 
szanujemy, trzeba zasłużyć na to! Trzeba go było 
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widzieć, kiedy odbywał straż! Niech Bóg broni te
go, który nie dopełnił swego obowiązku! Ale też 
pierwszy dawał przykład i nie mogliśmy się użalać 
na zbytnią jego surowość, bo był jeszcze surowszym 
dla siebie jak dla nasi wszyscy wiedzieli o tem. To 
też dalibóg bano go się, ale kochano go jeszcze wię
cej. On też był taki dobry! Kiedy kto chorował, 
albo miał jakie zmartwienie, on zawsze znalazł 
słówko, które dodało serca: - "N o, mój stary, dziś 
ci jakoś nie idzie?"-Albo.-"No, dzieci, odwagi! 
Kto pełni swoją powinność, ten zawsze jest zado
wolony."-Nigdy nie był dumny z nami. To też 
wcale nie był podobny do tych teraźniejszych, któ
rzy sądzą, że od razu zostaną wielkiemi, gdy nigdy 
nie przemówią do swoich podwładnych. Dowodem 
tego tutejszy Komendant, trzeba zobaczyć, czy on 
zna swoich luuzi! Ach! wszystko to nie warto czte
rech liardów!" 

Mario zatrzymal się dla nabrania tytoniu, a ja 
powiedzialam:-Ale panie Mario, zdaje mi się, że 
pan się mylisz, Komendant musi być wart więcej, 
bo zapewniam pana, że bardzo jest uprzejmy.-Ach! 
to dobre, dalibóg, żeby nie mial być jeszcze uprzej
mym dla takiej milutkiej pani jak Mama panienki! 
tego by już było za wiele!...-Ale on jest uprzej
mym i dla mnie ... -A tak, bo nie pochlebiając, pa
nienka jest także milutka. rZmieszalo mnie to, że 
ten dobry pan Mario tak mówił i spytalam):-A hi
storya Ojca? mnie to tak zajmuje!-O! opowiadam, 
opowiadam dalej! Uwaga! 

"Mówiłem więc, że nasz szanowny Komendant 
niepodoba mi się wcale, bo gdyby nie on, dawno 
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byłbym już odnowił znajomość z Komendantem 
Guyon,. Ale gdy widzę, jak obaj razem przecha
dzają się i gdy z boku przypatruję się temu dru
giemu, mówię sobie: Mario, mój przyjacielu, nie 
masz co robić z wielkiemi tego świata, nie szukaj 
afrontu. Lepiej zrobisz mój chłopcze, wstrzymując 
okręt, niż wpędzają.c go na rafy!... No cierpliwo
ści! Wracam do historyi. Otóż więc 20 stycznia 
o ósmej wieczór, nic zgoła n~e widząc, przy miłym 
powiewie wiatru, ubiegaliśmy dzIewięć mil mor
skich na godzinę i możeby pannie Małgorzacie zda
wało się, że to za ostro, bo Virginia podskakiwała 
jak ryba, co się rzuca, ale dla nas marynarzy to 
przyjemność. Ojciec panienki właśnie co skończył 
był straż, na szczęście biedaka, który w tej chwili 
wpadł w morze, z wysokości nie wiem wielu stóp. 
Puśeil on linę i dalibóg jeszcze nie rozumiem, jak 
się to stało, ale puścił ją od razu i uderzył głowI} 
w słoną. wodę, nie wyrzekłszy ani słowa. Jednakże 
ten zuch umie dobrze pływać! Ale trzeba wiedzieć, 
że był odurzony, może miaJ jeszcze w żołl}dku groch 
i suchary; zaczął więc kręcić młynka w wodzie, jak 
gdyby tego tylko uczył się przez całe życie. Ach! 
byłoby już po nim, gdyby nie młody odważny ofi
cer! bo Virginia wcale nie zwracała na to uwagi, że 
straciła człowieka, jak gdyby ten człowiek był sta
rą. beczką· Dodać jeszcze trzeba, że Komendant nie 
chciał się zatrzymywać, boją.c się nocy i wiatru, cho
ciaż nie było niebezpieczeństwa dla tych, którzy 
byli na okręcie. Ale Ojciec panienki, który byłby 
pozwolił zatonąć całej załodze okrętowej nie rusza
jąc się ze 8W€'gO stano'wiska, gdy był na służbie, 
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teraz zrzuca z siebie mundur, wdrapuje się na pa
rapet i dalibóg już jest w wodzie ... Natychmiast 
Wszyscy ludzie zaczynają krzyczM:-"Pan Guyon 
w morzu! pan Guyon w morzu!"-A Komendant, 
któryby się nie był zatrzymał dla biednego majtka, 
zmuszony jest zwinąć żagle dla oficera, tembardziej, 
że cała załoga byłaby się zbuntowała, gdyby był 
temu jednemu utonąć pozwolił. 

"Tymczasem Ojciec pani.enki torował sobie dro
gę W wodzie jak prawdziwa ryba i schwytał za 
włosy człowieka, który z przeproszeniem kopal go 
silnie nogami, bo nic tego wszystkiego nie rozumiat 
Ale odważny oficer nie puścił go, bo ma silną dłoń, 
ręczę za to. Spuszczają łódź na morze, a że Bóg do
bry dopomógł, wydobyto więc obu i oddano ich na 
okręt!. .. Kiedy przybyli na pokład Virginii, dopiero 
to było okrzyków bez końca... A na drugi dzieil 
Ojciec panienki wychodzi ze swego pokoiku o go
dzinie przeznaczonej na śniadanie; wszyscyśmy tam 
byli, jedząc zupę i widzi panna Małgorzata nie by
ło na to rozkazu, ale otóż wszyscy chłopcy po
wstają razem, jakby jeden człowiek... To było pię
knie!... Jeszcze dreszcz przechodzi, gdy o tem po
:myślę! To też Ojciec panienki, który nie zbladł 
nigdy przed niebezpieczeństwem, zbladł teraz jak 
chusta i spostrzegliśmy łzę w jego oku... Ale dali
bóg widać, że panienka jego córka, bo pobladła 
także. No, no! nie trzeba, żeby to panience spra
wiało przykrość!-O! zawolałam, to mi owszem ra
dość sprawia, ale potem? ... -A więc potem prze
chodząc podał mi rękę, a ja mu powiedziałem; 
Dziękuję_.. Bo widzi panna Małgorzata, ten wielki 
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niezgrabiasz majtek, który spadł w wodę ni mmeJ 
ni więcej jak nowicyusz, to był stary Mario, to by
lem ja" ... 

Mówią.c to powstał i wykręcił się do mnie ple
cami, ale to nie było przez niegrzeczność; on miał 
łzy w oczach, a nie chciał, żebym je widziała, bo 
obcierał je swą. czarną, szeroką dłonią. Ja stałam 
tam jeszcze, myśląc o moim dobrym Ojcu, gdy 
wszyscy wracali z obiadu. Mama mnie zawołała, 
pytając, jak się mam; za.pomniałam, żem była cho
Tą. Ale opiszę jutro resztę, tak jestem zmęczona, 
że już nie mogę utrzymać pióra. Ol mój dobry 
Oj czel jakże cię kocham! ... 

Sobota, 28 sierpnia. 

A więc Mama wołała mnie, a ja na to nie uwa
żałam, widziałam tylko Ojca i pobiegłam do niego 
żeby go przywitać. Zarzuciwszy mu ręce na szyję, 
zaczęłam płakać, bom się nie mogła powstrzymać. 
Ojciec mnie pytał:-"Ale cóż ci jest? Czyś chora?
.A ja odpowiedziałam: - O! nie, przeciwnie, to ... 
I płakałam jeszcze bardziej.-"To stary Mario, za
wołałam wreszcie łkając. -Czyś zwaryowała? pytał 
Ojciec.-Nie, nie, ale ty, Ojcze, jesteś niedobry, od
powiedziałam, śmiejąc się i płacząc razem; dla cze
go nie mówiłeś mi nigdy o tem, coś zrobił? - Ja!... 
wytlómaczże mi co to wszystko znaczy? - Tak, Oj
cze, stary Mario opowiedział mi wszystko. - Ale 
któż jest ten stary Mario?-O! Ojcze tego już za 
'wiele! udajesz, że nie znasz starego Maria! Oto on 
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st?i tam przy przednim maszcie, udaje, że rozma
Wla.z tym małym majtkiem, który się teraz śmieje, 
a~e Jeste~ pewna, że patrzy na nas z boku~ - Pod
b~łaś sobIe starego zrzędę?-Nie, to ty, Ojcze. Czy 
nIe przypominasz sobie Virginii i jak Mario wpadł 
w morze, a tyś się za nim rzucil, żeby go urato
wać?-Ach! tak, prawda, to on jest biedak! Nie 
byłbym go poznał, prawda, że to już piętnaście lat 
od. tefSo upłynęło. Ale dla czego ty płaczesz moje 
dZIeCIę?" 

. M?wiąc to Ojciec głaskał mnie po głowie. Po
wledzl.alam mu:-"Bo tak jestem szczęśliwa, żeś to 
u?zymł mój Ojcze i tak dumna! 1'0 było ślicznie, 
nIeprawdaż Mamo?"-Mama{lic nie odpowiedziała, 
ale widzia~am łzy w jej oczach. Potem wyciągnęła 
l'~kę do ~Jca mówiąc:-"Bardzo źle z twej strony 
Edwardzle, żeś mi nigdy nic o tern nie rnówiL.
Ach! widzisz Ojcze, zawołałam, Mama tak samo 
myśli jak ja!-Ta, ta, ta, rzekI Ojciec z swoją miną 
r~z~mną i dobrą, wy. kobiety wielkie rzeczy ro
bI~le. ze w~zystkiego. Zaden chłopiec okrętowy nie 
d.ZIWIłby SIę temu. Na okręcie takie rzeczy co dzień 
SIę przytrafiają i tak się do nich przywyka, że za 
chwilę Już się o tem nie myśli.-Jednak, to się je
Szcze me zdarzyło na naszym okręcie i nie wiem 
czy wszyscy oficerowie, którzy tu są uratowali już 
komu życie; zapytam się komendanta. - Dobrze 
~oje dziecię, niech cię ogłoszą gadułą, nie bardzo 
Slę omylą.-Nie dobry Ojcze! ja mówię ci komple
~enta: a ty mi tak za nie płacisz! N o, ale już się 
nI.e gmewam, bo muszę jeszcze mówić o Mariu; czy 
Wiesz Ojcze, że on byłby bardzo szczęśliwy, gdybyś 
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go przywHal? Nie śmie tego zrobić prz~z wzgl~d 
na komendanta.-No, to zaprowadź mme do me
go.-I Ojciec puścił rękę Mamy, która mi powie
działa po cichu: - "J a schodzę na dół, przyprowa-
dzisz mi tego poczciwca do mego P.o~oju." . 

- No cóż mÓJ' starv , rzekł OlcIec do Marla, 
" J J D l'b' znowu płyniemy na tym samym statku. - a l o~ 

tak komendancie i to mię cieszy, że pana tu znaJ
duj~ i śliczną. panią. i ładne pańskie dzieci; tembar
dziej, że nie są. dumniej.sze ~d p~na; dowodeI?- teg;o 
ta kochana panienka, mech n Bog błogosławI, kto: 
ra słuchała wszystkich moich historyi. - A tyś jej 
(Tłowę zawrócił Mario możesz się tern pochlubić. 
b ' ? 'b' Zawsze mój stary podróżujesz po morzu -DalI ?g 
tak komendancie, nic innego robić nie można, kIe
dy się raz tego skosztowało. Jestem pewn~,. że ~an 
tak samo jak ja, nie mógłbyś żyć na k:ow~e; ,!:!oa.lo
dze. (Widać, że marynarze tak nazywan. zJer:nę.)--:
Trzeba będzie jednak spróbować,. odpowIedzIał OJ
ciec, uśmiechając się; ale dla ciebie mój stary~ trze
baby tro~hę awan~u.-A?h! tak, ,tO?y był~ me ~o 
odrzucema. - A WIęC MarlO, pomowlmy o tern; moze 
ci będę mógł być ~żytecznym.-Toby mnie nie d~i
wiło komendancie, widać, że Bóg do bry oddał mIę 
panu w opiekę, kiedy poslał pana po mnie t~k .da
leko do wody ... Ale też widz~ ~an, ~tarr MarlO Je~t 
panu duszą. i ciałem oddany l Jeżeli ~ledy bę~zle 
mógł cokolwiek dla pana, albo dla J.ego rodzI~y 
uczynić,-niech ją. Bóg blogosławi,-mech sam dJa
beł nie staje mi na przeszkodzie, boby to mogło 
wyjść na złe staremu niegodziwcowi!" 

257 

Nie podobało mi się to, że Mario zdawał SIę 
żartować z djabla, który mi zawsze sprawia tyle 
strachu, ale to było z wdzięczności i Ojciec to zro
zumiał, bo wycią.gną.ł rękę do niego. Mario ściskał 
ją. z całej siły i widziałam jeszcze łzy w jego oczach. 
Zanim odeszliśmy ztamtąd, podczas gdy ojciec oglą.
dał liny i rozmawiał z innymi majtkami, odezwa
łam się po cichu do Maria:-"Mama chciałaby mó
wić z panem, czy pan możesz zejść?" - On odpo
wiedział:-"Za godzinę dopiero, ale zejdę, chociaż 
na jeden dzień, to będzie za wiele szczęścia."-Oj
ciec zapytał mię odchodzą.c:-"JuŻ widzę masz se
kreta z moim starym Mariem? - Widział Ojciec? 
Ale to nie mój sekret, to Mamy; ona chce Maria 
zobaczyć. - Poznaję ją. po tern! Ach kobiety, ko
biety!" 

Tymczasem Stefka i Bercia przyszły po mnie, 
żeby się pobawić przed lekcyą. i kiedy rozpoczęłam 
im zabawę, poszłam sama porozmawiać z Mamą, 
z Panią i z Manią. Były bardzo wzruszone, gdy 
opowiedziałam im wszystko. Stary Mario przyszedł 
do Mamy; na nieszczęście byłam wtedy przy~ekcyi; 
słyszałam tylko jego gruby głos ochrypły, który mi 
sprawiał roztargnienie. Mama powiada, że ten czło
wiek ma bardzo szlachetne serce i że chcialaby coś 
dla niego uczynić. Dawała mu pieniędzy w sposób 
bardzo delikatny, ale nie chciał nic przyjąć i to jest 
bardzo pięknie z jego strony. Ach! jak nam wszy
stkim żal Gustawa! On byłby tak szczęśliwy, gdy
by się dowiedział o tym pięknym czynie naszego 
Ojca, i gdyby mógł go uściskać; a przytem widzieć 
Maria i rozmawiać z nim. Mama mu opisze całą tę 
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historyę. Mama poleciła Barbarze, żeby zawsze gdy 
wyjd~ie na pomost prowadzi!a Bo?usia do. Mari~ 
na dzień dobry, bo to będzIe robIło pOCZCIWCOWI 
przyjemność. 

Wczoraj morze było jeszcze trochę' wzburzone, 
ale dziś wiatr ustał, morze jest spokojne i gładkie 
jak zwierciadło; Mania i ja widziałyśmy w niem do
breO'o Boga, jak nam Pani mówi, bośmy o Nim my
ślały i mówiły o Nim, podziwiając razem po śnia
daniu to wspaniałe morze. Co za upał! 

Niedziela, 29 sierpnia. 

Oto zaczynają się nudy! Tyle mówiono o tych 
s%karadnych spokojnych plas%c%y%nach, jak je nazy
wają, że dla tego widać nastąpiły. Od wczoraj nie 
ruszamy się Z miejsca, my, cośmy tak dobrze pły
nęli! Napróżno rozpinają wszystkie żagle, gdy po
<;zujemy najlżejszy powiew, wiatru, r:ic .zupełni~! 
Zagleopadają wzdłuż maszt?w brzydkie. I pł~skIe 
jak wielki balon Gustawa, kIedy g? BercIa .zgmot~a 
na drugi dzie!'l po nowym roku. CI panOWIe mają 
bardzo smutne miny, powiadają, że możemy postać 
na miejscu ze dwa tygodnie. K.omen~ant j~st za
chmurzony, co mię przestrasza, bom mgdy Je~z~ze 
li niego nie widziała takiej twarzy. Nawet OJCIec 
już nie żartuje. Jednem słowem wszyscy są w roz
paczy, ale Mama powiada, że jej wszystko jed~o, 
że kiedy pomimo tak strasznego upału wszyscy Je
steśmy zdrowi, więc ona się nie skarży; że zresztą 
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to przymus0we zatrzymanie się sprawia, że nie tak 
prędko oddalamy się od Gustawa. 

Mieliśmy dziś rano mszę, ksiądz Bertrand ją od
prawialj ach! jak on się modli gorąco, jak święty. 
powiedziećby można... W bardzo tkliwy sposób 
przemówił też do nas o ufności w Bogu. Ojciec był 
.z nami, komendant także. Ale nie wszyscy oficero
wie przyszli; byli tylko panowie de Vere i Patu. 
Znajduję., że oni przecież powinniby dać przykład 
majtk0m. Mama pytała komendanta dla czego nie 
pozwala 0dprawiać Mszy na pomoście, ażeby cała 
załoga mogła być obecna. On odpowiedział; że na 
nieszczęście obawia się, czy wszyscy zachowaliby 
się przyzwoicie, bo nie wszyscy na okręcie są. po
bożni. Jestto bardzo smutne, ale gdyby próbowano 
nauczyć tych biednych majtków modlić się, może
by oni lepiej to od nas potrafili. Nasz biedny Ma
rio naprzykład zachowałby się dobrze, bo mi prze
cie powiedział, że to Bóg dopomógł Ojcu do urato
wania mu życia. 

Poniedziałek, 30 sierpnia, 

Ciągle takie same morze jak oliwa. Przy tern 
g0rąco strasznie, nie mogę już wytrzymać. Pomy
śleć sobie, że już nam tak mało zostaje drogi do 
przepłynięcia linii Równika! Gdybyśmy tam przy
najmniej byli, obchodzonoby wielką uroczystość 
Chr%tu na Linii, coby nas zabawiło. Jakie ci mary
narze majljj dziwne pomysły! Pytam się dla czego 
~hrzczą wszystkich, którzy pierwszy ra~ przepływa--
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ją przez równik? Może dla tego, że to tak jakby się
wchodziło w świat inny; i rzeczywiście gdy patrzę 
na ma.ppę i widzę jak płyniemy ku drugiej połowie 

. kuli ziemskiej, to mi się to wydaje bardzo dziwne. 
Już dawno oddaliliśmy się z okolic Europy, płynie
my teraz między Ameryką po prawej, a Afryką po 
lewej stronie. Na nieszczęście nie widzimy ich,. 
szczególniej Ameryki; bo co do Afryki spostrzegli
śmy kilka jej wysp, a nawet ląd stały, gdyśmy kie
dyś zbliżyli się do niej; była to jak mi się zdaje 
Pustynia. Ale ja nic rozeznać nie mogłam, bo zie
mia z takiej odległości widziana, wydaje się jakby 
zasłona z chmur; a ta szkaradna pustynia, która ma 
zupełnie biały piasek, podobną była do mgły. 

Przedtem jeszcze widzielismy Madejrę, gdzieśmy 
wypoczęli dwadzieścia cztery godzin, a potem wy
spy Kanaryjskie. Nie pisałam o tem w dzienniku~ 
bo byłam jeszcze wtedy zbyt cierpiąca, skutkiem 
morskiej choroby; ale mam ochotę opisać to dzisiaj,. 
aby zachować na zawsze wspomnienie tej wielkiej 
podróży. Przypominam sobie jak byliśmy szczęśli
wi, kiedy zawofano, ' że .ziemię widać; tak milo sły
szeć ten wyraz, nawet gdy się nie oddawna jest na 
morzu! To wszystkich cieszy! 
. Zdaje mi się, że zatrzymaliśmy się w Madejrze 
Ja~oś ~w~nasteg.o dnia po wyjeździe naszym z Fran
cyJ, mIehsmy WIatr bardzo dobry i dla tego byli
śmy tak chorzy, bo się okręt mocno kołysał. Mama 
nie chciała wysiadać na ląd, tak była cierpiąca, 
a przytem zbyt wiele myślała o Gustawie. Pani zo
stała więc przy niej. Ale ja umierałam z chęci wi
dzenia ziemi; byłam pewna, że mi to .przyniesie ul-
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gę i Oj?iec zabrał mnie z sobą; prosił Mamy, żeby 
pozwolIła także iść Mani i Joasi; Stefka zbyt była 
słabą, żeby mogła iść; a Bercia na to za mała. By. 
łyśmy bardz~ kontente, łt;Iania, Joasia i ja; znal a
:złyśmy MadeJrę bardzo pIękną, przynajmniej wieś. 
Tylko byłoby za długo wszystko ze szczeO'ólami 

. d . b opowla ac. 
~e~~zilyśI?-r: z O~ce~ konno na wyżyny, aby 

obel~·z.ec kr~J l ~wIedzlć oddalony kościół, zkąd 
przeslIczny Jest WIdok. Mania i Joasia umieją do
skon~le j~ździć konno, bo .nawykły do tego w Bur
bon; J;-t' ~lle bardzo dobrze Jeżdżę, bo trzy razy tyl
ko .probował~m prz~szłego roku kiedy byliśmy na 
WSI. Ale chCIałam SIę odważyć: najprzód, że byłam 
z Ojcem, a potem miałam przewodnika dla siebie 
samej. Ol jaki za?aw~y człowieczek że swoją spi
.czas~ą. czapką.!. NIe WIem doprawdy dla czego mie
szkancy MadeJry noszą. ten rodzaj kocich ogonków 
na głowach, może, żeby się obronić od słońca. ale 
to im nadaje bardzo dzi.waczną postać. Przyte)~ są 
tacy brzydcy! Wcale mi się nie podobają. Prócz 
tego .ten szkaradny przewodnik, kiedy dawałam mu 
znakI, że mój koń idzie za prędko i że się boję, cią
gnął go za ogon, żeby go powstrzymać. Myślałam 
za. ka~dym raz.em, że koń zacznie wierzgać, na szczę
śCle bIedne ZWIerzę przyzwyczajone widać do takie
go obejścia. 

Pomimo tych :nałych nieprzyjemności znajdo
wałam ?aszą przeJażdżkę cudowną.. Ze wszystkich 
stron WIdać było pyszne winogrona i kwiaty i owo
:~ rozmaitego rodzaju. Kosztowaliśmy bananów 
l mnych nieznanych mi owoców, ale i.e miałam je-
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8zcze trochę mdłości z powodu konnej jazdy, nie 
wydały mi się one zbyt dobre. Wolałam owoce 
:francuzkie, bo i tych było dosyć i przynieśliśmy 
ich Mamie i Pani. 

Co za widok mieliśmy z wysokości tego kościo
ła! Te wszystkie piękne wsie i miasta, a nadewszy
stko morze, które się w dali rozciąga, tak spokojne 
i błękitne! Zdaje mi się, że dopiero wtedy zaczęłam 
poznawać jego piękność. Co nas nudziło na Madej
rze, to żebracy; daleko oni jeszcze gorsi od tych,. 
którzy nas napadli w dyliżansie. Nie można kroku 
zrobić, żeby ich nie napotkać; są, nawet przy bra
mach. Gdyśmy jedli obiad w małej oberży przed 
powrotem na okręt przyszło ich wielu zaglądać do 
nas przez okna, czyniąc nam rożne znaki błagalne· 
i czekając, żebyśmy im co dali. To było straszne,. 
bo ich było za wielu, abyśmy ich mogli wszystkich 
wspomódz. Byli tam mężczyźni, kobiety, dzieci 
brudne w łachmanach, aż litość brała. Podaliśmy 
im chleba i wszystkie nasze drobne pieniądze; rzu
cili się na nie z chciwością. Ach! doprawdy to okro
pne! Ale już dosyć o Madejrze. 

Kiedyśmy się zbliżyli do wysp Kanaryjskich 
i gdy mię zawołano, aby mi pokazać sławny wierz
chołek Teneryfy, patrzyłam na wszyttkie strony,. 
nie widząc nic zupełniej to mię dziwiło, bo wyobra
żałam sobie, że góra taka jak ta, powinna być bar
dzo wysoka i piękna! Wreszcie gdy mi dobrze ozna
czono miejsce, odkryłam w końcu, że góra ta za
miast być czarna była zupełnie biała i podobna do 
głowy cukru, a cala linia biała. , którą widziałam 
u stóp góry i.którą brałam za obłoki, były to już' 
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wyspy Kanaryjskie. Chciałabym była bardzo wy
siąść tam, na nieszczęście nie mogłam tego uczymc, 
bo bera nie zatrzymywała się wcale. Nudno to tak 
podróżować! Jabym była chciała zwiedzić wszystkie 
ziemie, bo przejeżdżaliśmy około miejsc, o których 
uczyłam się w geografii, a nie możnaby się nawet 
teo'o domyśleć, gdyby oficerowie nie mówili: To 
ta~n ... Oni są bardzo szczęśliwi; mają duże perspe
ktywy, widzą daleko dalej jak my, to bardzo dla 
nich zabawnie. A przytem tyle rzeczy umieją! Co 
jest naprzykład dziwne, to że muszą patrzeć w gó: 
rę, chcąc znaleźć drogę i co dzień stają ze sweml 
sekstantami, obserwując gwiazdy, mierząc wysokość 
słońca, zajęci rozmaitemi na.ukowemi rzeczami i tym 
sposobem poznają w jakiem jesteśmy miejscu. To 
bardzo szczęśliwie, bo pytam się, co by nam mogło 
wskazać drogę na morzu, kiedy ona nie jest jak 
każda inna., ale wszędzie jednakowa. Na szczęście 
także mamy te kochaną bussolę, która jest zawsze 
obrócona na północ. Jest nam ona bardzo użyte
czna i dla tecro też dają, jej honorowe miejsce, bo 
j est umieszc~ona przy sterze i majtek, który jest na 
straży uważa ciągle na igłę. To mnie bawi i często 
na nią zaglądam. 

Wczoraj jeszcze łowiliśmy galery jak poprze
dnio, bawiliśmy się doskonale. Jak to ślicznie pa
trzeć w wodę na te dziwne zwierzęta, które wcale 
nie zdają się być żyjącemi i które są raczej podo
bne do miniaturowych okrętów z pięknym żaglem 
różowym, białym, albo niebieskim! Ale zblizka nie 
są ładne, a nawet bardzo brzydkie, bo nie mają ża-
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dnego kształtu i ciągną się jak włólmo. Zdaje mi 
się, że zwierzęta te należą do rodzaju tych, które 
nazywają mięc:mkami, ale mocno parzą, gdy się ich 
dotknąć, co jest bardzo nieprzyjemne. Bercia bar
dzo wczoraj krzyczała, ona się chce wtrącać do 
wszystkiego; nikogo nie słucha i dotknęła ręką. gale
ry, mówiąc stanowczo:-"Jeżeli to nie gorące, to 
mię nie sparzy."-A potem tryumfowała" bo nie 
uczuła gorąca; ale wkrótce ręka zaczęła ją tak bo
leć, że biedaczka długo płakała i przyrzekła, że ni
gdy już nie dotknie się tych s~karadnych mal;ych 
okrętów. Gdyśmy się przypatrzyli galerze, puszcza
liśmy ją w morzc zawsze z tern samem wiaderkiem 
w któreśmy ją złowili i udało nam się schwytać kil
ka w ten sposób. Mania mi powiedziała, że ona 
i Joasia bawiły się tern także, jadąc do Francyi i że 
biedna ich matka często im łowiła galery. 

Co jeszcze ładne, to winogrona ~w1'otnikowe. Je
rzy zebrał dla mnie te, które mu dali majtkowie. 
Te morskie rośliny mają istotnie podobieństwo do 
jagód winnych. Ileż ciekawych rzeczy jest w morzu! 
Ryby muszą je znać daleko lepiej od nas; jaka szko
da, że nie umieją mówić. Niekiedy gdy widzimy 
htwy świń morskich" to jest ogromne massy tych 
ryb, które płyną około nas i od których morze wy
daje się czarne ,. miejscu gdzie przepływają, tyle 
ich jest i tak ściśnięte, zdaje mi się, że to byłoby 
zabawne zapytać ich zkąd płyną, dokąd dążą i dla 
czego zdają się być tak zajęte? Majtkowie mówią, 
że te zwierzęta dobrze znają czas, wiatr i gdyby ko
mendant miał rozum, radziłby się ich. To wygo-
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dnie powiedzieć, ale jak się wziąć do tego? Chcia
łabym to wiedzieć. 

O! jak jestem zmęczona! 

'Wtorek, 31 sierpnia. 

Zaczynam się nudzić, widząc morze tak spokoj
ne. To musi niecierpliwić także to biedne morze, 
które ta,k się lubi ruszać! Przy tern straszny jest 
upał, nie wiemy już co robić. Jestem pewna, że to 
bardz~ niezdrowo, bo wszyscy jesteśmy cierpiący; 
ja miewam ból głowy, Mania miewa bicie serca, 
które jej sprawia wielkie cierpienia. Mówi, że mie
wala je często, będąc dzieckiem i to trapiło jej mat
kę. Mówiłyśmy obszernie o tej biednej ich matce, 
gdy przechadzałyśmy się na dunecie, przy pięknem 
świetle księżyca wczoraj wieczór; nasza rozmowa 
była bardzo tkliwa. 

Mama siedziała na końcu dunety z Panią, z Oj
cem i z komendantem. Stefka, Joasia, Bercia, Ade
la i Laura słuchały historyi, którą dobry ksiądz 
Bertrand byllaskaw im opowiadać, siedząc na osta
tnim stopniu drabiny z lewego brzegu okrętu. Sio
strzyczki siedziały trochę dalej z panią Bontems, 
która im opowiadała nie wiem już ile rzeczy, usy
piając przytem Zuzię i bawiąc Julka. Księża Lau
rent i Verrier chodzili wzdłuż i WSZe1'Z pomostu, 
rozmawiając. 

To nas bawiło Manię i mnie patrzeć z góry na 
te wszystkie przechadzki, które się odbywały na do
le po obu stronach, po prawej i lewej stronie dune-
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ty aż do wielkiego masztu; bo cały przód okrętu 
przeznaczony jest dla majtków, którzy się tam trzy
mają gromadą, siedząc. albo stojąc, śmiejąc się, roz
mawiając, śpiewając. Zołnierze marynarki, podró
żujący na okręcie, polączeni są z majtkami; to two
rzy znaczną liczbę ludzi i doprawdy pięknie jest na 
nich patrzeć. Ale co mię śmieszyło, to przechadza
jący się doktór z porucznikiem, pan Patu z komisa
rzem i panem Leblond, a potem aspiranci i ocho
tnicy, oficerowie infanteryi marynarki, spotykali 
się co chwila i nie wiem jakim sposobem nie potrą
cali się, bo tak malo jest miejsca. Ale do wszystkie
go można się przyzwyczaić. 

Pan de Vere był sam, bo trzymał straż. Prze
chadzał się, śpiewając, albo też stawał na lawce 
i, patrzył na niebo, szukając chmury, lub wiatru~ 
Smiałyśmy się z Manią" że chciał się rozerwać wy
daniem jakiego rozkazu, ale nie mógł nic wynale.źć ... 
Mial minę niezadowoloną. Nagle poczułyśmy lekki 
powiew wiatru, który nam przyjemnie owiał czoła, 
biegniemy ku pomostowi;. aby zobaczyć co ~robi 
pan de V ere. Zdawał SIę zachwyconym! BIerze 
więc tubę wolając:-"Rozpuśćcie papttgil"- Co zna
czy rozwińcie żagle, które tak nazywają i które 
schowano, to jest zwinięto, nie wiem dla czego~ 
Wszyscy majtkowie biegną, bo to ich także bawiło,. 
że się mieli czem zająć i rozwijają żagle. Patrzy
my, czy wiatr je będzie popychał; biedny żagiel po
ruszał się z początku troch~, nadął się lekko. Spo
dziewałyśmy się, że się utrzyma; wcale nie, opada 
i nie czujemy najlżejszego powiewu. I wszystkie 
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żagle rozwinięto bezużytecznie. Trzeba było Wł-
dzieć minę pana de Vere! 

Ale myśmy już potem nie zwracały na to uwa
gi Mania i ja, tak byłyśmy zajęte podziwianiem 
morza; tak było piękne, tak piękne!... Miałyśmy 
łzy w oczach. W Paryżu nie domyślają się wcale 
co to jest morze. Nawet gdy się jedzie do Dieppe, 
albo do innego małego portu, nie można mieć 
o nie~ wyobrażenia, bo ja w Brest nie zachwyca
łam SIę wcale morzem. Jestem pewna, że gdyby 
pani de Baldi znajdowała się wczoraj wieczorem 
z nami na pomoście byłaby 'zmuszoną przyznać, że 
widok morza nieskOllczenie jest wyższym od wido-· 
ku bulwarów lub Tuilleries; tego nawet porównać 
nie można. Niebo było tak czyste, tak niebieskie! 
Gwiazdy tak błyszczące pomimo pysznego światła 
księżyca, .. Ale ja znajdywałam szczególniej prześli
cznym kSIężyc. Wszystko oświecał swojem łago
dnem światłem, a fale morza zdawały się być sre
brne tak błyszczała ich powierzchnia. Mania i ja 
oparłyśmy się na balustradzie dunety i patrzyłyśmy 
~a to nic nie mówiąc. Nagle spojrzałam na Manię 
l uderzona zostałam wyrazem jej twarzy. Tak by
ła piękna jak anioł z odbłyskiem jasności na czole, 
a oczy jej zdawały się widzieć Samego Boga. Po
wiedziałam jej: - "Ol Maniu, jakie to piękne nie 
prawdaż?-Odpowiedziała ze wzruszeniem:-,,'l'ak, 
bardzo piękne ... A przytem dla mnie to jest tak 
słodkie i tak smutne zarazem ... "- Zrozumiałam, że 
~yśli o matce i rzekłam:-"O" ja widzę dobrze co 
Clę zajmuje ... - Czy wiesz Małgosiu, rzekła prawie 
Zupełnie cicho, zdaje mi się, jakbym czuła duszę' 
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matki przy sobie ... Morze! to jej grób ... -O! ~ani~, 
śliczny to O'ró b, bo jeszcze żywiej nam przypomma, ze 
ona poszl~ do Boga. Ziemi~ nie je~t podobn.a do 
,nieba. ale morze!... Patrz Jak ono SIę w wodzle od
bija .. :'-O! tak, to też myśląc o Mamie, myślę za
wsze o niebie tu w obec jej grobu, w obec tego 
wspaniałeO'o widoku, który mi mówi o Bogu, my
ślę, że om~jes~ blisko mn.ie!-.Bar~~o j~ste.m z tego 
kontenta Mamu bo ona l mme tez WIdZI. - Tak, 
i pewno cię kocha,. Małgo~iu sio~trzyczko ~oja." 

Mówiąc to objęła mIę wpoł ręką, a Ja byłam 
szczęśliwa na myśl, że dobra jej matka patrzyła na 
nas. Stałyśmy tak czas jakiś, nie mówi~c słowa, .ale 
ja myślałam o tylu rzeczach, ż~ aż mIę ~o dUSI~O, 
bo nie wiedziałam jak je wyraZIĆ. Wreszcle p~wle
działam:-"Maniu to musi być miło iść do meba, 
prawda?"-Mania ze swoim anielskim wyrazem pod
niosła oczy i odpowiedzia.la;-"O M~łgosiu! kiedyż, 
kiedyż my tam pójąziemy?"-To . mIę t~ochę p.rze~ 
raziło i odpowiedZIałam: - "Ą--Iez Mamu, czyzb~s 
tam zaraz iść chciała?-Małgosm, gdyby to odemme 
zależało, czy myślisz, że wahałabym się. P?jść ~o 
mojej matki?-Ale zostawilażbyś tu mme l Joaslę 
i Alberyka? I Mamę która cię tak kocha? ~ naszą 
kochana Pania która teraz do nas obydwoch na
leży?"-=-Mani~' uśmiechnęła się i odparla.-"M~że 
nie tak prędko was porzu~ę. ". Al~ droga . .Małgosl1:, 
czy sądzisz, że będąc w meble me modllłab;:m SIę 
.za was i nie kochałabym was zawsze?-Ale Jabym 
,cię już widzieć nie mogła ... -Czułabyś mię przy so
bie tak samo jak ja czuję moją ukochaną matkę, bo 

.s!}dz.,ę, że Bóg pozwoli mi czuwać nad tobą razem 

269 

z twym Aniołem stróżem.-Słuchaj Maniu, ja da
leko lepiej wolę, abyś zbliska nademną czuwała, . 
wolę widzieć cię, bo nie mogłabym nigdy obejść ' 
się bez ciebie; nigdy, czy słyszysz? A więc jeżeli 
mnie kochasz, nie proś Boga, abyś umarła przede
mną, to byłoby źle z twojej strony, byłoby ~owo
dem niewdzięczności. " 

Miałam łzy w oczach i mocno ściskałam Manię, 
jak gdybym się bała ją utracić. Na szczęście odpo
wiedziała:-"Bądź spokojną, nie jestem tak dobrą, 
aby Bóg zrobił mi łaskę, powołując mię prędko do 
siebie, trzeba długo jeszcze pracować na to szczęście. 
-Tem lepiej Maniu, ja także dużo jeszcze pracować 
muszę, aby na to szczęście zasłużyć, będziemy wię~ 
razem pracowały. - Razem! odrzekła Mania; ach! 
żeby to razem!-To prawda; mój Boże! odrzekłam; 
ja zawsze zapominam, że marny się wkrótce rozlą
czyć! O! Maniu, to jest niepodobieństwem wiesz, 
że ja nie mogę temu uwierzyć. Bóg w dobroci swo
jej zeszle jaki wypadek i sprawi, że się nie rozlą
czymy.-Nie widzę, co mogłoby przeszkodzić temu 
rozłączeniu, ale Małgosiu zdaleka i zbliska możemy 
pracować wspólnie, szkoda, że pierwej nie myślałam 
o tem. Czyż nie będziemy złączone przez modlitwę? 
A przytem będziemy pisywały do siebie; ty donosić 
:mi będziesz o swych postępach w dobrem, ja ci tak
że powiem o moich, jeżeli będę jakie robiła.-Co za 
szczęście, bardzo nam to dopomoże. O! Maniu, jak 
to dobrze, że my się tak kochamy. Ale czy myślisz, 
że w niebie będziemy mogły rozmawiać z sobą 
i zbliżać się do siebie?-Spodziewam się, że tak, ale 
będziemy tak kochały Boga, że może jedna drugiej 
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nie będziemy tak potrzebne.-O! Maniu, ja zawsze 
będę ciebie potrzebowała, ale nie dziwiłoby mnie 
to, gdybyś ty się mogła obejść bezemnie, bo ja: ci 
nie moO'ę zrobić nic dobrego, ale zawsze martwIło
by mn~ to bardzo.-Ale Małgosiu, ponieważ nie 
można być nieszczęśliwą w niebie, a zatem to nie 
:nastąpi.-Masz słuszność, to mię uspokaja. Ale Ma
niu jakieO'o to rodzaju jest szczęście w niebie? Ach! 
gdybyśmy to odgadnąć mogli!-Ja nie wiem, od
rzekła Mania, ale wiem, że się widzi Boga ... Ol Mał
.go siu, czy ty pomyślałaś o tern? My co tak podzi
wiamy niebo i morze, my widzieć będziemy Tego, . 
Który je utworzył i Który nam samym dał życie. 
A przy tern będziemy Go tak kochały, to nam bę
·dzie nieustanną. radością. Zobaczymy Jezusa Chry
stusa, Który cierpiał dla nas i umar!. .. Gdybyś 
już była odbyła pierwszą Kommunię, wiedziała~yś 
jaka to rozkosz być z Nim! A przecież Kommuma, 
to jeszcze nie jest niebo... Przy tern będziemy wi
działy Najświępszą Maryę Pannę, naszą dobrą Matkę 
i wszystkich Swiętych, naszych braci i aniołów. 
Znajdziemy też tam wszystkich, którycheśmy stra
cili; ojca, drogą matkę, dziadzię. Ol Małgosiu!. .. " 

Mania nie mogła mówić więcej; ja także byłam 
zanadto wzruszoną, żeby odpowiedzieć. Wreszcie 
Mania wzięła obie moje ręce w swoje rączki złożo
ne i rzekła głosem który sprawił na mnie niesły
ehane wrażenie:-"Mój Boże! mój Boże! W Imię 
Pana naszego Jezusa Chrystusa blagam Cię! Daj, 
abyśmy Cię kiedyś razem w niebie wielbily!" ... -
Ach! spodziewam się, że Bóg usłyszał tę prośbę· 
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Kiedyśmy jeszcze były zatopione w modlitwie; 
uczułyśmy czyjąś rękę na naszych ramionach, bvła 
to ręka Pani. Zapytała nas:-"Dzieci, o czem tak 
rozmawiacie?"-Opowiedziałam jej naszą rozmowę, 
a on~ rzekła, że Bóg zseła tak dobre myśli i przed
stawIa.duszom naszym tak piękne widoki, aby nas 
zachęCIĆ do zbliżania się do NieO'o coraz więcej. Dla 
tego to więcej staram się być d~brą i dwa razy dzi
siaj uniknęłam zniecierpliwienia, a raz, chociaż 
chciałam nie być usłużną, jednak się przezwycię
żyłam . 

Środa, 1 września. 

Mam wie~e rzec~y do opowiadania, a jednak je
stem tak zamepokoJona hałasem około siebie że nie
wiem, czy będę mogla pisać. A przy tern okręt ko
łys.ze s~y t.rochę.i to się wydaje dziwn~ po tej kilko
dmoweJ CIszy, Jaka panowała. Ale Ja się pewno 
na to nie użalam; tak przyjemnie posuwać się na
przód! Wczoraj więc rano, (nie rozumiem jak mo
głam zapomnieć napisać to w dzienniku, bo to było 
Ważne zdarzenie), lekki wietrzyk powiewać zaczał 
nie było to nic wielkiego, a jednak wszyscy pobi;
~li na pomost, albo stanęli w oknach aby 0'0 użyć 
l słyszeliśmy rozkazy i manewra, które ':ykony
W~no na górze, aby skorzystać z tego ukochanego 
Wletr~yku. Po upływie godziny zarzucono łańcuch, 
aby SIę dowiedzieć ileśmy upłynęli, zrobiliśmy WiJ
zeL. To jeszcze było mało, bo trzeba upłynąć trzy 
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na jedną milę, jednak dodało to nam nadziei. Ale 
wkrótce wiatr znowu ustał i myśmy się posuwać 
przestali. Zaczęto więc mówić, że już po wszyst
kiem, że z miesiąc stać będziemy na tem samem 
miejscu, że nigdy nie dopłyniemy, że przytem nasz 
okręt jest ciężki, wprawdzie trwały, ale powolny 
i nie umie korzystać z pomyślnego wiatru. J ednem 
słowem zaczęto nas zniechęcać, chociaż ja to lubię, 
że płyniemy na okręcie silnie zbudowanym, to bez
pieczniej. 

Ale nagle podczas obiadu przyszedł znowu upra
gniony powiew wiatru! Na ten można już było ra
chować. Po wyciągnięciu łańcucha pokazało się, że 
upłynęliśmy trzy węzły na godzinę. To aż miłot 
To też Komendant powiedział nam, że na drugi 
dzień rano przyrzeka przebyć równik. Co za 
radoŚĆ! 

Zaraz wymyślono bajkę o tej sławnej linii, my
ślano że J' a nie wiem co to jest; na szczęście Pani , . 
mi to już oddawna wytłómaczyła, ucząc mIę geo-
grani, wtedy nie myślałam, że kiedykolwiek będę 
równik przepływać i powiedziałam to panu Suze, 
który zdawał się żartować ze mnie. Ale to źle, że 
stanęłam po jego stronie, aby się sprzeciwiać Adeli, 
która wierzyła, że w samej rzeczy zobaczymy na 
niebie wielki pas c21arny i mówiła ze swą preten
syonalną miną, że to musi być bardzo ładne . Po
zwoliliśmy jej wierzyć, że tak jest, a ja udawałam, 
że myślę tak samo. Wtedy Laura zaczęla wołać , 
żeby i jej to pokazano. . 

Bercia nadeszła wtedy ze Stefką i Joasią; to mI 
nie było na r,ękę, bo nie chciałam, żeby one nale-
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'ża!! do t~go głupstwa, ale trzeba było nie uwiado
m~c Adeh, a pan Suze obiecał mi po cichu, że na
z.aJ?trz ,;łOŻy.COR w hl~etę i powie Adeli, że to jest 
hma, ktorą WIdać na mebie. Cała ta historya spo
w?dował~ ~m?tne zajści~ z J':ianią,. które zaraz opo
WIem. Otoz kIedy po obIedZIe byhśmy na pomoście 
wszyscy, w chwili gdy bawiłam się z Bobusiem 
który bJ:ł m~lutki)ak a~iołek, słyszymy nagle wy~ 
st:zał. z fuzyI zdaJą~y SI.ę pochodzić z wysokości 
wIelkIeg? masztu. 1 ak SIę zlękłam, że aż nogi za
trzęsły SIę po?emną . . Bobuś zaczął krzycz'M, Bercia 
płak.ala; .Stefka pobIegła ukryć się przy Mamie. 
JoaSIa drzała także, ale Mania domyśliła się zaraz 
co to jest. Natychmiast spoEltrzeO'liśmy dziwneO'o 
pocztyliona, który jak kot schodził z wielkie~o 
maszt~. Miał W r~ku długi bicz, bardzo świecą~e 
buty l pyszny kaftan czerwony, mial perukę jasną, 
upudrowaną zebraną w warkocz, który mu spada! 
na kołnierz i osypywał mu plecy pudrem. Zaczę
liśmy śmiać się bardzo. 
. O~ się zbliżlł do Kor,nendanta, który z powa
zną mmą oczekIwał na mego i ukłoniwszy się pra
wie do ziemi, powiedział bardzo ostrym głosem: 
- "Panie Komendancie! Jego Królewska Mość Linia 
Kr~l, zwrotników, ró,:nika i inn1.ch napowietrznych 
kraJow,. -prz1,syła mme do ~aszeJ Ekscelencyi, aby 
zapytac JakIe~ prawem śmIesz pan, nie oddawszy 
lllu P?przedmo ~oldu, wstępować w głąb jego pań
stwa l ~ska.rża SIę na zgwałcenie jego territorium. w: dowod czeg~ skladam tu pismo, które lepiej wy
tło.maczy J;>a?u Jego I ur?,zę, niżby to potrafił uczynić 
naJpokormeJszy PanskI sługa."-To mówiąc uklo-
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nił się jeszcze, potem wyjmując z kieszeni. wielki 
list zapieczętowany odda,ł go Komcnda?towl. . 

Ten wzią.ł go i przeczytał po;vażme~ n~stępme 
powiedział do pocztyliona: - "MoJ przy] aClelu po
słańcze stref wysokich, żałuję, że pan twój każe ci 
odbywać tak niebezpiec~ną podr?~, .aby :użalać się 
na mnie o krzywdy, kto!,e .żadneJ me :maJ~ ~asad:y. 
Wiem bardzo dobrze, JakIe są. powmnosCl mOJe 
względem króla zwrotników, ale my prości nizin 
mieszkańcy nie wiemy drogi, która prowadzi do 
nadpowietrznych krajów, a możemy jedynie próbo
wać podróżowania na tych oddalonych morzach, 
ufają.c życzliwoŚći, jaką. twój ~?sto~ny pa~ okazuje 
zawsze mnie podobnym. Wroc WIęC do mego, po
słańcze wyżyn i powiedz mu, że nie mogą.c mu zło
żyć mego hołdu; spodziewam się od królewskiej 
jego powolności, że raczy, zniżając się do nas, s~m 
przybyć w odwiedziny; przyjmiemy go z wspama
łością. odpowiednią. jego godności. 

Kończac te słowa Komendant wsunął w rękę 
pocztylion~ pienią~z pię.ciof:ankowy. Pocztylion 
ukłonił się głęboko l powIedzlał:-"Podobne argu
menta usprawiedliwiają. najzupełniej pana Komen
danta i słowem honoru zapewniam pana wobec ca
łego szanownego zgromadzenia, że mój dost.oj?y 
pan Linja jutro pana odwiedzi."-Potem kłamaJą.c 
się jeszcze i trzaskając z bicza wlazł na. m.aszt ~apo
wrót. Gdyśmy się z Komendantem śmIeh z tej ko
medyi i pytaliśmy go co ro?ią. ~i wszyscy, majtko
wie na drąO"ach żaO"lowych l gdzIe poszedł ow posła
niec Kom~ndant ~awołał nagle:-"Za,bierzcie małe
go ~dmirała!" (Bo wszyscy tak nazywają Bobusia~ 
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Mama uciekła z aniołkiem, gdy wtem grad 
fasoli, bobu i nie wiem jeszcze czego spadł na du
netę, na pomost, wszędzie. Aż gl'owa od tego bola
ła, więc też pobiegliśmy wszyscy do Komendanta. ' 
l?ani Bontems i Siostry weszły tam także z nami. 
Smialam się patrząc jak oficerowie przyjmowali to, 
a majtkowie biegali i bawili się. Adela wszystkich 
pytała, dla czego pozwalają. na takie głupstwa. Pan 
Suze jej odpowiedział, że to jest staroiytny ~wyc~aj, 
mający na celu zatajenie przed biednymi ludźmi 
drogi, którą dojść można na dwór króla zwrotni
ków i równika.-Ona mówila:-"Ale to wcale nie 
mą.dre, bo już wiem teraz, że najprzód trzeba wejść 
na duży maszt. - Tak, ale potem, mówił dalej pan 
Suze szydząc, w tern cała tajemnica!"-Ja śmiałam 
się, bo zdawało mi się, że Adela była zła, że tego 
nie rozumie, a gdy Joasia przyszła mnie spytać 
po cichu co to wszystko miało znaczyć, odpowie
działam jej:-"Spytaj się pana Suze." 

Wtedy pan Suze opowiadał jej także różne bajki, 
widziałam, że Mania nie była z tego kontenta, a kie
dyśmy zeszły do siebie na noc, zawołała Joasi i roz
bierając ją. tłómaczyła, dla czego to miejsce nazywają. 
linią i że to jest tylko linia urojona, aby łatwiej 
było wyobrazić sobie, jak ziemia dzieli się na dwie 
równe czę·ści, że majtkowie wymyślają. to wszystko, 
~by się zabawić i że powinnaby sobie przypomnieć 
Jak na ich okręcie urzą.dzano także jakieś zabawy, 
chociaż w mniejszym stopniu, najprzód dla tego, że 
to nie był duży okręt, a potem, że okręta które wra
cają do Francyi już przebywały równik.-"Tak 
Maniu, ja przypominam to sobie dobrze, ale ponie-
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waż to co robią tutaj jest daleko ładniejsze, mYśla
lam więc, że to nie to samo. I do tego oficerowie 
mówią, że istotnie jest linia na niebie! I Małgosia 
ternu wierzy! Jakże chcesz, żebym ja nie wie
rzyła?" 

Gniewałam się widząc, że Mania psuje to, co 
pan Suze przygotował na drugi dzień, bo z pewno
ścią Joasia wszystko rozpowie Adeli, powiedziałam 
więc:- "Nie, ja temu nie wierzę, ale mówię tak dla 
zabawy i gniewa mnie to, że całą zabawę popsuje 
jeden mały głupiec."-Joasia zawołała:-"Ty sama 
jesteś głupia, nie pra.wdaż Maniu?~Cicho bądź, od
powiedziała Mania, bardzo źle używać takich wyra
zów:-Chcesz powiedzieć, że ja jestem zła? rzekłam 
do Mani, to bardzo pięknie z twej strony! A to 
wszystko dla tej szkaradnej dziewczyny. 

Joasia chciała coś odpowiedzieć, ale ją Mania 
powstrzymała: co mnie rozgniewało jeszcze bardziej 
i dalej mówiłam Joasi rzeczy bardzo nieprzyjemne; 
Pani przez cały ten czas była u Mamy. Joasia pła
kała, Mania starała się ją pocieszać. Czułam do
brze, że postąpiłam źle i to względem Mani ... ale 
nie chciałam się zastanawiać nad tem, bom się za
nadto za. siebie wstydziła. 

Pani weszła; powiedziałam jej dobranoc i nie 
odrzekłam nic, gdy mnie spytała dla czego mam 
taką minę; położyłam się prędko do łóżka nie śmiąc 
pocałować Mani, bo się b alam , czy ona nie gniewa 
się na mnie. Joasia przyszła powiedzićć mi dobra
noc, bo ją siostra namówiła do tego i przyjęłam ją. 
dobrze; tak już żałowałam tego, com zrobiła! Pierw
szy to raz zdarzyło mi się coś podobnego z Manią., 
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~o też nie mogł~m zasnąć 'pomimo cał~j skruchy, 
Jaką byłam przejęta. KręCIłam się w łóżku nie mo
gąc zna~eźć s~oko~nego. miejsca. Gdybym była 
pew~~! ze Mama m~ ŚpI także, bY:l:'abym zagadała 
do mej, tak byłam meszczęśliwa! Nie wiem jak to 
długo trwało. Ale doprawdy nie moO'łam już wy-
trzymać. I:> 

. Zakaszlałam lekko, aby wiedziano że nie śpię 
l usłys~ałam; że Mania odkaszlnęła takie jakby na 
odpowIedź dla mnie. Usiadłam na łóżku' i wychyli
ł~m głowę przez p~ręcz, żeby zobaczyć Manię wresz
CIe ~zekł~m p~ clchu:-:-,,~aniu, czy ty śpisz?
CZ!Z mOoę spa~, Od?OWledzl~ła ~ania, wychylając 
takze głowę, kIedysmy sobIe me powiedziały do
bra~oc?-Ach! ty je~teś zbyt dobra!... Zaczekaj 
t.ylko.-Odsur:ęła~ WIęC balustradę i zeszłam po 
?~?h~~lm; Ma~la mI ~tworzyła swoją. i weszł~m do 
Jej łozka .. Objęłam Ją. za szyję i rzekłam:-"Czy 
?hcesz m.I pr~ebaczyć?"-Ucałowała mnie kilka razy 
l odpowledzlała:-"Tak, moja siostrzyczko, tak, 
z całe.go ,~erca!-Ach! ty mię nazywasz swoją siostrą, 
~le wl~ceJ kochasz Joasię jak mnie? .. -A jakżeby 
maczeJ ~.yć n:ogło? . Zastanów się; czy ona ma mat
kę? czyz Ja me powmnam być jej matka i siostrą. 
razem?-Tak, Maniu, ty masz słuszność, to ja je
~te?I złą, b~m zrobiła. przykrość Joasi, mówiąc jej, 
ze J.est g~u~Ia.-Co mI najwięcej przykro, to, że nie 
u.m~esz SIę Jeszcze powstr7.ymać od gniewu O'dy kto 
CI .. C . ' o 

~Ię sprzeCIWIa. zy zapommasz, że postanowi-
łYSll~y razem pracować na pozyskanie nieba? - Ale 
M:~mu, dla ~zego nie ostrzegłaś mnie? Przyrzekła.'; 
lllI to. Za~llast tego zdawało się, jakbyś przyzna-
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wała słuszność Joasi, a to mnie jeszcze więcej gnie
wało.-To prawda, odpowiedziała Mania; ja także 
zbłądziłam, bo się czułam trochę rozgniewaną na 
ciebie, muszę to wyznać.-O! Maniu, czy to już te
raz przeszło? Powiedz mi, że mię jeszcze kochasz. 
-Tak, moja siostro, moja droga siostrzyczko, ko
cham cię i proszę abyś mi także przebaczyła.-Ach! 
chciałabym bardzo mieć co do przebaczenia, bo 
przy/najmniej cała wina nie ciążyłaby na mnie." 

Smiała się, a ja powiedziałam:-"Kontenta je
stem, żeś nie zasnęła! Teraz już mi nie ciężko na 
sercu, ale przed chwilą okropnie mi było.-Ja tak
że, odrzekła Mania, była.rn nieszczęśliwa, ale nie 
śmiałam iść do ciebie, ażeby się nie przekonać, że 
jesteś zimna dla mnie.-O! Maniu, nigdy już nie 
będziemy z sobą na zimno, nie prawdaż? to za nad
to smutne!" ... 

Ucałowałyśmy się jeszcze serdeczme i Mania 
znowu mi przyrzekła, że będzie mi pomagała po
prawiać się z błędów. Tak mi tam było dobrze, że 
nie mogłam zdecydować się odejść, aż w końcu za
snęłam obok Mani. Dziś gdy się obudziłam przy 
niej, przypomniałam sobie wszystko; pobiegłam 
więc ucatować Joasię, mówiąc jej, że nie jest głupia 
i opowiedziałam Pani, co zaszło. 

Dziś rano obchodzono wielką uroczystość Chrztu 
Liniowego, ale opiszę to jutro; upadam ze zmęczenia 
tak wiele pisałam. 
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Czwartek, 2 września. 

D~bry wietrze! lu~ię. cię pomimo kołysań jaki~ 
spraWIasz! Bo zapewmaJą. nas że za kilka dni sta
niemy w Rio de Janeiro, któr~ tak praO"nę zobaczyć 
dla tego, że. tam mieszka mój wuja~zek Henry~. 
~by tylk~ me był na morzu! To byłoby za wielkie 
mesz.częścle! W ostatnim liście który Mama miała 
'Od mego dDnosił, że )est Komendantem na okręcie 
zwanyn;t. Don !~dro.I że. ~a kilka miesięcy wyjeżdża 
w P~a:oz ale J~z naJmmeJ sześć miesięcy jest temu, 
pOWlmen by WIęC być już z powrotem. 

K0I?-enda,~t pyt.ał się wczoraj Mamy, jak to siv 
stało, ze .. mOJ wUjaszek ~ędą? Francuz~m służy 
w Br.ez!l~I, ~ama mu opOWIedZIała, że wUjaszek za
prz.YJ~zmł ~I~ w szkołac~ z .młodym jednym Bre
zyhanmem I ze ten przYJacIel, który mial zostać 
m.aryn~rzem za powrotem do swego kraju, namó
WIł WUjaszka do tego sameO"o zawodu żeby się nie 
potrz~bowali ro~łączać. Wuj niera; żałował, że 
opuś.clł Fran~yę I n~wet kilka razy gotów był po
rZUCIĆ wysokIe. swoJe stanowisko, a wstąpić jako 
prost! ochot~Ik do ~arynarki francuzkiej. Ale 
w kO:lCU tak .SIę przywIązał do Brezylii, że kraj ten 
stał SIę dla mego drugą ojczyzną. Już sześć lat jak 
Mama nie widziała tego brata, to też jaka będzie 
szczęśliwa, jeżeli ~o spotkamy! 

.Al~ m~szę opIsać nasz chrzest liniowy, chociaż 
znaJdUJę, ze to zle nazywać ten żart C7~r~tem bo nie 
godzi się nadawać zabawom imion Sakr~mentu 
Jednak muszę mówić jak wszyscy. ' 

Otóż wczoraj o ósmej wyszliśmy wszyscy na 
pomost, a o trzy kwadranse na dziewiątą przepły-
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wallśmy sławną linię. Wszyscy majtkowie byli we
seli, a wszyscy oficerowie patrzyli na nieb0, potem 
chciano nam jeszcze wmówić; że widzimy linię i paR 
Suze zawołał Adeli, żeby jej to pokazać! Postano
wiłam sobie ostrzedz ją, żeby samą siebie ukarać za 
wczorajszą złośliwość; ale nie mogłam tego uczy
nić, bo gdy się do niej zbliżyłam, zeby jej to po 
cichu powiedzieć, ona nie chciała słuchać i odpo
wiedziała, te ma tylko :z panem Suze do c:zynienia. 
Ja też odpowiedziałam:-"Tem gorzej dlaciebie!"
I patrzyłam z boku co się stanie. 

Najprzód z wielkiemi ceremoniami przepraszała 
pana Suze, że się fatyguje, trzymając jej perspektywę, 
potem zawolała bardzo głośno (bo ma zwyczaj 
zawsze mówić nadzwyczaj głośno), jak gdyby chcia
la, żeby zwracano na nią uwagę-:-"Ale tak, widzę 
ją! Ach! mój Boże, jakież to prześliczne. Doprawdy 
to pyszne!... Ta linia musi być bardzo szeroka i bal:'
dzo czarna, kiedy tak dobrze widać ją ztąd" ... -
I wiele innych rzeczy, które wszystkich do śmiechu 
pobudzały. Im więcej się śmiano~ tern więcej ona 
mówiła, może myślała, że ją podziwiają. Ale mnie 
to było przykro, bo czułam, że ja po części jestem 
przyczyną tego i mrugałam na nią" żeby przestała, 
ale ona nie spojrzała nawet na mnie, tak była du
mna z tego, że pan Suze zajmuje się nią i ciągle 
z nowemi okrzykami zaglądała w lunetę. Pan Patu 
i pan de Vere nie mogli już wytrzymać tak się 
śmieli. Mania i ja mia,lyśmy bardzo poważne miny,. 
jednak nie chciałyśmy przy wszystkich dawać Adeli 
nauki, ale nam to było bardzo nieprzyjemne. 
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Wreszcie gdy z kolei Laura patrzyła, powie-
działam Adeli do ucha: - "Ale Adeleiu, żartują z cie-
bie, czyż nie widzisz jak się śmieją?"-Zaczerwie-
nila się bardzo i spytała mię, co j a przez to chcę 
powiedzieć; odrzekłam, że niema żadnej linii na 
niebie.-Ale kiedy ja ją widzę! - W tern właśnie
jest żart, włożono coś w lunetę.-Ach! jeżeli my
ślisz, że mi to wmówisz! Ja nie mam guwernantki,
nie uczę się po angielsku i nie robię tyle co ty za
chodu z mojemi książkami i lekcyami, ale wiem co 
widzę i mam tak dobre jak ty oczy!-Ale Adel~iu, 
nie krzycz tak, bo się jeszcze więcej śmieją, słysząc 
cię; zresztą, cóż mój język angielski ma za związek 
z linią równika?- To się z ciebie śmieją, bo wszyscy 
wiedzą, że chcesz udawać uczoną.-Nie, Adelciu, 
ja nic nie chcę udawać, ale lubię się uczyć i widzisz
sama, że dobrze coś umieć, bo się przez to nie dam 
złapać na żart." 

Adela - gniewała się jeszcze bardziej, a pan Suze 
chcąc jej dowieść, że mam słuszność, otworzył ko
niec lunety _i pokazał Adeli nitkę pajęczyny, którą 
włożył pomiędzy dwa szkła. Chciał, żeby potem 
spojrzała jeszcze na niebo i przekonała się, że niema 
tam żadnej czarnej linii, ale rozgniewała się na nie-
go i powiedziała, że pójdzie poskarżyć się przed 
mamą; że wszyscy ci panowie byli dla niej bardzo 
niegrzeczni i że gdyby była córką gubernatora, po
stępowano by z nią inaczej. Pan Ps.tu jej odpo
wiedział:-"Gdybyś panienka była dobrze wycho
Wana i dobra, obchodzonoby się tu z nią jak z kró· 
lewską córką."-Wszyscy się śmieli, a Adela ze" 
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łzami pobiegła do matki. Przykro mi było widziM 
ją płaczącą, ale dla czegóż zawsze taka jest krzy
kliwa i zadąsana? 

Kiedy uważnie patrzyłam na Panią., żeby odga
dnąć czy widziała tę scenę, usłyszeliśmy ze wszyst
kich stron wystrzały i rodzaj wozu bardzo niskiego 
zajechał na tył okrętu. Otaczało go mnóstwo majt
ków i chłopców poprzebieranych; jedni bili w bę
ben, inni trą.bili. Na wozie siedziało dwoje starusz
ków: mężczyzna i kobieta i młoda dziewczyna. 
Zawołano:-.,OjciecLinja! Ojciec Linja!"-I wszyscy 
mężczyzni pozdejmowali kapelusze. 

Jaki ten Ojciec Linja śmieszny! Dluga broda 
z wełny spadała mu na kolana; ubrany był w skó
rę baranią, a na sędziwem ogorzałem czole, pokry
tem zmarszczkami miał rodzaj diademu ze złocone
go papieru, Jego żona staruszka cała była zgięta 
we dwoje i tak dziwnie ubrana! Pełno na niej było 
wstążek rozmaitej długości i wszelkich kolorów. 
Ale córka była bardzo milutka; twarzyczka jej 
ujmująca wyrazem słodyczy, otoczona była śliczne
mi lokami. Szeroką wstążkę różową miała zawią
zaną około głowy i bardzo jej z tem było ładnie. 
Do przedstawienia tej dziewczyny wzięto naj star
szego chłopca okrętowego, który istotnie podobny 
jest do kobiety. Wóz pchało dwóch bardzo silnych 
ludzi, pierwszych ministrów Ojca Linii; zatrzymał 
on się u stóp dunety, gdzie Komendant w uroczy
stym mundurze przyjął ich Królewskie Moście. Oj
ciec Linii miał do niego przemowę bardzo rozumną, 
jak wszyscy znajdowali; chciał otrzymać p1'tywileje 
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dła całego dworu i. otoczenia.swego, . aby pamiętali 
na zawsze ich przejazd przez Jego kraje. 

Komendant odpowiedział dając Ojcu Linii malą. 
Summę pie~iędzy dla .nieg? ijego .lu~zi! ~otem o?ie
cując im rozdać po Jednej racyI sWIezego .mIęsa 
i wódki dla wszystkich składających orszak a zar~
zem zupełną wolność obchodzenia podług zwyczaju 
marynarzy tego dnia pamiętnego .. y!szy~cy zaw.o
lali:-"niech iyje Komendant!" A OJCIec LmJa pOWIe
dział że mu daje swoje blogoslawieństwo. , ... . . , 

Poczem oddahł SIę, to Jest zaWleZlOno go n~ sro-
dek mostu przed windę, gdzie zrobiono rodzaj na
miotu z żagli i gdzie był przygotowany ceber z wo
-clą. Dwór Ojca Linii rozstawił się po obu .stronac}l 
wozu, aby patrzeć na chrz~st, tyc?- wszyst~lCh, . kt~
rzy jeszcze nie przepłynęlI ro,,:"mka. PO~Iewaz OJ
dec przebywał już tę ceremomę, był WIęC .w~lny 
od niej również jak i Komendant pan Suze I ~llka 
innych' osób. Mamę najpierwej pr.zywołano; !l.le po
dobał jej się ten zwyczaj, ale mUSIała mu s~ę 1?od
dać. Ojciec jej poradz~~, żeby. wsu.nęła ple:llądz 
W rękę mistrza ceremonll, to me wI.ele wyleje na 
nią wody.· Zrobiła to i tylko pola~? .H ~rochę wo
dą kolOllską., co było ba~'dzo ~przeJmIe z.ICh strony; 
zrobiono to samo z namI, to Jest z Pamą, Stefką, 
Bercią i zemną. Mania, Joasia i Barbara były już 
chrzczone. Chcieli, żeby i Bobuś przyszedł, bo 
:majtkowie wołali, że mały admiral powinien tak~~ 
poddać się wspólneI?-u losowi i c~cąc go przy,:ablC 
dano mu cukru, ktory Bobuś Zjadł, ale. w z~d~~ 
sposób nie mÓ<Tł się odważyć pójść do OJ~a Lmll, 
który go wołał; a kiedy Barbara wzięła go za rękę, 
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~eby go t~m zaprowadzić. zaczął tak głośno krzyczeć 
l płakać. ze była zmuszona wynieść go czemprędzej. 

Patrzyłam czy Ojciec Linii nie rozO'niewa się 
~zaser.n i ~ostała?l mocno zdziwioną, gdy ujrzałam, 
ze daje m~ zn~~I, żebym się zbliżyła. Nie miałam 
do tego WIelkIej ochoty; bo mimowolnie bałam się 
go troszkę. ~tedy rzekł' do swej córki drżącym 
glosem:-"MoJa ~órko ~aucz się naśladować przy
kład twego dostojnego Ojca; porzucił on swoje Kró
lestwo, aby od,:iedzić biednych ludzi, ty także po
r~u~( swą,dum.ę l przyprowadź mi to piękne dzie
CIę: -Corka Jego przyszła po mnie; nie śmiałam 
uCIekać, boby się śmieli ze mnie ale nie włedzia
la;m j~k się ~achować. Ta zaba~na Księżniczka po
wledzla!a mI: ~ "Proszę niech panienka pójdzie do 
mego ojca, ~rola."-I wzięła mię za rękę; ręka jej 
b;yla czarna l. szorstka; zaprowadziła mię do swego 
0Jc~ .. Ten mly zapytał:-"Moje piękne dziecię cóż 
myshsz o mme i o mojej rodzinie? Jakie o nas za
c~ow~~~ w~p~mnieni~?"-Nie śmiałam nic odpo
Wle?ZIeC, smlałam SIę tylko.- "Jesteś zmieszana 
I?-0Je. dzieci~? mó~il dalej: ~ie trzeba jednak, żeby 
CI? mepokOI.lo zna]dowame SIę wobec mej wielkości. 
~Ie ~aw~ze J.estMmy na tym świecie tak wysoko, 
Ja~ SIę memI ?yć zdajemy, a ten który się dziś znaj
dUJe n~ WOZIe Fortuny, może się jutro zanurzy 
w gorzkich nurtach. Kto wie nawet czy nie uczy-
'l" ? nI )UZ t:g.o. -Ach! za.wo!alam, teraz pana poznaję! 

Zapommałeś pan ZmIelllĆ O'łosu! -Cicho dziecię 
od~o,:iedzia~ Mario, śmiejąc ~ię nieznacznie szanuj 
mOJe mkogmto. "-Mama zawołała mnie do siebie 
młoda Księżniczka powiedziała mi więc, żebym się 
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Pokłoniła ojcu i odeszłam. Ale Adelcia która po
Wrócila na most niecierpliwiła mię bardzo, bo wi
(lz.ialam, że przez ten cały czas szydziła z mojej 
~lny. Nie wiem czy ona zrobiła co majtkom, czy 
też dla tego, że matka jej nie dała im nic, ale jej 
tak obleli wodą głowę i szyję, że znowu odeszła 
z gniewem. Ona bo jest nieznośna. nikt jej nie ko
cha, za wiele robi hałasu i takie miny. 

Nie chrzczono zakonnic zapewne przez uszano
Wanie, ale oblano księży, którzy się z tego śmieli. 
Co do pana Leblond przez żart wrzucono go w ce
ber. Wszyscy majtkowie krzyczeli, śmieli się, tań
czyli; wtedy Mama kazała nam zejść na dół, bo 
Z~czynali już być zanadto weseli i robili stras,my 
nIeporządek na pomoście, lejąc z wiel'zchołka masz
tów konewki wody morskiej na wszystkich będą
Cych na pomoście, aby chrzcić ich gromadnie. 
Wszędzie w bateryi płynęła woda, przeciekała na
wet do naszych pokoików i to było nieznośne. Na 
szczęście wyschła prędko. Wieczorem majtkowie 
bawili się i śpiewali chórem; pysznie było słyszM 
te wszystkie męzkie głosy wśród morza w tak pię
kny czas i przy blasku księżyca. 

Piątek, 3 września. 

b Jaki strach mieliśmy wczoraj! ja szczególniej, 
? to się stalo przy mnie... Skończyłam właśnie 

pIsać dziennik i chowa.Iam kajet do teczki, siedząc 
\~k zwykle na swojem miejscu obok drzwi pokoju, 

ledy nagle posłyszałam krzyk i zobaczyłam, że 
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coś czarnego i białego spada z mostu przez baterye 
prosto w przedział między pomostami. Ta rzecz 
była wielkości człowieka, a krzyk który słyszałam 
dowodził w samej rzeczy, że to byłjakiś człowiekf 
Ale on nie krzyczał i wszyscy oba wiałi się czy się 
nie zabił. Pobiegli wszyscy na brzeg międzymostu, 
który jest jakby piętrem okrętu pod bateryą. na spo
dzie. Nogi tak mi drżały, że się nie mogłam ru
szyć. Mama, Pani i Mania przestraszone wybiegły 
z pokoju, myślą.c, . że się co stało dzieciom, które 
były na pomoście z Ojcem i Barbarą. Zawołałam: 
-"Nie, to nie dziecko, to coś dużego i czarnego. H

I pobiegłam z niemi do spust,u. 
Jak też to było niebezpiecznie zabierać drabiny 

do reperacyi! Uprzedzono wprawdzie o tem wszyst
kich, ale pan Patu zapomniał o tem i gdy skończył 
swą. służbę i miał już schodzić na dół, szedł przed 
siebie odwróciwszy się, aby rozmawiać z Księdzem 
Verrier. Zawołano na niego, by się zatrzymał, ale 
już było za późno! Stracił równowagę i spadł aż 
na sam dół. Na szczęście nie zabił się, ani się nie 
zranił; mówił nawet; że mu się nic nie stało, ale to 
nie podobna. Gdyśmy go zobaczyły już się był pod
niósł, twarz miał bardzo bladą., a mundur podarty 
i zwalany. Doktór radzil, żeby się czego napił, 
chciał nawet puścić mu krew, żeby zapobiedz złym 
skutkom takiego wstrzą.śnienia, ale pan Patu na ża
den sposób nie chciał na to przystać i poszedł czem
prędzej do swego pokoju, dziękując tym co go py
tali o zdrowie i utrzymują.c, że nie warto dłużej 
mówić o takim wypadku. 
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Mama była bardzo wzruszona, rzekła więc do
ktorowi, że powinien ~mu$ić pana Patu do wypicia 
przynajmniej szklanki wody z cukrem i kwiatem 
pomarańczowym, ale doktór odpowiedział, że zna 
dobrze pana Patu i że nic nie potrafi odwieść go od 
~ego co raz postanowił. Wtedy prosiłam Mamy, 
zeby sama sprobowała bo może nie będzie śmiał 
jej odmówić tego o co go ona poprosi. Uczyniła 
tak, ale pan Patu podziękował bardzo stanowczo, 
chociaż bardzo _ grzecznie! Był jednakże tak blady, 
t~k bardzo blady, że aż przykro było patrzeć na 
nIego. Mam.a poszła więc do siebie przygotowała 
wody z cukrem i kwiatem pomarańczowym i po
wróc.iła : tern do pana Patu kt?r:f z~siadł d~ pisania. 
POWIedZIała mu tylko:- liJT zmzenw matb pańskiej 
pros~ę, nie odmawiaj mi panie Patu .. . -Popatrzył na 
Mamę, łza zabłysła mu w oku; wypił całą. szklankę 
wody, potem odpowiedział: W imieniu matki mojej 
d~iektdę pani!... Jakie to dobre te matki! Mają. 
Zawsze doskonałe pomysły, a potem robią. wszystko 
c.o chcą nawet gdy są. nieobecne. Dziś pan Patu ma 
Slę dobrze, przynajmniej tak utrzymuje, ale obawia
~y się czy nie uczuwa jeszcze skutków wstrzą.śnie
l1la. Bardzo się nim interesujemy, szczególniej od 
tego upadku, gdy dowiedzieliśmy się, że tak bardzo 
kocha swoją. matkę. Komendant opowiedział Ma
~ie, że pani Patu ma tylko tego jednego syna i że 
Jest zawsze w rozpaczy,_ gdy on się oddala. Pan 
P~tu który jest bardzo nieśmiały, zbliżył się trochę 
w~ęcej do nas wczoraj wieczorem i Mama rozma
Wlała z nim o jego matce. Mama powiada, że zdaje 
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jej się, iż on jest bardzo szlachetny, co mnie wcale 
nie dziwi, bo wszyscy marynarze są. dobrzy. Pan 
de Vere jest bardzo dobry; Komendant jest bardzo 
uprzejmy; Pan Suze trochę lubi szydzić, ale. w ~~
,cie jest także bardzo dobry. Nawet wczoraj mOWII 
nam grzeczności Mani i mnie, powiedział nam, że 
kiedy się obie przechadzamy na dunecie jesteśmy 
podobne do Sylfid i że patrzą.~ym z p~mostu. wyda-

jemy się jakby zawieszone mIędzy m~b~m l w~dą.. 
.Nie zupełnie to prawda, ale to dowodzI Jak on Jest 

"grzeczny. 

Poniedziałek, 6 wrzeŚnia, 

Smutnie wczoraj przepędziliśmy Niedzielę; bi~
,dna siostra Stefania była tak chora, że sądzono, IŻ 
umrze, ale Bóg dobry zlitował się nad nią. i już jej 
lepiej. Ach! bo też byłoby okropnie mieć taki wy
padek na okręcie, szczególniej dla nas, .ho co ~o sio-

,strzyczki, to ta poszłaby prosto do meba, Jestem 
pewna, taka jest dobra! Ach! cóżby to był za smu
tek! OdjakieO"oś czasu była cierpią.ca, widać to by
lo po jej . twar~y, pełnej wyrazu; siostrzyczka jest 
bardzo młoda i ha,rdzo ładna. Mania mówi, że przy
'pomina jej siostrę Franciszkę Salezyę, to też często 
chodzi ją odwiedzać i kocha ją bardzo. Ja ją także 
kocham biedną siostrzyczkę, szczególniej od czasu 
jak jest tak chora, ale dobra siostra Aleksa podoba 
mi się najwięcej chociaż one wszystkie są doskona
łościami. Mój Boże cóż to za dobroć. Nigdy nie 
potrafię być taką. Jestem kontenta, gdy ona ze mną. 
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mówi o Bogu, o biednych i o wszystkiem co trzeba 
(!zy~ić, że~:r. ~asł~żyć na niebo. Chciałabym bardzo 
~mac całe Jej zyCIe, boć one wszystkie mają rodzi
~;:; ta~ by było zajmujące wiedzieć jak one je opu
sClły, ze by zostać zakonnicami, gdzie potem prze
bywa!y,. co robil:Yj ale one nigdy nie chcą mówić 
Q sobIe l dobra sIOstra Aleksa odpowiada mi zawsze 
ze swoim słodkim uśmiechem:-"Zrobiłyśmy co 
nam by!o nakaz~ne przez nasze przełożone; j edzie
my gdzIe nas Bog posyłaj staramy się Jego wolę 
wypełnić" ... On,a j ~st przełożoną czterech innycb, 
a taka skromna l mIla, że nie widać wcale iż to 
Qna rozkazuje. Drugie mają. wielki dla niej' szacu
nek. Ale wracam do siostry Stefanii, od dwócb dni 
b~ła bardziej cbora, a w nocy z Soboty na Niedzielę 
~lędzy dw~nastą. i pienyszą była już tak źle, że 
slOstry pobIegły obudzić doktora: i księdza Bertran
da, o. któreg:o ~ama prosila. Miała jeszcze silę wy
spowlada~ SIę l błagała o Kommunię i oleje święte. 
\Vted;: kSIądz Bertrand udzieliI jej Sakramentów. 
Inne SIOstry płakaly, siostra Honorata opowiadała 
nam to wszystko; ale cbora przeciwnie mówiła że 
~óg zsyła jej wielką łaskę powolując ją tak pr~dko 
l że bę,dzie się w niebie modlila za swoje towa
rzyszkI. To było tak uroczyste, że aż doktór się 
tem rozrzewni!. 

Mówił o tem z Mamą, która 0"0 pytała J' ak znai-
q" Sf' 1:), J UJ~ sI~strę te amęj powiedzial, że już widział dużo 
'UlllIer~Hcy?b, ale. ni~dy jeszcze nie był obecny wi
dokOWI takIemu, JakI przedstawia ta młoda kobieta 
tak słodka i tak pośród cierpień spokojna i patrzac~ 
z radością na zbliżającą si ę śmierć. Dodal, że· to 

Dziennik Małg. t . 1. 19 
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obudziłoby wiarę w ~mysIac~ ~ajwięks~y?h ~iedo
wiarków, bo wszystkIe napascI na relIgIę me są. 
wcale pomocne w godzinę śmierci.i ~e o,:szem :v ~~
kiej chwili ci nawet, którzy zda:wah SI? n~J~ewnl~JsI~ 
że w nic nie wierzą są zanIepokojenI I prZejęcI 
trwoO'a. I w istocie opowiadał Mamie przerażaj ące 
rzeczY·o ludziach, których widział konając.yc~ wśr~d 
najstraszniejszej trwogi. Mówi on, ~e z~lIżaJąca ~Ię 
śmierć jest straszliwa dla tych co me WIerzą .w nI?; 
że zauważył to tysiąc razy i dla ~ego ~rz~Hł SIę 
myślami religijnemi, które moż: maczeJ ~le V.rzy-
szłyby mu ,do głowy. P:zys~uchiwałam SIę tej r~
zmowie ktora bardzo mIę zajmowała. Zresztą lubIę 
bardzo tego doktora; on musi być podobny do do
ktora Filipa, taki ma dobry wyraz ~warzy! A twarz 
Filipa musiala bJ:ć ba.rd~o dobra, ~ledy Aleksa~der 
spojrzawszy na mą wypII natychml~st z za~ameID; 
lekarstwo, w którem jak go zapewmano ,mla~a byc 
trucizna. Ale ja pragnę, żeby nasz ~oktor me bJ:ł 
poganinem jak Filip, a obawiałam Sl,ę ~ego, bo. nI

gdy go nie widzę na mszy. To co mo WIł ~spokaJ,a~o 
mnie, a jednak widzialam potem, że na meszczęscle 
niezupelnie jest chrześcijaninem. 

I ta.k mówiąc o religii, dodał, że obrzędy są 
niepotrz~bne, że kto wierzy w Boga i w przyszłe ży
cie nie koniecznie jest obowiązany iść na mszę, al
bo dopełniać zewnętrznych obrządków, że można 
się bez tego wszystkiego obejść, aby tylko być 
uczciwym człowiekiem. (A ja myślałs;m, Ż? on d~~ 
teO'o nie idzie z nami na mszę, że mUSI w tej chwili 

b ' 
doglądać chorych!...). 
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Mama odpowiedziała.:-"Ależ doktorze od ko. 
góż mamy nakazane, abyśmy jeden dzień oddawali 
~anu i święc~li &o? Je~eli pan wierzysz w Boga 
l w przyszł~ zyCle, mus~sz :przyznać, że Bóg ma pra
wo ~~dawac p:~!kaZa~la l uczyć tego co mamy 
?zymc, aby dOJs~ do NIego? Czy i pan, jak wielu 
mn::ch utrzJ:muJes~, ~e ~.óg "?-a to .nas stworzył je
dyn!e,. ab:r SIę namI WIęcej me zajmować? - Nie, 
.pam, Ja me ut:zy~uję tego, bo gdybyśmy nie mieli 
~adl:ych. obowlązko~ wzgl~dem Boga, gdyby nie 
lstma~y z.adne przepISy, ktorych wypełnieniem za
sługUJe. SIę .Da .nagro~ę, a zaniedbaniem na karę, 
~t,~dy Je~n.l me czuI,lb;r ta~iej obawy, a drudzy ta
kI~J ra~oscI wobec smlerCl. Tylko przyznając, że 
!30 & mogł nadawać prawa, trzeba jeszcze wiedziM 
Jakle one są·-Bez wątpienia doktorze ale nic nie 
je~t łat~iejszego jak. zw:-ócić . się do' źródła. tych 
pIaW ~tor~ nas ObOWIąZUją. PIsmo święte zawiera 
odpowIedzI na wszystkie pytania teO'o rodzaju.
O! źródło p~n~, od;zekł doktór śmieją~ się, jest od 
nas da.leko l mektorzy ludzie w dziwny sposób ko
rzy.staJ~ z naszych niepewności i narzucają nam to 
co 1m SIę podoba; otóż i msza jest jednym z takich 
wymysłów, które n&tm dowolnie nadano." 

Słysząc to, nie ~og~am ~ię powstrzymać i zawo
łałam:-"A!ez, pame, JeżelI msza jest wymysłem, 
to ,bardzo pl~kn! ~om3:'sl! I któż go powziął?-Do
kto: zs;czął. SIę sn:tać l. spytal mię, .dla czego ja 
ZD:=tJduJę, ze to Jest pIękny pomysł? - Odpowie
dZIałam:-"Czyni on ludzi lepszymi, przez to że 
~odl~ SIę do ~o~a. i żału)ą ~.a grzechy, przyrzeka~ 
]ąc me popełmac Ich WIęceJ. - Ależ rzekI doktór, 
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można to wszystko uczynić nie chodząc na mszę?
Ale nie, we mszy jest jeszcze coś więce~, ,~e ms~y 
Jezus Chrystus ofiarowany jest Bogu OJcu l w ImIę 
JeO'o BóO' nam przebacza. Czy pan jesteś pewny, że 

o o ki l· h .Bóg daruje panu wszyst e pope~ mone g~zec )!, 
gdy Go pan o to prosi ~am w. SWOIm pokoJU, me 
mając nic do ofiarowama Mu l gdy pan. przekra
czasz rozka\';y Boga nie chodząc na mszę Jak W?zy
scy? Cóż panu dowodzi, ż~ p~n dobrz~ C~y~l?
O panno Małgorzato, odl?owledzla~ dokt,or~ ,sIDleJąc 
się jeszcze, widzę, że pamenka umI~sz m~wlC dosko
nale kazania! A więc wytłómacz mI pamenka rzecz 
główną; daj dowód że msza nie je~t ludzki.m wymy
slem.-Pan chce żartować ze mme, bo Jestem za 
mała, żeby mówić o tem wszystki~m, .al~ to nic n~e 
szkodzi! Chociaż jestem tak mała l mc Jeszcze me 
umiem, wiem jednak dobrze, że Bóg .chc~, żebyśmx 
na mszę chodzili. Sam Chrystus powledzIał przecIe 
do Apostołów sw:oich u~tanawiając EU,c.har~styę: 
Ctyńcie to na parmątk~ mOJą. A dla czegoz m~alby: 
to nakazać, jeżeli nie dla tego, abyśmy uczestmcz~l.l 
w tym obrzędzie i że?y on pożyte~ na~ przynOSIł? 
Apostołowie usłuchalI rozkazu Bozego l odtąd wszy: 
scy chrześcijanie zacz.ęli b~w~~ na ms~y. DawalI 
się raczej zabić, niżelIby mIelI Ją ?PUŚCIĆ; ~la pana 
przecież nie jestto tak trudnem, Jak dla ~l~h. Od 
czasu Apostołów nie zaprzestano odprawlac mszy 
i słuchać jej; -widzi pan więc że ją Sam Pan Jezus 
ustanowił. Zresztą były proroctwa,. że ta .ofiara ~a~ 
stąpi wszystkie inne. A potem ... NIe p~mlęt~.m JU~ 
dobrze, ale spytaj się pan Mamy .. - NIe" ~le panI 
Guyon pozwoli, żebyś panienka IUlę nawroclła, mo-
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~e się to panience u?a, jeżeli będzie tak szlo dalej 
Jak z pcczątku.-WIdzę, że pan się chce naśmiewać 
ze mnie, bo mała dziewczynka nie może nawrócić 
nikogo, ale ja mam inny sposób, co niedziela pod
cz~s m~zy odmówię za 'paJI~ modli~ewkę.-No, daj 
mI pamenka rękę, powIedzIał doktor wyciąO'ają.c do . . . .. o 
mme sWOJą; pomeważ SIę pamenka tak mną. intere-
suje, pójdę może sam na mszę, żeby moja obecność 
przypomniała panience zobowiązanie. - To do
b~ze, zawołała Mama uśmiechając się; to już krok 
pIerwszy." . 

Doktór mówi, że siostra Stefa.nia chora bardzo 
na. piersi, ale jeż~li ~rze~rzyma, jak się tego spo
dzIewa ten atak l dOJedzIe do Burbon, zmiana kli
matujElj pomoże. Wczoraj i dziś rano Mania i ja 
pilnowałyśmy, żeby dzieci nie bawiły się w tyle 
okrętu, bo kiedy biegają na górze, słychać ich kro
~i v: pokoi~ach, co niepokoiłoby pewno siostrę Ste
famę· Na meszczęście nie można powstrzymać ma
newrów, a tyle ich wczoraj robiono. Wiatr jest 
bardzo dobry i bardzo silny, robiliśmy wieczór szeŚĆ 
węzłów na godzinę, co znaczy dwie mile. To też 
spodziewamy się w końcu tygodnia przybyć do Rio. 
Ach! co za szczęście! szczególniej jeżeli siostrze Ste
fanii będzie coraz lepiej. 

Środa, 8 września. 

. Dziś jest święto Na.rodzenia Najświętszej Panny~ 
k~lądz Bertrand otrzymał od komendanta pozwole
ll.1e odprawienia mszy, bo siostra Stefa.nia tego pra-
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gnęła, a wszyscy tak są kontenci, że jej lepiej, że 
jej we wszystkiem dogadzają. I tak komendant po
syła jej ze swego stołu jedzenie; Mama dostarcza jej 
syropów i konfitur. Wszyscy staramy się zrobić jej 
jaką przyjemność. Mówi, że ją wzrusza taka do
broć, a jednak to bardzo naturalne. Prosiła zatem, 
żeby mogła słuchać mszy świętej. Posadzono ją 
w fotelu, ho już zaczęła od wczoraj podnosić się, 
chociaż bardzo jest osłabiona; zaniesiono ją do po
koju komendanta, gdzie ksiądz Bertrand odprawiał 
świętą ofiarę. Byliśmy wszyscy obecni na niej i do
któr przyszedł także pod pozorem czuwania nad 
chora, ale myślę, że miał inny powód, bo patrzył 
na mnie. Spuściłam więc głowę i prosiłam Boga 
o sprawienie swoją laską, żeby doktór wysłuchał 
pobożnie mszy świętej i żeby wierzył w to wszy
stko, w co wierzyć potrzeba. 

Siostra Stefania nie była zbyt zmęczona, mimo 
szczupłości swej i bladości, wydawała się tak szczę
śliwą że aż miło było na nią patrzeć. Pani mówiła 
nam właśnie o Najświętszej Pannie i tłómaczyła, że 
chociaż nie wiemy z pewnością dnia urodzin Naj
świętszej Panny, kościół wyznaczył jednak dzień 
dla obchodzenia święta Narodzenia, bo dzień w któ
rym się urodziła ta, która miała zostać Matk~ Zba
wiciela jest błogosławiony. Potem Pani przedsta
wiała nam, jak powinniśmy być pokornymi, my 
którzy tak mało znaczymy, kiedy Panna Najświęt
sza <lała nam przykład pokory, rodząc się, żyjąc 
i umierając w ukryciu~ chociaż była Matką Boga. 
Powinnibyśmy więc być podobnymi jej i nie ubie
gać się za tem co świeci, co nam pochlebia, co nas 
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podnosi; ale prze?iwnie powinniśmy czynić tak, jak 
~ary~ Panna, kt.ora byla tylko zajęta zachowywa
nIem l rozważamem w sercu słów BoskieO'o SweO'o 
~yna, rozmyślaniem nad niemi i wprow~dzanie~ 
~ch w ż:ycie. Prosiłam gorąco Najświętszej Panny, 
zeby mI w tern dopomogła; Mania zrobiła to samo. 

Sobota, 11 września. 

.J~ka to ~zc~ęśliwa .data! to ~ilia j~tra, a zape
'Wmają. .nas, ze Jutro mezawodme będZIemy w Rio. 
W a~'yuJę z radoś~i! Mój Boże pozwól, żebyśmy za
stah r,ta~zego WUjaszka Henryka!... Zaczynam się 
obawlac, ac~! gdyby był w podróży! Mama napisa
ła wprawdZIe,. że bę?z}emy prz~jeżdżali przez Rio; 
~le tob,Y go m.e zwrocllo z drogI w razie, jeżeli wy
JechałI kto WIe nawet czy odebrał ten list'? Zreszta 
w każdym r~zie zobaczymy Rio, wysiądziemy n~ 
ląd, co będZIe bardzo przyjemnie, ale jaka różnica! 
Mama byłaby taka szczęśliwa widz~c sweO'o brata 
kt

' ~ b , 

. ore~o tak kocha. Ciągle mi o nim mówi, ja go so-
bIe me przypominam dobrze, bo miałam dopiero 
cz~ery lata, gdy był ostatni raz we Francyi. Pa
llllętam tylko, że był bardzo wysoki i bardzo weso
ły i że wskakiwałam na jego kolana. Wujaszek nie 
zna Bobusia, nawet Berci, a Stefka była wtedy tak 
lllalut~a, że wuj Jej nie. pozna. Uczymy wszyscy 
Bobusla .wymawIać Ojcze chrzestny, bo wujaszek 
B:en:y~~ Jest j~go prawdziwym ojcem chrzestnym, 
choClaz z~stąplł go był pan Guer i dla tego Bobuś 
llazywa SIę Henryk. Stefka i Bel'cia waryują jak ja 
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i wszystkie bardzo Iliechętnie pracowałyśmy dziś,. 
co wcale nie jest dobrze; ale dobra Pani była wy
rozumiałą. Zdaje mi się, że nie będę mogła spać 
tak jestem wzburzona. Zresztą wszyscy są kontenci. 
Prosiłam komendant.a, żeby rozwinął wszystkie ża
gle, powtórzył mi, że przybędziemy jutro. 

N tedziela, 12 wrześnIa. 

(w przystani Rio de Janeiro). 

Otóż Bóg pozwolił, że komendant prawdę po
wiedział i piszę już z przystani Rio. 

Nie mogę wierzyć mym oczom, że widzę ·Ame
rykę i Brezylię i to piękne miasto Rio de Janeiro,. 
gdzie ~ak pragnęłam być. Taka mała dziewczynka 
jak ja Małgosia odbyłam tak wielką podróż! Ach! 
doprawdy Pan Bóg nas strzegł, bo gdyby nie On 
bylibyśmy jeszcze wśród t&j szkaradnej ciszy pod 
równikiem, nudząc się; albo też walczylibyśmy z ja
ką straszną. burzą. A zamiast tego jesteśmy oto 
spokojni i szczęśliwi, niema już kołysania ani prze
chylania okrętu, ani nic nieprzyjemnego; a może 
też Ojciec znajdzie na lądzie wuja Henryka. Ale 
długo trzeba czekać, a że nie wiedziałam co robić, 
wzięłam dziennik; tym sposobem będę miała mniej 
do pisania później, bo go pewno z sobą nie wezmę 
na ląd; będzie wypoczywał. Usiadłam teraz w po
koiku naprzeciw okna, żeby przez cały ten czas, 
gdy będę pisała, módz patrzeć na kochaną ziemię. 
Mój Boże jakaż ona piękna! Z początku nie byłam 
kontenta, że zarzucono kotwicę tak daleko od brze-
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gu, ale Pani zwróciła moją uwagę) że tym sposo
bem możemy daleko lepiej widzieć całą. przystań. 
Pani mówi i ja to samo znajduję, że widok ten tak 
jest wspaniały, że szczęściem jest dobrze użyć go 
i radzi mi, żehym go opisała w dzienniku i tym 
sposobem zachowała na zawsze jego wspomnienie, 
Trochę to trudno, ale sprobuję i zrobię jak będę 
mogła. Tylko trzeba zacząć od początku, to jest od 
naszego przybycia .. 

Dziś więc rano o szóstej rozpoznano ziemię, to 
jest ujrzano ją. z wysokości masztów; ja jej jeszcze 
nie widziałam wtedy. Ale o siódmej Mania i ja wy
pytawszy się z której strony ma być ląd, spostrze· 
głyśmy na horyzoncie wielką massę chmur; była 
to ziemia. Płynęliśmy prosto ku niej, bo mieliśmy 
wiatr wyborny i nasz okręt wspaniale wyglądał 
z wszystkiemi rozpiętemi i nadętemi żaglami z całą. 
załogą w paradnych mundurach i z twarzami tak 
wesołemi. Odświeżono też cały okręt na przybycie 
do lądu, od dwóeh dni kazano ludziom wyjść z okrę
tu i zawieszeni na jakichś stołeczkach dowoli pod
noszą.cych się i spuszczanych za pomocą. lin odma
lowali oni całą powierzchnię !zery; wszyscy byli
śmy zachwyceni widząc ją. tak piękną. Ale dziś ra
no to dało Berci powód do gniewu, bo chciała wło
żyć naj piękniejszą ze swoich sukienek i wołała:
"Ale Mamo, kiedy nawet nasz okręt tak się wy
stroił, ja także chcę się pięknie ubrać." 

Kiedyśmy poszli o dziesiątej na mszę miałam 
bardzo złe myśli, i muszę je wyznać, chociaż to 
wstyd wielki: żal mi było odejść z pomostu, bo ba
wiło mię, że widziałam ziemię coraz wyraźniej, 
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'i. balam się, żeby okręt nie przybił do Rio podczas 
gdy nas tam nie będzie, aby widzieć wjazd. Ale by
ło to bardzo z mojej strony niewdzięcznie, że nie 
śpieszyłam dziękować Bogu właśnie w chwili, gdy 
nas tak łaskawie przywodził do lądu; a Mania, któ
Tej powiedziałam:-"Jaka szkoda, że właśnie w tej 
chwili jest msza!"-odpowiedziała:-"Przeciwnie to 
bardzo dobrze, prędzej będziemy mogły podzięko
wać Bogu za łaskę, którą nam uczynił."-Uznałam 
wtenczas mój błąd i uklękłam. Modliłyśmy się go
rąco. Ach! jak słodko było pomyśleć, że kiedy my 

· dziękujemy Bogu, On popycha nasz okręt i wiedzie 
go do portu, a tym sposobem, gdy On nam czyni 
-dobrze, my wypełniamy naszą powinność wzglę
·dem Niego. 

Kiedy się msza skończyła, chciałam wstać w tej 
<chwili i wyjrzeć na świat, ale Mama i Pani tak by
ły jeszcze w modlitwie zatopione, że mię to po
wstrzyma.ło. Szczęściem, że Bercia nie mogła usie
Dzieć spokojnie, Mama więc pośpieszyła się trochę. 
To mnie tylko uspokajało, że nie słyszałam na mo- ' 

·ście hałasu, jaki byliby robili zarzucając kotwicę. 
A przy tern tak się okręt kołysał, że widocznem by
lo, iż ciągle płyniemy. 

Nigdy nie zapomnę wrażenia jakiego doznałam, 
-gdyśmy wyszli z salonu! Ziemia zdawała się być 
bardzo blizko, chociaż mieliśmy jeszcze spory do 
niej kawał, i tak piękną widać było zieloność, drze
wa, pagórki i doliny! Ach! jaka radość jaśniała 
w naszych oczach, jakie okrzyki wesołe dały się 
słyszeć!' Stefcia i Joasia były zachwycone, widział:y 
odnogi, przylądki, wszystko o czem się uczą w geo-
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:grafii i chciały tłómaczyć to Berci, ale u~ała. łako
tnisia odpowiadała: - "To wszystko mc, Jabym 
chciała widzieć piękne owoce!" -Bobuś nic nie ro
zumiał z tego całeO'o ruchu, ale śmiał się widząc 

b • k 
ogóln~ radość i skakał na rękach MarIa, tory mu 
pokazywał ziemię. Chwilami wszyscy !,azem roz
mawiali' w innych znowu chwilach me słyszano 
najmniejszego szmeru bo wszyscy tylko patrzyli. 
Nawet dobra siostra Stefania była kontenta; przyje
mność mi robiło patrzeć na nią, siedzącą w fotelu, 
który dla niej stawiają na pomoście i patrzącą ła
godnie na ziemię temi oczyma, które zawsze tak są 
smutne, a dziś były nieco weselsze. Jestem 'pewn~, 
że modliła się wewnętrznie, bo niepodobna Jest WI

dzieć rzeczy tak piękne tak wielkie a nie wielbić 

Boga. . l' , .. l . l h" . 
PrzyblIża lsmy SH~ CIąg e, CIąg e, ~ oCIaz . me 

tak szybko jakbym tego była pragnęła l po. kIlk~ 
godzinach, które mi się wydały bardzo długl~, ml
mo przyjemności jaką nam sprawiał ten prześlIczny 
widok, dopłynęliśmy wreszcie do z.atoki i wpły~t 
liśmy w nią. Wejście to podobne Jest. d~ wlelkI~J 
bramy, utworzyło je . natu:-alne ~&,łęblem~ w urWI
skach skały. PrzebylIśmy Je omIJaJąc grozną torte
.cę, która się nazywa Santa-Cruz i ujrzeliśmy przed 
sobą oO'l'omną zatokę która zaokrągla się z obu 
stron; ~aprzeciwko jest ląd, na lewo miasto Rio, de 
Janeiro na prawo miasto .Nytherohy, naokolo gory 
i lasy, ~e wszystkich stron zieloność. Widać kla
sztory, kościoły, liczne domy wiejskie, jednem ~ło
Wem jestto prześliczna i wspaniała pano?'ama, Jak 
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Mama mówi. Ci panowie zapewniają, że ta zatoka 
jest najpiękniejsza w świecie. 

Co mnie się wydaje może jeszcze piękniejszem 
od wszystkiego, to otaczające nas mnóstwo okrę
tów z chorągwiami wszystkich narodowości, z ma
rynarzami na pomostach i krzyżujące się na wszy
stkie strony barki, lodzie i pirogi napełnione woj
skiem w mundurach; łodzie z owocami, z murzyna
mi, którzy wołają nie wiem już w jakim języku 
(zdaje mi się że w portugalskim); ach co za ruch, 
co za hałas, nadewszystko gdy zaczęto strzelać z ar
mat! Opiszę jak to było . 

Przestałam pisać by zjeść podwieczorek, a przy
tem rękę zmęczyłam pisaniem. Gdyśmy jedli, ze 
wszystkich stron przybywały do naszego okrętu 
lodzie, przywożąc nam owoce. Były tam banany, 
kokosy, gujawy, mnóstwo dobrych rzeczy, ale na
de wszystko wielka ilość pomarańc7.! Leżały ich stc
sy na łodziach większe odemnie. A morze! ciekawe 
to i prześliczne; pokryte ono było całe skórkami 
pomarańczowemi. Możnaby powiedzieć, że to złote 
pierścienie, zewsząd błyszczące; a ponieważ morze 
ma tu pyszny kolor zielony z powodu, zdaje mi się, 
roślin morskich, których zwykle pełno jest przy 
brzegach, prześliczny więc jest widok tych złotych 
pierścieni rozsianych na zielonem tle. Ile to musia
no zjeść pomarańcz! Ale ja to pojmuję, bo są do
skonałe. Na nieszczęście Mama nie pozwala nam 
jeść ich zbyt wiele, żeby nam nie zaszkodziły. Ale 
wracam do mego opowiadania. 

Wywiesiliśmy naszą :flagę trójkolorową. zawsze 
tak dumną i tak sławną, a nasi marynarze pokłonili 
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się jej; ta chwila sprawiła na mnie takie wrażenie, 
że miałam łzy w oczach. A przytem naS7.a piękna 
Izera, która jest bardzo grzeczna zaczęła witać zie
mię wystrzałami z armat. Drżeliśmy, tak blisko 
nas strzelano, a Bercia szukała kącika, żeby się 
w nim ukryć; to samo robiła Laura i Julek, którzy 
krzyczeli strasznie. Ale daleko było gorzej, gdy zie
mia nam odpowiedziała, bo zdawało się, że strzela 
do nas, a Bercia wołała, że chce uciec i że wszyscy 
ci ludzie są niedobrzy. Nie słuchano jej i zaczęto 
także wita~ admiralski okręt brezylijski, który nam 
bardzo grzecznie odpowiedział. Odurzona byłam 
tym hałasem, ale jednak nie chciałam odejść; wte
dy wśród wszystkich tych okrętów :flag i wśród dy
mu, zobaczyłam wpływający do przystani wspania
ły okręt wojenny ze wszystkiemi rozwiniętemi ża
glami. Był to okręt francuzki! 

Kiedyśmy spostrzegli drogą naszą chorągiew 
niebieską, białą i czerwoną, Mania, Joasia, Stefka 
i ja zawołałyśmy:-"Co za szczęście! Co za szczę
ście! oto Francuzi!" - Mama i Pani były tern ró
wnież wzruszone, pJ.trzyły na chorągiew ze łzami 
w oczach i dumne byłyśmy widząc, że ten okręt ta
ki piękny. W porcie jest wiele angielskich okrętów 
bardzo pięknych, nie mogę ich dosyć napodziwiać, 
chociaż nie lubię ich flagi czerwonej, ale chciała
bym żeby nasze były wszystkie lepsze. Mieliśmy 
okręta handlowe, które nie bardzo się pięknie przed
stawiają. Ale byłam wynagrodzoną, bo ten piękny 
okręt wojenny i nasz mogą z angielskiemi iść w po
równanie. Zacząt on również jak i my strzelać z ar
mat, aż caly okrył się dymem. Ziemia mu odpo-
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wiedziała; potem zaczęła się taka sama rozmowa 
między naszym okrętem i admiralskim. Doprawdy 
nie można było nic słyszeć. Mój Ojciec przyszedł 
i uderzywszy mię po ramieniu, powiedzia.ł: - "No. 
bierzesz tera,z chrzest ognia.!"-Odpowiedziałam:
"Widzisz Ojcze, że się nie boję, bo córka twoja po
winna być odważna."-Roześmiał się i powiedział:
-"Chciałbym się o tern przekonać w innych oko
licznościach. 

Gdy zarzucono kotwicę, dopiero mnie to bawi
lo. Niema nic milszego jak widzieć jg,k się ten wiel
ki łańcuch zanurza w wodzie i myśleć, że on okręt 
przymocuje tak dobrze, że już nie będzie się mógl 
ruszyć. Nie wiem, czy hera jest równie tern jak)3> 
uradowana, jednakże tak być musi, bo wypoczme. 
J{iedy patrzyłam na ziemię, spostrzegIam zbliżaj:r
cą się do nas łódź w której byli jacyś panowIe 
w mundurach, myślałam, że to był wujaszek Hen
ryk. Wcale nie! Byli to Brezylianie, oficer zdrowia 
i nie wiem kto jeszcze. Zdaje mi się, że taki jest 
zwyczaj, że zawsze udają się na okręta, aby się do
wiedzieć czy tam niema chorób, któreby się udzi~
liły mieszkańcom lądu. Szczęściem siostra Stefama 
ma się lepiej; zresztą powiadają, że taka jak jej ~~o
roba nie przeszkadza komunikacyi z lądem. OJCI~C 
starał się dowiedziM, czy wujaszek jest obecme 
w Rio, ale powiedzieli mu tylko, że powrócił ze 
swojej wyprawy. To najważniejsze; spodziewamy 
się więc teraz, że nie pojechał zbyt daleko w głąb 
kraju. Don Pedro jest w przystani, pokazano nam 
go, jestto piękny okręt na który patrzymy z przy
jemnością, wiedząc, że to jest okręt naszego wuja. 
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Ojciec pojechał najprzód na pokład Don Ped1'a zką<1 
miał przywieźć wujaszka, gdyby go tam zastał; ale 
przysłał ztamtąd do Mamy słówko pisane ołów
kiem, donosząc, że wujaszek jest na lą.dzie, zdaje 
się nawet, że go niema w Rio, że jest na wsi woko-
licach; Ojciec pojedzie więc do mieszkania wuja,. 
aby powziąć dokładne wiadomości, a potem będzie 
go szukał, dopóki go nie znajdzie. 

Jesteśmy wszyscy w strasznej niecierpliwości .. 
Mama aż z tego chora, a mnie się zdaje, że mam 
gorączkę, tak samo Stefcia, przyglądamy się wszy
stkim przybywającym łodziom i oczy mnie bolą · 
tak si~ w nie wpatruję, żeby zobaczyć Ojca i wu
jaszka. Mania rozumie dobrze jak jestem niespo
kojna, bo ona także bardzo będzie szczęśliwa, gdy 
zobaczy swego wuja Adryana. Zajęta jest obok 
mnie pisaniem do Alberyka i do przełożonej kla-· 
sztoru, bo z Rio wy szlemy nasze listy. Ja napiszę
do Gustawa, Mama już to w tej chwili robi. 

Piątek, 17 września. 

, (znowu na m01'zu). 

Ach! jak mam wiele do pisania! Boję się, żebym 
nie zapomniała połowy. A wszystko tak zajmujące.
Na szczęście Mania obiecała dopomódz moim wspo
umieniom, teraz myśleć tylko mogę o dobrym wu
jaszku, o ziemi, i wszystkich jej przyjemnościach .. 
Co za nieszczęście, że się to już skończyło! Pociesza 
mię tylko myśl, że jeszcze będziemy odpoczywali~ 
W Burbon. Ale cóż ja mówię? To mię nie może po-
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cieszyć, bo si03tra moja Mania opuści. nas... ~c~! 
nigdy nie będe mogla rozłączyć SIę z mą, to tez me 
chcę o tem myśleć. 

Muszę więc opowiedzieć o Rio; - opisać nasz 
tam po byt, Pani dała mi na to dzień czas~. Zres~tą 
biedna Mama ma morską chorobę, StefCIa takze, 
a Pani dogląda ich, tym sposob~m nie ~ogłaby 
wiele pracować ze mną. A przytem Mama Jest tak 
smutna po pożegnaniu ~~? z wujem! .My~lę,. ~e to 
jest główną przyczyną Jej choroby, WIęCej m~, ko
łysanie się okrętu, które się rozpoc~ęlo od dZIs ra
na, tak że wstrząsa nas na wszystlne stro~y. 

W niedzielę wieczór Ojciec długo me wracał 
i byłyśmy bardzo ?iespokoj,n~, ~1.ama mówiła:
"Czyżby mial mu SIę zdarzyc JakI wypadek? albo 
może Henrykowi i nie chcą mi donieść o tem."
Kiedy skończyłam pisać dziennik, p~szlam na p~
krad, gdzie wszyscy byli zgromadzen~; tam z?s~a~~ 
śmy aż do obiadu któreO"o nikt oprocz BerCl Jesc 

'b d' nie móO"l. Po obiedzie zaczęliśmy przecha zać SIę 
wszerz i wzdłuż upatrując Ojca. Na pomoście było 
bardzo smutno, aż mi się na płacz zbierało; wszy
scy prawie podróżni i oficerowie wysiedli ?-a. ląd; 
Nawet dobre siostry udały się na l~d do Jakie~os 
klasztoru i ~~ pięć dni 'przynio~ły wlel~ą . ul~? s~o
strze StefamI. WreSZCIe o w pol do dZIeWIąteJ, kIe
dy Bobuś nie chciał usnąć ~ez Mamy, zmuszon~ 
była opuścić pomost, ale Pam była łaskawa zostac 
z nami. Na nieszczęście deszcz ulewny zaczął pa
dać, co nas zmusilo powrócić do pokoju. Byłam 
mimowolnie w bardzo złym humorze; uo to bardzo 
nieprzyjemnie tracić dzień wypoczynku, siedząc Sil-
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mym na tym szkaradnym statku i niepokojąc SIę 
jeszcze o Ojca i o wuja. 

Mania starała się uspokoić mnie i zachęcić do 
cierpliwości, kiedy nagle usłyszałam dużo w bate
ryi głosów, wybiegłam czemprędzej z po~oju, ale 
to była pani Bontems, która z dziećmi i z panem 
Leblond wracała; pojechali razem zjeść obiad na lą
dzie i nawet to mnie gniewało, (to było bardzo źle) 
że Adela pierwej od nas wysiadła na ląd. Jak tyl
ko poznałam że to ona, wracałam do pokoju, żeby 
nie opowiadała mi co widziała, ale ona pobiegła 
za mną wołając,-"Słuchaj, słuchaj, mam bardzo 
dobrą wiadomo$ć dla ciebie, twój wujaszek Hen
ryk płynie tu, jest bardzo miły!" - A ponieważ 
krzyknęłam ze wzruszenia, pani Bontems dodała:
"Nadewszystko nie powiadaj tego Mamie zbyt na
gle, boby ją to zanadto wzruszyło." - Ale to było 
nad moje siły, nie słuchałam już niczego i wbie
głam jak szalona do pokoju Mamy wołając z całej 
sily:-"Mamo, Mamo, wujaszek!" - Gdzie? pytała 
Mama, drżąc ze wzruszenia; gdzie jest? gdzie jest? .. 
- Przybywa, zdaje mi się na okręt. "-Więc Mama 
zawołała do mnie:-"Zostań tu!" - I czemprędzej 
pobiegła, w jednej chwili weszła na drabinę i zni
kła na pomoście. Nie byłam kontenta, że mi kaza
ła zostać i miałam wielką ocbotę nie być posłuszną, 
boby mi może Mama przebaczyła z powodu tak 
'Ważnego zdarzenia, ale nie śmiałam tego uczynić; 
a przytem pomyślałam sobie, że Pan Bóg się będzie 
gniewał i że. lepiej Mu podziękować za szczęśliwe 
przybycie wujaszka, powiedziałam więc po cicbu:
"Dziękuję Ci Boże!" - To mię trochę uspokoiło. 

Dziennik Małg. t. 1. 20 
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Jednakże zdawało mi się bardzo długo czekać na 
Mamę, bo też wystawcie sobie co Mama zrobiła? 

Pobiegła najprzód mimo deszczu na miejsce, 
gdzie łodzie przybijają. do okrętu i właśnie gdy 
tam przybyła, spostrzegła wysokiego oficera w mun
durze okrytego płaszczem, który wchodził na osta
tnie stopnie drabiny. Zawołała więc: - "Henryku 
czy to ty?-A on odrzekl:-"Moja Elizo!...-Wtedy 
Mama rzuciła się w jego objęcia i tak długo ści
skali się, nie myślą.c o tych którzy na nich patrzyli, 
ani o niepogodzie, że aż to majtków wzruszyło. 
Jerzy mi to opowiadał,-i mieli łzy w oczach, my
śląc także o swoich siostrach, matkach i żonach. 
Wreszcie Ojciec zaprowadził Mamę i wuja do sie
bie, żeby już mogli być sami i tam zaczęły się roz
mowy bez końca. 

A ja przez cały ten czas czekałam na dole! Ach! 
doprawdy znajduję, że to nie bardzo pięknie ze 
strony Mamy tak o mnie zapomnieć! Miałam ocho
tę płakać. Pani starała się uspokoić mnie, a Joasia 
co chwila patrzyła, czy nie zobaczy ich schodzą.
cych. Wreszcie zawołała:-"Słyszę twoją Mamę!"
Serce zaczęło mi bić gwałtownie i zamiast biedz na
przeciw wuja, stałam onieśmielona obok Stefci, któ
ra także nie śmiała iść. Ale Bercia chociaż już ro
zebrana pobiegła i zawołała: - "Dzień dobry wu
jaszku, dzień dobry Tato!" - Małgosiu, chodźże, 
mówiła Mama. Oto jest ten wujaszek, którego mia
łaś taką. ochotę zobaczyć." 

Nie miałam siły, nie ruszyłam się z miejsca. Bo 
też ten mundur mnie straszył. Ale wujaszek zawo
łał głosem, który mi przeniknął serce: - "Jakto mo-
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ja Małgosia tak mię przyjmuje?" -Nie mogłam już 
wytrzymać, pobiegłam do niego; wziąłrnię na ręce, 
podniósł i ucałował serdecznie. Jaki ma dobry wy
raz twarzy! Nie rozumiem jak mogłam bać się go 
chociaż przez jedną. chwilę. Kiedy wzią.-l na ręce 
Stefcię powiedział:-"To prawdziwy twój portret 
Elizo!"-I pieścił ją długo. Potem poszedł przyjrzeć 
się Bobusiowi, który spał i powiedział:-"Czy chce 
czy nie chce, muszę go pocałować mego syna chrze
stnego. Jakiż on śliczny!... Jakiż on śliczny!" -Bo
buś otworzył oczy, uśmiechnął się do niego i zno
wu zasnął. Mama zaprowadziła wuja,gzka do Pani 
i przedstawiła go jej; Pani nie byłaby go poznała, 
bo nie widziała go od czasu, gdy razem z Mamą 
były na pensyi, gdzie wujaszek który wtedy był 
studentem przychodził do swojej siostry. Wujaszek 
był nadzwyczaj dla Pani uprzejmy; ach! doprawdy 
kocham go z całego serca; ma minę tak szczerą i ta
ki jest miły! Powiedział Pani, wyciągając do niej 
rękę:-"Pozwolisz Pani, że po bratersku witać bę
dę przyjaciółk,ę mojej siostry Elizy."-I pocałował 
ją bez ceremonii. Potem spojrzał na Manię i Joa
się, mówiąc:-"A to są siostry moich siostrzenic. 
Dziś wszystkich całuję."-Mania była zmieszana, 
ale znajduje, że wujaszek jest tak dobry, tak natu
ralny, że podobał jej się tak samo jak mnie. Po 
kilku chwilach byłam już zupełnie swobodną w o
bejściu się z 1Yujem; Stefcia i ja zasiadłyśmy na je
go kolanach, gdy tymczasem Berela którą spać po
~ożono, patrzyła na nas z wysokości, swego łóżka 
1 wymawiała mi, że zajęłam jej miejsce; jednak za
snęła w końcu. 
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Jaka zajmująca była rozmowa! Wujaszek i Oj
'ciec opowiadali nam jak się wreszcie spotkalij bie
dny Ojciec wiele miał trudu; był zmuszony jechać 
szukać wujaszka nie domyślającego się wcale, żeśmy 
przybyli, aż o dwie mile od Rio na wsi u przyja
ciół. Po pierwszych uniesieniach niespodziewanej 
radości, zjadłszy razem obiad, udali się w drogę do 
miasta. Mieli właśnie wsiadać w łódź wujaszka że
by popłynąć do okrętu, w śliczną łódź z namiotem 
w której byliby zabezpieczeni od deszczu, gdy spo
strzegli czółno, na którem mieściła się jakaś pani 
i dzieci prawie przemokłej Ojciec poznał panią 
Bontems, a kiedy wujaszek dowiedział się, że ta pa
ni płynie na nasz okręt, zawołał na wioślarzy, aby 
się zbliżyli, a potem prosił panią Bontems, żeby 
z panem Leblond i dziećmi wsiadła do jego łodzi, 
a on z Ojcem wsiedli do małego zamoczonego czół
na, gdzie im było bardzo źle. Jak to pięknie z ich 
strony! To też pani Bontems nie przestaje wychwa
lać tego postępku i powtarza wszystkim, że oficero
wie naszego okrętu powinniby być podobni do me
go wujaszka. 

Kiedy wujaszek żegnał nas tego wieczora, pole
cił nam; abyśmy nazajutrz wcześnie byli gotowi, bo 
przyjedzie po nas i zabierze nas na ląd. A chociaż 
Mama mówiła mu, że zapewne nie będzie miał do
syć miejsca, aby nas wszystkich przyjąć, odpowie
dział:-"Na wojnie, jak na wojnie. padowolnicie 
się tern, co będę mógł wam ofiarować. Chciał na
wet przyjechać po nas o siódmej, ale Mama nie 
chciała wcześniej jak o dziewiątej. 
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Przestaję teraz pisać, bo bardzo jestem zmę
czona. 

Sobota, 18 września' 

~estem zmuszona, przerwać moje opowiadanie 
'O RIO, aby opisać wypa.dek, jaki o malo nie miał 
miejsca ~czoraj wieczorem z winy Stefcij ale po
-dług m~Ie to byla 'prześliczna wina i na szczęście 
Pan Bog pozwolIł, że wszystko skończylo się 
-dobrze. 

Byliśmy wszyscy na dunecie, Ojciec namówił 
Mamę, ~~?y wyszła na świeże powietrze, leczyć się 
.z m~rskIeJ choroby, a Mama przystała na to, chcąc 
zrobIĆ Ojcu przyjemno~ć. Stefcia poszła także czu
jąc się daleko .lepiej. Swieże wieczorne powietrze 
było tak przYJemne, że zostaliśmy do bardzo późna 
n.a I:>0moście, gdzie nam było bardzo dobrze. Stef
CIa Jednak zaczęła usypiać, siedząc na stosie lin, 
.z głową opartą na kolanach Mamy, gdy nagle na
kazano manewr, skutkiem czego musiałyśmy ustą
pić, żeby nie przeszkadzać; posunęłyśmy się więc 
.z krzesłami aż do balustrady dunety. Ta mała ba
lustrada jest bardzo straszna, nie ma wcale krat 
sklada)ą tylko pręt miedziany" który w pewnej wy~ 
SO~OŚCI okala dunetę, a pod kto rym ktoś co upa
dme może przesunąć się i wpaść w morze. J a sta
łam ostatnia przy balustradzie i braI mnie zawrót 
~łowy, .widząc, ż~ morze wzburzone i że gdybym 
SIę poślIznęła, zlllknęlabym natychmiast w bałwa
nach. Prócz tego kołysanie było mocne, przepędzi-
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wszy kilka dni na ziemi, odwykłam już od niego. 
Ale Pani która zawsze spostrzeże, co jest dla innych 
złe lub niebezpieczne, a która nigdy nie boi się ni
czego dla siebie, potrafiła przejść pomiędzy mnie 
i balustradę, objęła mnie wpół i przycisnęła do 
siebie. 

W szystko to trwało sekundę, chociaż potrzebuję 
nie wiem wiele czasu do opisania tego; prawie w tej' 
samej chwili Mama krzyknęła: Stefcia! z taką, siłą" 
że było słychać jt!lj głos mimo szumu bałwanów 
i hałasu manewrów. Patrzymy naokoło, nie ma 
Stefci!... Ach! nigdy się tak nie przelękłam! U czu
łam, że ręka Pani, którą, trzymałam stała się zi
mna, ale gdy i ona również zawołała: Stefcia!... 
Głos cichy odpowiada za nią,:-"Jestem tu ... "-Pa
ni się odwraca, ja także; wolamy do Mamy:-"Ona 
tu jest!"-A Mama która w tej chwili przybiegla 
do nas, spostrzega również jak my: że Stefcia trzy
mając się jedną, ręką, balustrady, pod którą, stala, 
drugą, rą,czką trzyma się silnie sukni Pani. Nóżki 
jej by1y na samym brzegu, aż dreszcz przechodził... 

Pani ją chwyta oddaje Mamie i wszyscy, nawet 
Ojciec, który byl bardzo wzruszony, pytamy bie
dnej maleńkiej:-"Cóżeś ty tam robila?" - Stefcia 
ukry1a twarz na ramieniu Mamy i nic nie odpowia
dala; zobaczylyśmy, że płaka1a.-"Co ci jest kocha
nie?"-mówi1a Mama, ca1ując ją; bo ona i Pani do
myślały się wszystkiego. Ja nie rozumialam jeszcze 
i powtarzahm:-"No, Jtl.ówże, to bardzo źle, że nas 
tak przestraszasz i nie chcesz nam tego przynaj
mniej wyt1ómaczyć."-Ale Stefcia odrzekła wre
szcie: - "Nic nie ma w tern nadzwyczajnego, ja 
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trzymałam Panią,!-Jakto, trzymałaś Panią,? - No 
tak, a gdyby była upadła!..." 

Byliśmy wszyscy zachwyceni, a ja nie mogą,c 
się .wstrzymać, całowałam Stefcię wołając:-"Ach! 
ty Jesteś daleko lepsza odemnie! Ja się pozwoliłam 
trzymać Pani i nie trzymałam jej!. .. -Ale dla cze
góż płac~esz duszeczko? pytała Mama, gdy tymcza
sem Pam całowala Stefcię. - Bo się okropnie ba
lam, odrzek1a Stefcia po cichu. - Bo też byłaś 
w wielkiem niebezpieczeństwie, zawolala Joasia, 
czy nie widziałaś jak morze jest czarne. - O! ow
szem; i to właśnie ... -I znowu zaczę1a płakać.
"Sluchaj moje dziecię, powiedział z kolei Ojciec, 
biorą,c Stefcię na kolana, miałaś bardzo dobre chę
ci, ale byłaś bardzo nierozważną, bo w żadnym ra
~ie pomo~ twoja nie zdałaby się na nic; nie takie 
Jak ty dZIecko wstrzymać może dorosIą, osobę. Prze
baczamy to jednak przez wzglą,d na dobre twoje 
chęci, a nadewszystko, jeżeli więcej tego nie uczy
nisz. Tylko nie psuj odważnego czynu łzami, które 
są, oznaką, słabości." 

Stefcia otarła oczy, a Ojciec uca1owa1 ją" potem 
zeszliśmy na dół. Ale nie mogliśmy położyć się 
spać, tak byliśmy wzruszeni, dziękowałam też Bogu 
całem sercem, że ocalił moją, kochaną. siostrzyczkę 
narażoną, na tak wielkie ni ebezpieczeństwo, za naj
mniejszem poruszeniem mogla była wpaść w wodę. 
Stefcia była też bardzo wzruszoną" bo sobie przy
pomniała te wielkie bałwany, które tak blizko siebie 
widziała i slyszała; ale nie myślala wcale o tern, że 
piękny czyn spełniła. Zresztą, Mama i Pani nic
chwaliły jej wcale; ale tak były czule dla niej. 
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Kiedy poszła już spać, ja zadawałam Pani ro
zmaite pytania; powiedziałam jej:-"Czy Pani mną. 
pogardza? Bo bardzo zasługuję na to.-Dla czego 
drogie dziecię?-Bo ja myślałam tylko o sobie, gdy 
tymczasem Stefcia myślała tylko o Pani.-A Mania! 
zawołała Joasia; czy nie widziałaś?-Cóż ona zro
biła?-Oto stanęła za krzesłem pani Guyon, aby ją. 
przytrzymać, a ona przecież sama mogla się obsu
ną.ć, bo jeszcze mnie przytrzymywała.-Ach! mój 
Boże, widzi Pani, ja tylko jedna jestem egoistką.!
I ja także, zapewnia.m cię Małgosiu, dodała Joasia. 
- To mnie wcale nie pociesza Joasiu. Ale niech 
Pani powie, proszę, jak się to stało, że ja wcale nie 
myślałam o Pani?- Widziałaś, że ja silnie stoję, kie
dy ciebie trzymam, dla tego myśl niebezpieczeństwa 
nie przyszła ci do głowy, drogie dziecię, rzekła Pani 
z uśmiechem.-Ach! to prawda, ale jednak oba
wiam się, czy nie jestem egoistką., bo nigdy nie 
myślę o tem, co mogłoby komuś sprawić przyje
mność, albo być dla innych pożytecznem. Mania 
cią.gle tern tylko jest zajęta, tak jak Pani; Pani wie, 
że ona zawsze obiera sobie najgorsze miejsce i że, 
chociaż wcale tego nie pokazuje wszystkiego sobie 
odmawia, żeby oddać Joasi albo mnie, albo komu
bą.dź innemu ... -Ale cóż ty mówisz Małgosiu? przer
wała Mania.-Wszystko co ona mówi jest prawdą., 
zawołała Joasia, a więc pozwól jej mówić. Cóż da
lej Malgosiu?-To dalej, że Mania jest aniolem 
i Pani także. - Tak to prawda, odparła Joasia, któ
ra stała na pól rozebrana patrząc na mnie z uwiel
bieniem za to co mówiłam.-Ale ani ty Joasiu, ani 
ja nie jesteśmy aniołami.-O! wiem o tern dobrze! 
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- Tylko to mnie dziwi, mówiłam dalej, że Stefcia 
jest także aniołkiem i wyprzedza nas; nie od dziś 
jest ona tak dobrą; czyż nie jest co dzień uprzejmą., 
łagodną, i ..... Jakto się nazywa cnota przeciwna 
egoizmowi, proszę Pani?-Poświęcenie. - A tak, 
otóż Stefcia jest poświęcają.cą. się, Mania jest po
święcającą się, Pani jest nią więcej jak wszyscy, 
Mama jest nią. ciągle, a więc tylko ty, Bercia i ja nie 
jesteśmy takiemi.-Jednal}że nie jesteśmy szatana
mi, moja Małgosiu.-Nie, niezupełnie Joasiu, ale 
jabym także chciała być poświęcającą. się; jakto 
trzeba robić proszę Pani. Widzę doskonale różnicę 
między osobami lubią.cemi się poświęcać i te mi któ
re nie są takie; naprzyklad jest tu na okręcie mała 
dziewczynka, której nie chcę nazwać, boby Pani nie 
była kontenta zemnie; a więc ta mała dziewczynka 
mówi zawsze: ja najpierwsta i nieraz sprzeczałyśmy 
się z sobą o to, bo ja także myślałam tylko o sobie 
i nie chciałam, żeby ktoś był pierwszym odemnie. 
Ta dziewczynka wcale nie jest podobna do Mani, 
ani do Stefci które narażają się na niebezpieczeń
stwo i nie myśląc o sobie chcą ratować drugich. 
Chciałabym je naśladować, ale przy sposobności 
nigdy o tem nie myślę." 

-"Moje dziecię, rzekła do mnie Pani, siadając 
i biorąc mnie na kolana; zasadą poświęcenia jest 
llliłość.-A więc proszę Pani miłość daje wszystkie 
cnoty?-Wszystkie moja Małgosiu, bo tylko miłość 
Boga i bliźniego pozwala nam zwyciężyć miłość nas 
samych. Gdy kto kocha tylko siebie, myśli tylko 
o sobie, i wszystko czyni dla siebie; jestto źród10 
złego i wszystkich naszych błędów. Przeciwnie kto 
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kocha Boga; zapomina o sobie samym dla Niego, 
Jemu tylko chce służyć; Jemu poświęca wszystko;. 
Jemu jest oddanym i bliźnim dla miłości Boga. 
Wtedy wszystkie cnoty łatwemi się stają.-Jednak
że proszę Pani, ja kocham Boga, a nie umiem się 
poświęcać.-Nie jesteś spodziewam się samolubną, 
drogie dziecię, tylko nie umiesz jeszcze zapomnieć 
o sobie, odmówić sobie czego, poświęcić się, a to 
z tego powodu, źe jesteś bardzo żywa i że dajesz się 
unieść roztargnieniu, które ći przeszkadza zauważyć 
i schwycić stosowną chwilę, w której mogłabyś zo
bowiązać innych i uczynić im co dobrego. Ale od
powiedz mi szczerze, gdyby cię proszono o jaką
bądź przysługę, o odmówienie sobie czego, poświę
cenie czegoś, zapomnienie o sobie, czy nie zrobiła
byś tego natychmiast? czy nie byłabyś z tego 
szczęśliwą?-O tak, Pani, to mi się przytrafiło raz 
w Paryżu, pamięta Pani, gdym chciała zostać w do
mu dla towarzystwa Berci, która była słaba, gdy 
tymczasem Ojciec zaprowadził Gustawa i Stefcię do 
ogrodu Botanicznego? Byłam wtedy daleko szczę
śliwsza niż gdybym widziała wszystkie zwierzęta 
świata." 

- ,,'l'ak, MaJgosiu, w poświęceniu jest tysiące 
radości, których egoista zrozumieć nie może, jeżeli 
więc pojmujesz je i pragniesz ich, nie jesteś egoist
ką.-Co za szczęście.-Przypuśćmy więc, że Adela 
naprzyklad przyjdzie cię prosić, ażebyś wyrzekła się 
dla niej jakiej przechadzki, jakiej przyjemności, 
uczynisz to chętnie, nie prawdaż?-O! Pani nie 
wiem doprawdy; nie zdaje mi się; gdyby to tak 
było dla Pani, albo dla Mamy, albo dla Mani, na-
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wet dla ,Toasi, ale dla Adeli!... - Moje dziecię, po
święcenie pochodzi, jakem ci już powiedziała z mi
łości; otóż serce przepełnione miłością kocha .wszyst
kich swoich braci, więc też dla wszystklch bez 
wyjątku się poświęca.- Jabym się nigd'y dla Adeli 
poświęcić nie potrafiła.-Nie mów tego l proś ~og~. , 
żeby ci dał miłość, bo jeszcze nie masz prawdzIw~J' 
POBwięcać się dla tych których kochas~ ~aturalme 
i bez przymusu, jestto czynić to co CI SIę podoba, 
jestto sobie tylko dogadzać, chociaż w dobrym 
i szlachetnym celu.-Ale proszę Pani, czyż nie d~a 
teO"o Stefcia poświęciła się dziś dla Pani, że Pamą 
ko~ha?-Owszem, moje dziecię, sądzę, że kocha
neczka powodowaną była głównie przywiąza?iem 
jakie ma dla mnie, ale jestem pewna, że zrobIłaby 
to dla każdej innej osoby, którą widzi~łaby nara
żoną na niebezpieczeństwo. Tybyś zrobIła to także, 
nawet dla Adeli, gdybyś ją widziała w niebezpie
czeństwie nieprawdaż?-O! niezawodnie, ale co mnie 
trapi, to że j a nigdy nic nie widzę, gdy tym.czasem ~a
nia i Stefcia wszystko zauważają ze sWOją spokOjną 
miną. Wie Pani co, ja myślę, że są osoby stwor:zone 
do poświęcania się?-To być może, rzekła Mama, 
która słyszała koniec naszej rozmowy, są serca któ
rych cale życie jest poświęceniem"... I nachylając 
się do Pani pocałowała ją.-"Niech cię Bóg błogo
sławi, że uczysz dzieci moje, być podobnemi do cie
bie! Jak mnie wzruszył postępek mojej Stefc~t" . 

To mówiąc zabrała Panią. do swego pokOJU, aJa 
poszłam spać. Ale już zaczęłam się troch~ poświ~
cać i jestem z teO"o uszczęśliwiona. , BaWIłam SIę 
z dziećmi na pom~ście, kiedy Laura zaplą.tała się 



316 

noO'ą. o sznurek i upadła. Adela ją. podniosła i za
częła krzyczeć: - "Znowu rozdarłaś sukienkę."~ 
Laura zaczęła płakać i zaklinać Adelę, żeby nic me 
mówiła matce, ale Adela odpowiedziała:-"Owszem 
powiem, bo dopiero co naprawiłam twoją. sukienkę 
i bardzo mi będzie nieprzyjemnie znowu to samo 
robić, musisz być ukarana."-Biedactwo zanosiło 
się od płaczu, powtarzają.c:-"Mama, mnie bi ' bę
dzie! mama mnie bić będzie!-"-Mania się zbliżyła, 
żeby pocieszyć Laurę i uspokoić Adelcię .i spy~ała 
tej ostatniej:-"Czy nie mogłabyś napraWIĆ sukIen
ki siostry tak, żeby pani Bontems tego nie spo
strzegła?-Ach! tak, dobra jesteś! Pracowa:ć zamiast 
1lię bawić! Nie, z pewnością, dosyć będę mIała czasu 
nudzić się, gdy nadejdzie godzina szycia.-A więc, 
powiedziała Mania, biorą.c malą za rękę, chodź ze 
mną. Lorciu, ja ci to naprawię." 

Ale mnie nagle przyszła do głowy myśl; posko
~zyłam do nbh wołają.c do Mani:-"O zaklinam 
.cię, pozwól mi spełnić to małe poświęcenie, kiedy 
o niem myślę; to jest gdyś ty mię na tę myśl na
prowadziła!-Otóż powiedziała Adela szyderskim 
tonem, znowu nowe szumne słowo! I będziesz tak 
nierozsą.dna, że dla tego niezgrabiasza stracisz go
dzinę rekracyi'?-Ale Adelciu, ja czynię to dla tego, 

-żeby nie być egoistką., bo gdyby mi to nie s~ra'Yilo 
umartwienia, nie ' miałabym zasługi.-ZnaJduJesz 
więc, że jestem egoistką.?-Nie gniewaj się Adelo, 
bo ja jeszcze wczoraj wieczór byłam samolub~ą., 
tylko już nie chcę być nią. dłużej. Chodź LorclU. 

Zeszłyśmy do pokoju Pani, a ponie~a~ Mama 
chciała, żebym nabrała wprawy w sZyCle l często 
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zdarzało mi się cerować moj e sukienki, potrafiłam 
więc zrobić to dla Lord. O! jakże się cieszyłam, 
skończywszy tę robotę! A zajęło mi to cały cz~& 
rekracyi, była to więc istotni~ ofiara. Ale co z~aJ
dowałam dobrem, to że AdelCla zeszła natychrmast 
za nami i czekała li nas na Lorcię, jak gdyby już 
uie chciała się bawić. Może zadała sobie taką. po
kutę. Jestem bardzo szczęśliwa, że tak prędko mia
łam sposobność dowieść, .iż nie je~tem. egoistką., 
a ponieważ Mania zapewma, że codzlenme nadar~a 
się ich tysią.ce, proszę ją. więc, żeby zwracała na me 
moją. uwagę, żebym.i ja s'postr.zedz je mo.gła. 

Dziś odbywały SIę ĆWI?Zema armatme, b~rdzo 
to zajmują.ce, to obraz wOJur Ws~yscy k~nomerzy 
są. przy swoich armatach, oficerOWIe wydają rozka
zy, odbywają poruszenia, które byłyby po.trzebne, 
gdyby okręt był zaatakowany; przygotowuJ~ amu~ 
uicyę, nabijają. ar~aty i niby to przfk!adają. don 
ogień... Odbywa SIę to wszystko z posplec~em, a~e 
razem w wielkim porzą.dku! Widzę, że naSI POCZCl
wi majtkowie doskonaleby nas bronili. Chł~pcy 
okrętowi rozstawieni są. na b~zegu pom?stu l ~a 
dnie okrętu, aby podajVać kanomerom nabOje w lma
rę jak ich potrzeba. Smiałam ~ię z. c~ego s~rca, 
gdy zobaczył~m Jerzego przy tern zaJęcI~. Ma~tko
Wie, którzy me s!uż~ przy armata~h mają. sta? n~ 
pokładzie, aby bIć SIę ręczną bromą, albo wdZlerac 
się na pokład nieprzyjacielskiego okrętu, gdyby 
ten śmiał się przybliżyć. .. 

Bardzo także lubię patrzeć na ćwiczema ręcznej 
broni i na tych wszystkich majtków, którzy. stają. 
do przeglądu ustawieni na pomoście w ubIorach 
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~zystych i eleganckich. Tylko nie zdaje się, . żeby 
byli tak zręczni w robieniu bronią jak żolnierze 
infanteryi morskiej, których tu mamy; widać, że ci 
ostatni więcej mają wprawy i oficerowie tak dobrze 
ich uczą! Panowie de Lagny i Reboul podobają mi 
się bardzo; Mama mówi że wyglądają bardzo szla
chetnie. 

Przestaję już pisać,. bo ten dziennik taki jest 
dlugi, że aż strach!... Załuję tylko, że dotąd nie 
opisalam jeszcze ceremonii, jaka się co wieczór od· 
bywa, gdy majtkowie mają iŚĆ spać, nazywają ją 
wprawieniem w?'uch okrętu, ale nie jest to ruch bo
jowy, owszem bardzo pokojowy, bo spać idą. O na
znaczonej godzinie dają znak, a potem marsz! 
Wszyscy oprócz tych, którzy zostają na straży dla 
kierowania okrętem, zbliżają się z każdej strony do 
parapetu, zdejmują zeń nakrycie ceratowe (para
pety są 'to brzegi, jakby ściany Izery, zdaje się, że 
w nich porobiony jest rodzaj szaf); i cóż oni tam 
biorą? oto lóżka swoje, to jest hamaki; każdy bierze 
swój na plecy, potem wszyscy schodzą do bateryi, 
zawieszają hamaki na hakach umyślnie tam umie
szczonych i potem spać się kładą. 

Jutro będę znowu opisywala Rio. 

Niedziela, 19 września.. 

A więc powracam do Wujaszka, który mial 
przyjechać po nas w Poniedzialek rano, (jutro bę
dzie tydzień, a zdaje mi się, że już wieki odtąd 
uplynęly;! Dobry Wujaszek byl bardzo slowny, bo 
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łódź jego przybiła do okrętu o pięć minut do dzie
wiątej. Byłam już gotowa i chodziłam od pól go
dziny z Ojcem i z Manią po pomoście. Mama na
tychmiast wlożyla kapelusz i zabraliśmy nasze pa
kunki, co bylo nie małą rzeczą. Na szczęście Wu
jaszek przybyl w największej lodzi Don Pedra; bo 
było nas dużo! O jaką radość czulam opuszczając 
Izer~, a jednakże bardzo się balam zejść z tych dzi
wnych schodków, które są sztywno przywiązane do 
okrętu; a których stopnie tak są wązkie! To mnie 
bawiło, że wszyscy z kolei schodzili za mną. Mama 
i Pani nie znajdują, aby ten sposób schodzenia był 
bardzo wygodny, ale gdy Ojciec i Wujaszek dopo
Inogli im, jakoś im się udalo zejść. Jeden majtek 
niósl dzieci. Nasz stary Mario był na górze oparty 
na baryerce i dawal nam przyjazne znaki, ach! bar
dzo byłabym chciala, żeby i on mógl pójść na ląd! 
ale to była i tak już wielka laska ze strony Komen
danta, że nam pozwolił zabrać z sobą Jerzego. Ma
Ina udawała, że potrzebować będzie usług tego mal
ca, który inaczej nie byłby wysiadl na ląd i tak 
prosiliśmy Komendanta; że w koncu pozwo,lil. Trze
ba bylo widzieć jak Jerzy był kontent! Smial się 
sam do siebie w kącie łodzi. Ale co mi sprawiało 
przykrość, to że inni chłopcy okrętowi i nowicyu
sze i cała zaloga musieli umierać z chęci wyjścia na 
ląd, a kilku zaledwo dano na to pozwolenie. O! gdy
bym ja byla Komendantem, posyłalabym wszyst
kich ludzi na ląd we wszystkich portach, gdzieśmy 
Wypoczywali, to poslużyloby im na zdrowie i by
liby silniejsi do manewrów, Powiem Bobusiowi, 
żeby na to pozwolil, gdy zostanie Admirałem. 
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Murzyni robili wiosłami na naszej lodzi Bercia 
która d?tąd zna tylk~ Barbarę, strasznie ;ię bała: 
a Bobus patrzyl na mch także swemi niebieskiemi 
szero~o otw:ar~e:ni ·oczami, jak gdyby nie wiedzial, 
czy: s~ę ma srru~c czy pła~ać? ale w końcu zaczął się 
śmlac; ale BercI~ str.~szme. SIę rozkrzyczala, gdy je
den murzyn chcIal Ją. WZIąĆ na ręce i zanieść na 
ziemię i Wujaszek musiał to sam zrobić. Jaką 
nam spra.,;.ilo ~rzy~emn?ść ~hodzenie po tej podlo
dze krow~eJ, k~ora Jest ZIe!lllą! Tak ją lubię tę po
dłogę, ktora me koły~ze SIę pod nogami, jak podło
ga okrętu! Ale co dZIwne; z począ.tku zdawało nam 
sir' .że i ona si~ rusza i s~łyśmy zupełnie krzywo. 
W uJasze~ muslal prowadzIć Mamę, a Ojciec podal 
rękę Pam. A~h! gdyby tam byl mój brat, onby 
był prowadZIł mnie albo Manię i byłabym tak 
s~~zęśliwa widząc go i rozmawiając z nim o wszyst
kiem .. ~estem p~wna, że w podróży nie sprzeciwiał
by mI SIę, bo mIałby Z?yt wiele zajęcia; a przytem 
teraz, dałabym za to WIele, żeby mi się mógl sprze
ciwiać, bo bylby z nami, Mama nie byłaby tak 
smutna i wszyscy bylibyśmy weselsi! Biedny Gu
stawie, gdy myślę o tobie, mam ochotę plakać. Co 
ty t.eraz robisz? Uczysz się greckiego, czy laciny? 
Bo Je~tem p~;vna, że pra~uje~z podczas wakacyi, 
aby me tracIC czasu! MUSISZ SIę bardzo nudzić cho
ciaż dobry pan Guer robi co może, żeby cię ro
zerwać, prowadzi cię na przechadzki i wozi z sobą. 
n~ 'Y"ieś. Ale ~a C? się zd~dzą. wakacye temu, kto 
~Ie Jest z rodZIcamI? PrzYjaciele mogą być nie wiem 
Jak dobrzy, zawsze to nie ojciec i matka. Ach! jak 
rozmawialiśmy z Wujaszkiem o Gustawie! Jakaż 
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to bylaby radość dla Mamy, gdyby mogla byla po
kazać swemu bratu naj starsze dziecię, to z którego 
Ona i Ojciec ta.k są. dumni! Wujaszek śmiał się. 
~dy mu P?wied~ialam, że Gustaw i ja spieraliśmy 
SIę często l powIedzial, że także dawniej sprzeciwiał 
się Mamie, jako też biednej Cioci Małgosi, która 
umarła bardzo już dawno temu, ale mimo to bar
dzo kochał swoje siostry i one jego także. Ale ja 
mu odpowiedzialam, że to zawsze bardzo źle, bo 
Pan Bóg nie lubi kłótni i ja żałuję szczerze, że by
lam złą. względem Gustawa. Powiedział mi, że mam 
słuszność. 

Ot znowu tyle gadaniny, powie Pani. Zatrzy
~uję się co chwila w opowiadaniu, aby pisać o czem 
mnem; to też dziennik mój jest zawsze w takim nie
porządku, że nic w nim odnaleźc nie można. Wra
cam więc do przyjazdu naszego do Wujaszka. 

Widok domów, ulic, powozów i tylu ludzi, któ
rzy chodzili W różne strony wprowadzał nas w po
dziwienie; Stefka i Bercia były tem uderzone. Co 
mnie najwięcej dziwiło, to żeśmy spotykali czar
nych, którzy śpiewali niosąc pakunki i biegnąc; wi
dać, że sami siebie zachęcają. tym sposobem do pra
cy. W Rio, które zdaleka wydaje się tak pięknie, 
?-lice są bardzo brzydkie i bardzo brudne; ale jest 
Jedna czy dwie ladne i wujaszek mieszka na najpię
kniejszej; nie jest to dom, tylko pawilon, bo on po
trzebuje tylko :zajazdu; jeszcze jeden pan, który jest 
kupcem i przyjacielem wuja i ma młodą. żonę Por
tugalkę mieszka na górzę wujaszek zajmuje tyl-
ko dół. ' 

Dziennik Malg. t. I. 21 
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Dobry pan Daya i jego żona odstąpili nam naj
większego swego pokoju z gabi?etem dla Mamy 
Pani i dla nas' wieczorem kładlI materace na po
dłodze i dosyĆ nam było wygodnie. Ojciec sypia~ 
na dole u Wuja, Barbara z dwoma murzynka~l 
służącemi pani Daya, a Jerzy na I?atera.cu .w.gabI
necie Wujaszka. Wszystko sprawIało WIelki mel~d, 
bardzo zabawny. Na nieszczęśeie trwało to me-
długo. . 

Jeszcze jedna rzecz była bardzo przYJemna, to 
j-est pierwsze nasze śniada~ie ~a, lądzie. ~ uja~zek 
pytał się Mamy, coby chCIała Jeśc? Odpo~ledzla~a, 
że pić będzie kawę ze śmietanką. "!?~m, ~ama, 
Joasia i ja jadłyśmy sałatę; taka śWleza, zIelo~a, 
doskonała! Stefka i Bercia prosiły o :filiżankę CIe
płego mleka, a Bobuś śmia~ się ~a głos pijąc je tak
że. Było jeszcze na stole WIele mnych rzeczy, ale 
myśmy to wybrały. Ojciec jadł rzeczy p~silniejsze. 
O! jakie doskonałe jedliśmy owoce! Z~aJ.do~ała~, 
że daleko Sl} lepsze jak w Maderze, bo JUZ me mIa
łam mdłości. Mania i Joasia były zachwycone wi
dokiem owoców z Burbon, i drzew podobnych do 
drzew ich ojczyzny. Kiedy podczas przechadzki 
spostrzegły, palmy, drze~a owo~owe, bana?y i t. d., 
Joasia wydawała okrzykI radOŚCI, a Mama bardzo 
była wzruszona. Biedna Mania! Wszystko przypo
mina jej matkę, na szczęście mówi o tem ze m?ą 
i to jej sprawia ulgę. O! jak jestem dumna; Wu~a: 
szek znalazł ją śliczną i tak był dobrym dla nH~J 
i dla Joasi także. 

Gdy pierwszy raz zoba~zyłam drze.'vo ba~a~o
we, zrobiłam zapytanie, ktore wszystkICh rozsmle-
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szyło; jednakże pewną jestem, że wszyscy Paryża
nie myśleliby tak samo, bo drzewo to ma bardzo 
długie i szerokie liście, koloru delikatnego zielonego, 
jak atłas; ale liście te są tak cienkie i tak delikatne, 
że najmniejszy powiew wiatru rozdziera je i tworzą. 
się z tego frendzIe. Ja zawołałam więc, spostrzegł
szy je:- "O! Wujaszku! Któż to się bawi wycina
niem tych wszystkich liści?" -Było to bardzo głu
pie pytanie, ale też można było przysiądz, że to zro
bione naumyślnie. 

Przerwałam pisanie, aby zjeść podwieczorek i 
razem odpocząć, bo już nie mogłam pisać dalej. 
Złapano warcabnicę; miałam wielką ochotę zoba
czyć ją i bardzo mi się podobają te piękne ptaki; 
zdaje mi się, że dla tego zowią je warcabnicami, że 
są białe i czarne, jak kraty na warcabnicy, a war
caby bardzo mnie bawią i na okręcie słyszę ciągle 
o nich, bo to jest rozrywka bardzo tam uprawiana. 
Warcabnice latają gromadami naokoło, podobne są. 
do gołębi, ale są to gołębie morskie. Powiadają, że 
znajduje się ich tyle dla tego, że zbliżamy się do 
Kapu; spostrzegać się też dają żaglościgi. O! to 
prześliczny ptak! prawdziwy orzeł morski. Chcia
łabym, żeby przyleciał bliMj nas; powiadają, że on 
czasem leci za okrętem i łatwo go wtedy schwytać. 
Jak to musi być zabawne! 

Ale muszę wreszcie dokończyć o Rio, a potem 
pochodzić z Manią po pokładzie, nim zajdzie słońce, 
bo już zaczyna być zimno w tych okolicach i znaj
dujemy wielką różnicę z klimatem okolic podrów
nikowych, gdzie chorowaliśmy aż od strasznego 
upału. W Rio ucierpieliśmy także wiele od niego 
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i z wielką przyjemnością używaliśmy kąpieli. Ol jak 
to było milo! wszystkim nam zrobiły one dobrze. 
A potem Mama mogła ka.zać uprać naszą. bieliznę,. 
co także było bardzo przyjemnie. 

Przedewszystkiem chcieliśmy iść do kościoła, 
aby pierwsze nasze kroki były do Boga i żeby Mu 
podziękować, że nas doprowadził do Rio. Co mi się 
wydało dziwnem i nie bardzo wygodnem, to brak 
krzeseł do siedzenia; musieliśmy stać lub klęczeć, 
bo taki jest zwyczaj w tym kraju. 

Wujaszekjeździl z nami cały dzień, wynająwszy 
ogromny powóz; ale wieczorem wychodziliśmy pie
chotą, żeby i male mogły iść razem z nami. Oko
lice Rio są bardzo piękne. Odwiedziliśmy kilku przy
jaciół Wujaszka w ich prześlicznych mieszkaniach; 
z których jedno położone jest nad małą rzeczką. 
z pysznemi nad brzegiem drzewami, podziwialiśmy 
też ogrody pełne kwiatów. Z prawdziwą. przyje
mnością używaliśmy tych przechadzek, ale nie mo
gę opisywać wszystkiego co widziałam, nie doszła
bym niO'dy końca. Pani Daya rzadko wychodziła 
z nami,o szkoda, bo nam się bardzo podobała. Jej 
mąż jest bardzo dobry, znajduję, że wszyscy przy
jaciele Wujaszka są bardzo mili 1 szlachetnej po
stawy. 

Wujaszek zaprowadził nas do modniarki fr~n
cuzkiej, aby obsta.lować dla nas ka.pelusze, chCIał 
przez to dowieść Mamie, że w Rio można dostać 
paryzkich strojów i mój kapelusik jest doprawdy 
prześliczny. Dobry Wujaszek nie wiedział już co 
wymyśleć, aby nam dogodzić; darowal nam suknie, 
chusteczki i rozmaite zapnsy na rei:! ztę podróży mię-
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dzy innemi skrzynkę blaszaną pelną ciastek z arrow
root, które są przewyborne. Arrow-root, jest to ko
rzeń, z którego robią delikatną mączkę i z niej wiele 
dobrych rzeczy. Mamy także dwa wielkie słoje peł
ne konfitur z guyaw i ananasów, przytem massę 
pomarańcz, które jemy jak salatę z wódką i z cu
krem, jest to doskonale lekarstwo przeciw morskiej 
chorobie. 

Ale co mi się podoba nadewszystko, to książki, 
które mi dobry Wujaszek darowal; niemało się na
trudził nim je kupil, ale ja czytając je mam wielką. 
przyjemność. Jest caf y Berquin, którego znałam 
tylko jedną część; Magazyn dla dzieci; śliczne po
wieści przez panią. Guizot; powieści dla moich ma
łych przyjaciolek przez panią BouiUy. Czytamy to 
wszystko z Manią.. Ach! jak to miło czytać~ Zdaje 
się nam, że znamy wszystkie osoby z naszych po
wiastek. A potem to zachęca nas do dobrego; Pani 
powiada, że tego właśnie szukać trzeba w czytaniu: 
stawać się leps:zemi i nabiemć światła. Ma słuszność; 
ponieważ dobre przykłady wzbudzają w nas zami
łowanie cnoty, a złe pokazują, jak występek jest 
szkaradnym. Ale słyszę, że dzieci wydają radosne 
okrzyki na pokładzie, trzeba się dowiedzieć co się 
stało. 

Poniedziałek, 20 września. 

Dziś rano zaczęłyśmy na nowo por:ządnie lekcye 
i Pani była bardzo kontenta ze mnie. Co za szczęście! 

Wczoraj pobiegłam na pomost schowawszy co 
prędzej kajet i cóż spostrzegłam na dole dunety. 
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Najprzód tłum wielki: Ojca, Komendanta, Panią, 
pana Suze, pana de Vere, doktora, księży, a potem 
Stefkę, Manię, Joasię, Adelcię, Bercię, Laurę, Julkaj 
wreszcie nawet Bobusia, którego Ojciec trzymał na 
ręku; a w pośród całego tego tłumu dwóch mocnych 
majtków trzymających coś, co się broniło i śmiechy 
i krzyki. 

Staralam się wsunąć blisko Pani pytaj ą,c:-"Co 
się' to stało? co to takiego?"-I spostrzegłam ptaka, 
o! ależ był wielki! Z największą, zaledwie trudno
ścią mogło go utrzymać dwóch majtków, podnosił 
j spuszczał piękną, swą, głowę, starają,c się wymknąć. 
Wzbudzał we mnie litość, ale razem rada byłam,. 
że go złapano, bo był to żaglościg (albatros). Biedny 
ptak! imię jego nawet jest piękne. Pióra ma cienkie 
i miękkie jakjedwab, na szyi i na wierzchu są one 
koloru brunatno - orzechowego, a reszta jest popie
lata i biała. . Oczy ma prześliczne i pozór tak szla
chetny i wspania.ł'y, że zaraz widać, iż to jest król 
morskich ptaków. Schwytano go na wędkę, gdy 
płynął za naszym okrętem jak piękny łabędź. O! to 
okr~tne! Będą się starali utrzymać go przy życiu 
czas jakiś, a jeżeli zdechnie, to go wypchają,. Zmie
rzono go przez ciekawość; z rozpostartemi skrzydła
mi, ma trochę więcej jak dziesi ęć stóp szerokości. 

\ Biedny żaglościgu, warto też być tak wspaniale pię
knym, aby cię za to zlapano i wypchano!... A przy
tern może żona twoja, albo twój brat chce dowie
dzieć się, co się z tobą stało i da się także złapać; 
bo od dziś rana drugi żagloścjg płynie za naszym 
okrętem; ślicznie patrzeć na niego, gdy płynie ze 
skrzydłami trochę rozlożonemi i miną pełną god-
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noscl. Na nieszczęście, może nam łatwo towarzyszy~ 
bez zmęczenia, bo znowu zaskoczyła nas cisza. Od 
wczoraj nie posuwamy się wcale, my cośmy tak 
z Rio płynęli szybko, a morze jest gładkie i jedno
stajne jak prawdziwe zwierciadło. Abyśmy tylko 
nie pozostali tu długo, albo żeby się to nie skoń
czyło burzą" czego zdaje mi się obawia się kapitan! 
Jesteśmy blisko pr~ylądka BU1':ty, a chociaż zmie
niono mu imię i nazwano go pr:tylądkiem Dobrej Na
d~iei, przeraża on jeszcze wszystkich. To też gdy 
słyszę, że mówią o nim, cała drżę .. ·· 

Wolę daleko powrócić myślą, do kochanego Rio, 
gdzie byliśmy tak szczęśliwi i spokojni. Na nieszczę
ście opisywać muszę nasz wyjazd, a to smutI;1e wspo
mnienie. T e pięć dni odpoczynku przeszło mi bar
dzo prędko; Wujaszek był tak dla mnie dobry jak 
Ojciec. Jednakże mówił mi komplementa, a Ojciec 
nie mówi ich nigdy! I tak, pierwszego dnia mieli~ 
śmy właśnie iść do stołu; Mama kończyła czesać mI 
włosy, bo te nudne loki moje targają się zawsze, 
gdy biegam i z niecierpliwością czekam i~~ odro
śnięcia, żeby mi je podnoszono jak dawmeJ przed 
odrą. Wujaszek pogładził mnie wtedy po włosach, 
jak gdyby umiał je czesać! I zaczął mówić. -"Ja
kie to dziecko ma pyszne czarne włosy! Zupełnie 
takie jak twoje Elizo!" -Wtedy Mama zapyta,.la: 
-lICzy znajdujesz, że ona podobna do mnie? Zda
nia są bardzo podzielone w tej mierze." - Nie, od
powiedział Wujaszek, ani do ciebie, ani do Guyona; 
Stefcia zupełnie podobna do ciebie. Jednakże Mał
gosia ma oczy trochę podobne do twoich, ale inny 
:ma w nich wyraz; o ile twoje są lagodne i tkliwe, 
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o tyle jej są żywe i śmiejące. A przytem co za płeć, 
co za świeżość! Prawdziwa róża z mojej siostrze ni
ey.-No, no, odpowiedziała Mama, nie psuj mi Mał
gosi, ona się tem wcale nie zajmuje. -Tak sądzisz, 
powiedział Wujaszek, śmiejąc się, biedaczko; ja ci 
zaręczam, że Małgosia wie już, że jest ładna, bardzo 
ładna i bardzo zgrabna; nie prawdaż mała?-Ja, 
"Wujaszku, zawołałam, ale ja się tego wcale nie do
myślałam, i nawet wiem dobrze, że Wujaszek sobie 
żartuje ze mnie. -A, filutko, odrzekł Wujaszek, ty 
żartujesz, nie prawdaż? Przyznaj się, że nie pierw
szy raz to słyszysz. -Nie, Wujaszku, mówiono mi 
to często, ale Pani mówi, że to niczego nie dowo
dzi, bo to samo mówią wszystkim dzieciom, żeby 
zrobić przyjemność rodzicom. -Ha, ha, powiedział 
Wujaszek, śmiejąc się z całego serca, ona ma słusz
ność, ona ma słuszność! Jednak ja nie dla tego wcale 
mówię, żeby zrobić przyjemność twojej Matce, patrz 
tylko na jej nieukontentowaną minę. -Szalony je
steś 'Henryku, odpowiedziała Mama, ale Małgosia 
już jest dość duia, aby wiedzieć, że jeżeli ma jakie 
przymioty, winna je Bogu; więc chociażby nawet 
b yła, ładna, nie będzie się tern pyszniła." 

Zle jednak, że mi to Wujaszek powiedział, bo 
od tego czasu myślałam już o tern kilka razy, a boję 
się, żeby to nie było nie dobrze. A potem patrzy
łam w lustro, chcąc zobaczyć, czy to prawda, że je
stem ładna i zdawało mi się, że tak, to mi sprawiło 
przyj emność. Nie śmiem z Panią. o tem mówić, ale 
niby niechcący dam jej do przeczytania mój dzien
nik, żeby o wszystkiem wiedziała i żeby mi powic
. działa, co o tćm myśli. 
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Zwiedziliśmy okręt Wujaszka, bo Mama chociaż 
już ma dosyć okrętu, chciała poznać mieszkanie bra
ta na statku, aby sobie zawsze módz przedstawić 
w myśli miejsce w którem się on znajduje. Bardzo 
to ładne mieszkanie; a co mi było najprzyjemniej 
to, że spostrzegłam w pokoju Wuja maly portret 
Mamy, kiedy jeszcze była małą dziewczynką. Jaka 
Mama była ładna! I dzisiaj jeszcze nią jest. 

O! jaki smutny był ostatni dzień u Wujaszka! 
Biedna pani Daya płakała, chociaż poznała nas do
piero od tak niedawna i bardzo mało umie po fran
cusku co było nieprzyjemnie Mamje, ale mimo to 
pokochała Mamę i Panią i zachwycała się Bobu
siem. Obie murzynki dawały nam przyjacielskie 
znaki, szczególniej Barbarze; zabawne były te ko
biety, bo nie umiały powiedzieć po francusku, nic 
więcej jak tylko: Dzień dobry pani; dzień doln'y pa
nience, i to jeszcze z bardzo złą wymową. Powta
rzały nam więc to bez ustanku. Jeżeli dałyśmy.im 
co, mówiły: Dzień dobry panience; jeżeli Mama żą.
dała od nich jaki8j posługi, odpowiadały: Dzień do
bry pani! Bercia co chwila biegała do nich, aby się 
przypatl'ZeĆ ich minom i znakom, Jerzy także śmiał 
się z nich jak szalony. Tak mu dogadzały i pobyt 
na lądzie zrobił mu tak dobrze, że zupełnie inaczej 
wygląda; jakby się tem jego matka cieszyła! Jerzy 
pisał do niej; to jest Mania i ja nakłoniliśmy go, . 
żeby z Rio do swojej rodziny napisal. Pisaliśmy 
wszyscy spodziewam się, że listy nasze dojdą, Albe
ryk i Gustaw będą bardzo radzi, że .dowiedzą się 
tylu szczegółów . 
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Kiedyśmy już wkładali ka,pelusze, aby powrócić 
na okręt po ostatnim obiedzie, ach! jak 'nam się zro
biło smutno. Ojciec nawet był smutny, zgadywa
łam to po jego twarzy; przykro mu było opuszczać 
Wujaszka. Ale Mama!... Aż żal było patrzeć nanią! 
Płakała przez cały obiad, a później jeszcze więcej. 
Co chwila patrzyła na brata, a kiedy jej podał rękę, 
by ją zaprowadzić do miejsca, gdzie łódź czekała 
na nas, wydawała się tak nieszczęśliwą, że aż pła
kać zaczęłam. Słyszałam całą rozmowę, bo Wuja
szek trzymał mię za rękę. 

Elizo moja odwagi! mówił dobry Wujaszek, 
może niedługo zobaczymy się znowu. Kto wie czy 
nie będę kiedy posłany do Indyi, czy nie znajdę 
sposobu odwiedzenia cię. Ty także nie zostaniesz 
na zawsze w tym kraj u, a nasza piękna Francya 
może niedługo ujrzy nas połączonych. Ach! odpo
wiedziała Mama, jak mi się przyszłość wydaje smu
tną. Henryku! Gdybyś ty wiedział, jak mutne 
oblegają mnie przeczucia. Ten kraj nieznany prze
raża mnie. Oddalenie od Gustawa, od ciebie, myśl, 
że dzieci moje wystawione będą na klimat palący 
i szkodliwy .... Co za niepokój, mój Boże!-Widzisz, 
odrzekł Wujaszek, jak te dzieci dobrze zniosły do
tąd podróż; a pl'zytem moja droga ty tak wątła, 
tak mało energiczna, kiedy nie idzie o poświęcenie 
się dla ukochanych, wypełniasz teraz święty o bo
wiązek, towarzysząc mężowi, Bóg i nadal będzie 
się tobą opiekował. -Mam też tę nadzieję i bardzo 
jej potrzebuję. Ty się za mnie będziesz modlił Hen
ryku .... bo ty się modlisz, nie prawdaż? Nie zapo
mniałeś wiary naszej dziecinnej, nauk i przykładów 
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naszej tkliwej Matki, naszego szlachetnego Ojca? 
-Nie, z pewnością Elizo, wspomnienia dziecinne 
są niezatarte i zawsze z radością przywodzę je sobie 
na pamięć. Zresztą, życie marynarza stawia go 
w ustawicznym związku z ideami religijnemi i choć
bym stracił te, które mi zaszczepiono, odzyskałbym 
je był po tysiąc razy podczas mego marynarskiego 
zawodu. - Bogu niech będą dzięki, rzekła Mama. 
O! tak, morze jest wielkim nauczycielem! Edward 
także ma duszę religijną i spodziewam się, że nadej
dzie dzień .... -Mama dokończyła nachylając się do 
ucha Wujaszka i nie mogłam reszty usłyszeć, ale 
domyślilam się; Mama chciała powiedzieć, że Ojciec 
pewnie wkrótce dopełni tego, czego tak pragniemy! 
O! coby to była dla mnie za radość, gdybym mogła 
widzieć go zbliżają.cego się wraz ze mną do świętych 
Sakramentów. Byłby to po dwakroć najpiękniejszy 
dzień mego życia. 

Rozmowa ta ' zajmowała mię tak, że chciałabym, 
aby trwała bez końca. Wujaszek mówił jeszcze o 
Gustawie i powtarzał Mamie, że dobrze zrobiła zo
stawiając go we Francyi, że jeżeli Wujaszek tam 
pojedzie z pewnością, odwiedzi swego siostrzeńca, 
co Mamę bardzo ucieszyło. A ipotem Wujaszek 
chwalił swego chrzestnego syna i ciągle się z nim 
pieścił, gdy tymczasem maleństwo patrzyło na na.s 
~asypiając na rękach Barbary. Wujaszek dumnym 
Jest z tego, że jest jego ojcem chrzestnym. Bercia 
zasiadła na kolanach Wujaszka w łódce, gdzieśmy 
'Weszli z trudnością, bo to bardzo niewygodnie; 
trzeba zawsze czekać aż baJwan przeleci, aby módz 
przejść przez deskę, która łączy łódkę z ziemią, 
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a jeżeli ktoś nie pospieszy się, woda zmoczy mu 
nogi, co się też przytrafiło Stefci, na szczęście było 
bardzo ciepło. 

Wujaszek wszedł z nami na Izerę, nie mógł się 
z nami rozłączyć i długo z Mamą. i z Ojcem chodził 
po pokładzie. Ja patrzą.c na niego czułam się du
mną. wobec oficerów i załogi; Wujaszek ma posta
wę tak wspaniałą, wysoki, szczupły, twarz ma pię
kną, całą. postać wojskową! Jest o tyle blondynem, 
o ile Mama jest brunetką, co dziwne, bo zdawałoby 
się, że powinno być zupełnie przeciwnie. 

Ach! jakżeśmy płakali, kiedy si~ z nami żegnali 
Mama nie mogła go puścić od siebie i w jego oczach 
widać było także łzy, kiedy ją. ' ściskał w swoich 
objęciach. Usiłował się śmiać, całując nas, ale zdaje 
mi się, że nie miał do tego najmniejszej ochoty. 
Patrzyliśmy za jego łodzią tak długo jak tylko mo
gliśmy ją widzieć i krajało nam się serce, widząc 
jak się oddalał, aż wreszcie nic już nie mogliśmy 
rozróżnić, Ojciec odprowadził go do lądu, jak wró
cił, zadawałyśmy mu tysiące zapytań, ale nie bar
dzo lubi odpowiadać na pytania smutne, szczegól
niej, gdy sam ma zmartwienie; oznajmił więc, że 
nie ma nic nowego do powiedzenia nam, że Wuja
szek kazał nas jeszcze ucałować i podziękować nam, 
żeśmy go uczynili tak szczęśliwym przez te kilka 
dui. Ach! to my byliśmy szczęśliwi, my powinniśmy 
mu dziękować. Bóg łaskaw, że nam udzielił takiego 
szczęśc.ia; mówiłam też to Mamie tego samego dnia 

-wieczorem, starają.c się ją. pocieszyć. Zamiast pła
kać, powinni byśmy się cieszyć, aby się nie okazać 
niewdzięcznymi, bo zastaliśmy w Rio Wujaszka, a. 
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takeśmy się przecie modlili o to do Boga. Ale mó
wiąc to, płakałam razem z Mamą. 

Na drugi dzień podniesiono kotwicę ° piątej 
zrana, co mię zbudziło, bo ci wszyscy ludzie, kt.ó
rzy stąpają miarowym ciężkim krokiem, obracają.c 
windę wokoło, której owija się łańcuch i powoli 
wyciągając go z morza robią straszny hałas. Wi
działam, jak Mama i Pani wychylały się przez okno 
i starały się coś zobaczyć; włożyłam więc prędko 
szlafroczek i pobiegłam do nich. Mama mi powie' 
działa: - "Przyrzekł mi patrzeć na nasz odjazd 
z tamtej wysokości." - Ale napróżno natężałyśmy 
wzrok, nie spostrzegłyśmy nic. Mama zaczęła pła
kać, zostałyśmy więc przy niej aż do dnia, aby ją. 
rozerwać, chociaż nie chciała tego. Ale Uefa tak 
się zaczęła kołysać i grzęznąć, jak mówią. majtko
wie, że Mama i Stefcia dostały morskiej choroby, 
jak to już pisałam. To bardzo nieprzyjemnie, że ta 
morska choroba napada za każdym razem, gdy się 
ląd opuszcza. ' 

Biedny Gustawie!... dziś już jest dwa miesiące, 
jakeśmy się z tobą. rozstali. 

'\Vtorek, 21 września. 

. Cisza trwała niedługo, już się skończyła i wiatr 
Jest bardzo pomyślny. Schwytano jeszcze jeufl.3go 
żaglościga i mnóstwo warcabnic lata około nas. 
Dziś rano pan Leblond przyniósł mi jedną. z nich, 
dano mu ją, a on mnie ją. oddal. Byłam uszczęśli
Wiona, ale kiedy podawałam ją. małym, aby ją. tak
Że pocałowały. Mania, która była już na górze 
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z Panią i Bobusiem, zeszła czemprędzej po nas, że
byśmy zobaczyły drugą, którą schwytano; miała na 
szyi zawiązaną wstążeczkę. Pobiegłyśmy na górę, 
skacząc po kilka schodów na raz; ja nawet chcia
lam już zostawić za sobą małe i sama pobiedz prę
dzej, ale na szczęście zauważałam, że Mania wszyst
kie nas przepuszcza przed sobą i pomyślatam:-"Oto 
jest małe poświęcenie, które mogę dopełnić."-Wte
dy wzięłam Bercię za rękę, chociaż to mnie opóź
niało, ale może zanadto ją ciągnęłam, bo aż się dwa 
razy potknęła, a ja jej powiedziałam: - "Niezgra
bna!" - co wcale nie było uprzejmie; zresztą ma
leństwo śpieszyło się jak moglo. Zrobiłam jednakże 
pierwsze usiłowanie. 

Kiedyśmy przybyły na pomost, pan de Vere po
kazał mi małą karteczkę, którą znaleziono przy 
wstążce ptaka, były na niej słowa:-"Anna na okrfJ
cie Ramilla. "-Zaczęliśmy czynić rozmaite domysły 
o tej Annie. Ci panowie mówili, że to jest może 
jaka śliczna panna, że może jej okręt jest niedaleko, 
bo papier nie zdawał się być zmoczonym. Ja powie
działam, że ona musi być dobrą., kiedy wypuściła 
biednego ptaka i że trzeba zrobić tak samo. Po
biegłam więc po moją warcabnicę, którą Barbara 
bawiła Bobusia, a pan Suze chciał, żebym napisała 
swoje imię na kawałku papieru, napisał więc za 
mnie.- "Małgosia na okrfJcie ltera."- Potem dodał 
na żart: I "Pr~esyla Annie przyjacielskie po~drowie
nie." - Smieliśmy się wszyscy; myśląc, że Anna 
może to przeczyta i kiedy byliśmy jeszcze na po
moście, oznajmiono nam, że widać okręt: Na nie
szczęście był on bardzo daleko; nie wiem czy moja 
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biedna warcabnica będzie tak głupią, żeby się tam 
znowu dać schwytać. 

Środa, 22 ~rześnia. 
O! Pani! jakie Pani daje mi zawsze doskonałe 

nauki! Ale wdzięczną jestem za nie, bo to wszystko 
dla mego dobra i wiem, że ich bardzo potrzebuję. 
Otóż, wczoraj podczas lekcyi katechizml1, nie do
myślałam się niczego, chociaż dobrze wiedziałam, 
że Pani czytała mój dziennik z dni poprzednich, 
bom j ej go sama zaniosła, ale nie m yślalam o tem 
wtedy. Mieliśmy lekcyę o gr~echach głównych i Pa
ni kazała nam je powtórzyć, a potem tłómaczyła je. 
(Miałam dobry stopień). Kiedy mówiła o pysze, 
objaśniała, że to jest zbyteczny szacunek dla siebie 
samych, który sprawia, że przekładamy siebie nad 
drugich i chcemy si.ę nad nich wynosić i jak dla 
~iłości Boga trzeba pokonywać tę wadę, pamięta
Jąc, że od Niego mamy wszystko i upakarzając się 
przed Nim, bo my sami nic nie mamy i nie jeste
śmy niczem. Przeto nie powinniśmy uwielbiać sa
lIlych siebie, ale owszem, odrzucać każdą myśl, 
któraby nam sprawiała próżne zadowolenie z nas 
samych. 

-"Jakież są moje drogie dzieci, mówiła dalej, 
przedmioty, któremi szatan stara się nas kusić? 
-Dla jednych jest to wielkie imię, piękny mają
tek, stanowisko wysokie w społeczeństwie... Ale 
czyjaż to wola użycza im tych darów? Zkądże po
wód wzbijania się w dumę? 
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.Dla innych przedmiotem takim jest nadzwy
czaJna zdolność, wyższy rozum, pamięć wyborna, 
umysł i serce obdarzone bogatemi skarbami ... Ale 
od kogóż je otrzymali? Czyż na to mają od Boga 
tak szlachetne dary, aby je przeciw Niemu obrócić 
przez dumę, przyznając sobie zasługę, która BO<Tu 
się tylko należy? o 

U innych wreszcie, pycha okazuje się w próżno
ści, która jest niepohamowaną chęcią podobania się, 
a karmi się dziecinnemi pochwałami, błahemi my
ślami. To co jest najbardziej znikomego na świecie, 
powaby zewnętrzne,-to się dla nich staje drogiem. 
Zachowują w umyśle niektóre pochlebne grzeczno
ści, które im ktoś powie, natchniony źle zrozumia
nem przywiązaniem, pobłażaniem, albo też grzecz
nością i będą czerpać niebezpieczną. słodycz w za
stanawianiu się nad temi miłemi wspomnieniami 
k ' ' tore w końcu odwrócą ich duszę od rozmyślań po-
żytecznych i świętych myśli. 

Zresztą, nie można uwierzyć, żeby kto napraw
dę pokochał to, co nauczył się nienawidzić; pamię
tać bowiem trzeba, że ciało nie j est nic:zem, że dusza 
jest wszystkiem, bo ciało musi pójść kiedyś do gro
bu, - kto wie czy to nie nastąpi wkrótce, - gdy 
tymczasem dusza stanie przed Bogiem, aby zdać 
z czynów rachunek i usłyszeć wyrok wiecznego ży
cia lub śmierci wiecznej, że piękność duszy jest 
najważniejszą, a piękność ciała nieużyteczną, często 
nawet zgubną i do zbawienia przeszkadzającą; że 
trzeba pragnąć jedynie dóbr niebieskich... Powin
niśmy pamiętać o tern wszystkiem, ale j eżeli nie 
będziemy czuwali pilnie nad sobą, szatan zwycięży 
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w nas poczucie tych prawd, bo on zawsze korzysta 
ze sposobności i wchodzi drzwiami, które mu zosta
wiamyotwarte; a gdy raz damy przystęp myślom 
próżnym, trudno już potem je odepchnąć ... 

. Je~akże moje dzieci, jeżeli zdarzyło wam się 
~Iedy me dość prędko odrzucić pokusy tego rodza
JU, nie zniechęcajcie się i zdajcie się na BO<Ta, który 
~oże i ~awsze chce pomagać wam we w~zystkich 
mebezpleczeństwach. Powiedzcie Mu:- "Mój Boże! 
błagam Cię, naucz mnie poznawać nędzę duszy mo
jej, słabość i niedołężność ludzkiej natury, a nie bę
dą wzbijać mnie w dumę dary zewnętrzne, z któ
rych mnie chwalą, a które przecież od Ciebie mam 
jedynie. Daj mi siłę odrzucania wszystkich myśli 
próżnych i pysznych, któreby mi jeszcze przyjść 
~ogły i spraw, abym myślała tylko o nabyciu cnót 
l zasług, mogących uczynić mię miłą. w oczach Two
ich, bo Tobie tylko chcę się podobać. Ach! jeżeli 
t~ prawda, że twarz moja ma jakie powaby, czyż 
nIe powinnam się rumienić, widząc, że dusza moja 
tak źle godzi się z twarzą, że jestem pełną grze
chów w obec Ciebie, który czytasz aż w głębi 
serca!" 
. Ki~dy .Pani skończyła, zbliżyłam się do niej 
l powIedzIałam po cichutku: - "Rozumiem Panią 
~lobrze!-Ale Pani może mnie pocałować, bo nigdy 
JUŻ nie będę pysznić się moją twarzą, owszem wsty
dzę się teraz tego, widząc, że dusza moja tak jest 
b.rzydka!" - Pani mnie pocałowała i uśmiech~jąc 
SIę odpowiedziała mi: - "Pracować będziemy, żeby 

Dziennik Małg. t. J. 
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ją uczynić piękną·" - Ach! byłabym bardzo szczę
śliwa, gdyby się to Pani udało! A ja z początku 
lekcyi myślałam, że Pani mówi do Mani... Potem 
więc zawstydzaam się bardzo, widząc, że to było 
zastosowane do mnie. 

Piątek, 24 września. 

Nie mogłam pisać wczoraj dziennika, bo morze 
było zbyt wzburzone. O! co za kołysanie! Byli
śmy. ~szyscy c}lOrzy, nie sposób było pracować; 
Pam Jednak probowała, ale nie można było. Pani 
była także bardzo cierpiąca. 

W czoraj rano wiatr zaczął się zmieniać, a przed
tem był dobry; ter.az zmienił się na wiatr stojący, 
co znaczy, że zamIast popychać nas z tyłu wiał 
z .prz~du, jak gdyby nam brona przejścia; 'to też 
plękme przechylał się nasz okręt z tyłu na przód. 
I?aleko wo~~. ~olysa?ie ok~ętu,. jak to przechylanie 
SIę, .bo mmeJ J~st meprzYJeml1l~ kołysać się w pra
wo l w lewo, Jak przechylać SIę z tyłu na przód 
albo z przodu w tył, jakby kto wyrywał wnętrzno~ 
ś?i.. Dz~ś przecie mniej to jest mocne, ale przedta
l~śmy SIę po~uwać, bo wiatr zawsze nam jest prze
CIwny; zamIast więc rozpostrzeć wszystkie nasze 
żagle, rozwijamy ich jak można najmniej. 

Wczoraj, gdy wychodziliśmy z naszych kabin 
n~ ~okład, aby sprobować czy powietrze nie przy
~lesle nam ulgi, usłyszeliśmy wybuchy śmiechu 
~ ~rzyk~ w bate~yi majtków będących właśnie przy 
sl1lada~lU. J?~rcIa wymknęła ~ię nam" ~by zobaczyć 
co to SIę dZIeJe, ale natychmIast wrocIła, wołając 
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z przestraszoną miną:-"Wieloryb! wieloryb wszedł 
przez okno!" - Pani zaczęła się śmiać i odpowie
działa jej: - "Ależ moje dziecko, to niepodobna." 
- "Owszem, proszę Pani z pewnością wszyscy 
krzyczeli wieloryb!" ... - "Ale czy go I widziałaś? 
spytała Stefcia.- Nie, bo uciekłam."- Smiejąc się 
wyszłyśmy na pokład, majtkowie zbierali wodę roz
laną w bateryi, ale nigdzie nie widzieliśmy wielo
ryba. Ponieważ nasz stary Mario powitał mnie, bo 
właśnie przechodziłam koło niego, spytałam więc: 
- lICO to nam Bercia opowiada o wielorybie?
Ach! odpowiedział, śmiejąc się z całego serca, my 
majtkowie nazywamy tak bałwan, który nagle ude
rza, nie wołając z drogi! I właśnie taki wpadł nam 
do misy, dodając sosu." - Inni majtkowie śmieli się 
także, a ja pobieglam prędko zą Panią, bo mi się 
wydawało, że z nas trochę żartują. Dla czego też 
oni mają zawsze nadzwyczajne pomysły? Nazywają 
naprzyklad barankami bałwany biale i pieniste, 
które widać naokolo, gdy morze jest rozkołysane; 
Bercia biedaczka złapała się tym sposobem, bo gdy 
raz Jerzy mówa: - "Oto dopiero dużo d~iś baran
ków!" Ona zaczęła wołać:- "Czy tam jest ziemia? 
Gdzież ona? gdzie? Pokaż mi barauki!/'- I plakała 
gdy jej tłómaczono, że ich nie ma. 

Chciałabym bardzo zobaczY0 zblizka wieloryba, 
to musi być ciekawe ... Na nieszczęście spotkaliśmy 
ich bardzo mału i prawie zawsze wtedy, gdy nie 
było mnie na górze. Raz tylko pan Suze pokazał 
nam jednego, Mani i mnie, ale widziałyśmy tylko 
coś wielkiego czarnego, jakby wielki grzbiet ryby 
i wytryski, które sprawiał oddychaniem. , 
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Ale widywaliśmy często rekinów i raz nawet 
?~ło z tego P?wO~U wielkie zamieszanie na pomo
sc~e, do~~d me opIsałam go w dzienniku. Majtko
wI.e rZ~Clh ~ okrętu ogromne liny z wędkami, spo
dZlewają'c SIę nałowić ryb, ale nie wiele jest do
brych do jedzenia i rzadko miewamy pasztet z tuń· 
czyka, chociaż to doskonała rzecz. Otóż, teO"o dnia 
zamiast jakiej dobrej ryby, schwytano n~ jedną 
z .wędek ogromnego złośnika rekina, który się bro
mł :r rozp::tczy, ~e z łakomstwa dał się schwytać. 
Z wIelką trudnoścIą zdołano wnieść go na pomost, 
używano do tego rozmaitych sposobów, aż strach 
brał patrzeć! Wołano:-"Dzieci na bok!"- To nas. 
bardzo przestraszyło i uciekłyśmy wszystkie, ale ja 
pobiegłam do pokoju Ojca, zkąd mogłam przeze
drzwi widzieć wszystko, co się działo i zobaczyłam 
ogromnego rekina, który rzucał się po ziemi i ude
rz~ł ogromnym ogon~m, gdyby był trafił na czło
wIeka, byłby go mezawodnie przewrócił' to też 
wszysc;v stali z~aleka o~ tak brz:ydkiego zwierzęcia. 
Ten WIdok takle na mme sprawIł wrażenie że nie 
chciala~ już nań więcej patrzeć i nie śmiała~ wyjść 
z P?koJu !aty. Napróżno wołano na mnie, że już 
rekm .zablty, to mnie wcale nie uspakajało. Ojciec 
dał WIęC znak jednemu z majtków, żeby mi poka
zał zdaleka coś czerwonego, co trzymał w ręku. 
O! co za okropność! To było serce rekina,; przypa
tryw.ano mu ~ię ~iekawie; bo ono jeszcze bij e cale 
godzmy. TakIe mI to sprawiło obrzydzenie, że ucie
klam na dół. Przyniesiono nam potem zabawną 
rybkę, którą znaleziono na rekinie i która żyła na 
jego grzbiecie, jak mi mówił majtek; powiadał tak-
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że, że ta mała rybka nazywa się trtyrnonaw. To dzi
wne mieszkanie. Wieczorem zobaczyliśmy rekina, 
którego przywiązano między dwoma ostatniemi 
masztami. Okropność jaki długi! Mial, jak myślę, 
przynajmniej 14 stóp. Kiedy mi pokazano rzędy je
go zębów (bo ma ich nie wiem wiele), zdawało mi 
się, że mię chwyta za rękę lub nogę, jak czytałam 
o marynarzach, którym te okrutne zwierzęta odgry
zały za jednem cięciem członki, jeżeli ci biedni lu
dzie wpadli w morze, albo nawet gdy się spokojnie 
kąpali. Co za szczęście, że się to nie przytrafiło Ma
riowi, albo Ojcu. Majtkowie jedli szkaradne mięso 
rekina, proszono nas, żebyśmy go skosztowali; jest 
bardzo białe, ale łykowate. Ach! nie chciałabym 
go skosztować za wszystkie skarby świata! 

Niedziela, 26 wrześuia. 

Ach! ten szkaradny czas trwa ciągle, nie mo
gliśmy pisać wczoraj. Chciałam się wziąć do dzien
nika, ale po kilku wierszach musiałam przestać. 
Ciągle mi było mgło i kręciło mi się w głowie, 
Mama leżała w łóżku. Dziś rano wstała na Mszę, 
której z trudnością mogla wysłuchać do końca, tak 
była cierpiąca. Baliśmy się wszyscy, żeby ksiądz 
Laurent, który Mszę odprawiał, nie miał jakiego 
przypadku, bo z powodn kołysania, trudno było 
utrzymać naczynia na ołtarzu i księża Bertrand 
i Verrier służący do Mszy stali po o bu stronach, 
czuwając, żeby nic nie spadło. Jeżeli w przyszłą 
niedzielę morze będzie tak wzbur7.one, nie będzie 
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m?żna od~rawiać.Mszy; to byłoby smutne, ale spo
dzIewam SIę, że me będzie tak źle i że już ominiemy 
przylądek. 

Po Mszy Mania i ja czytałyśmy razem pobożne 
rz:czy: o pokor~e. Mania wy brała ten rozdział, mó
wląc:-"Trzeba zaszczepiać w sobie dalej naukę 
panny V almy." - A kiedy skończyła czytać, doda
la: - ,;\Y szystko to ni~ wiele stosuj e się do ciebie~ 
M~łgo~lU, ale bal:dzo Jestem kontenta, że się tem 
za~muJ.ę przy tobIe, aby ci dowieść, że wiem, jak 
mI to J~st po.trzebne i że pragnę się poprawić." 
-:,-Ąlez Ma~llu~ zawolałam, czy myślisz, że Pani 
~owlła do. CIebIe na ostatniej lekcyi?-Niezawodnie 
l to sprawIło na mnie wielkie 'wrażenie, chociaż 
panna. Valmy tak była wyrozumiałą, że nie zwra
cała sIę.wpro.st do mnie.-Ale mylisz się Maniu, 
zapewmam Clę! Ja także z początku myślałam tak 
jak ty, ale potem widziałam dobrze, że się to stoso
,;ało .do n:ni~.-O! :p~wiedziała Mania, uśmiechając 
SIę, mkt me Jest mmeJ 'od ciebie dumny!- Owszem 
Maniu, zaczęłam być dumną, bo Wujaszek chwalił 
moją twarz, al~ na szczęście _przestałam nią być od 
czasu, gdy Pam dała nam taką nauke.-O! tern le
piej. Zresztą zdaje mi się, że i ja jest~mmniej du
mną, gd;:byś ,:~~działa,. jak sobą pogardzam w mia
rę, gdy SIę lepIej poznaję; panna Valmy wiele do
brego sprawiła we mnie.-Nie dziwię się wcale! 
Ale Maniu, mnie możesz powiedzieć, czy jesteś tak
że dumną z. twojej twarzy?-Z mojej twarzy! od_o 
rze~ła Mama, a dla czegóżbym nią być miała?~ 
B? J~steś bardzo ładna, nawet śliczna!-Nie zdaje 
mI SIę, ale w każdym razie, cóż to znaczy? Ol nie, 
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MałO'osiu, ja wcale o tern nie myślę, zaręczam ci, 
że g to nie dbam. Jestem taką, jaką mnie Bóg 
stworzył, czy ładna jestem, czy brzydka, o to mniej
sza, abym tylko Jemu się podobała" jak mówi pan
na Valmy nic więcej nie pragnę.-A więc Maniu? .. 
- Więc pytasz z czego jestem dumną? Gdy się ~a
stanowię, widzę, że niernam się czem pysznić, a Je
dnak jestem dumna, bo nie lubię, kiedy kto mną. 
rządzi, nie lubię przyznawać się do winy i cierpię, 
widząc, żem popełniła co złego, żem się w czemkol
wiek omyliła. Wreszcie nie umiem wytłómaczyć 
sobie mojej dumy, ale czuję, że nie jestem łagodną. 
i pokornego serca jak to nam Pan Jezus zaleca.
Ale owszem Maniu, ja znajduję, że taką jesteś, bo 
przecie zawsze słuchasz Mamy i Pani, robisz wszyst
ko co ci każą, nigdy się na nic ~e użalasz i ZIlOS~SZ 
wszystko cokolwiek ci kto złego zrobi. Ach! ty Je
steś sto razy, dwieście razy pokorniejszą odemnie. 
A przy tern mówisz o swoich wadach przedemną. 
młodszą. od ciebie! Wszystko to dowodzi pokory ... ~ 
Cóżbyś o mnie powiedziała Małgosiu, gdybym me 
słuchała tych dwóch głosów, które Bóg na. to zes~ał 
mnie, biednej sierocie, aby one uczyły mme, OŚWIe
cały? Ol nie, niema w tern zasługi, że im jestem 
uległa, bo zbyt jestem szczęśliwa" że je posiadam! 
Ale cóż się ze mną stanie, gdy ich mieć nie będę?" 

Mania miała łzy w oczach, ucałowałam ją. i po
. wiedziałam:-"Będziemy się modliły za ciebie mo
ja siostro".,. 
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Czwa.rtek, 30 września. 

Ach! ~ój B?że W jakim byliśmy strachu przez 
te wszystkIe dm! Doprawdy okropnie jest być na 
morzu w czas podobny! Co za różnica z ziemią 
~dzie ~ię siedzi spokojnie w domu, czy na dworz; 
~est wIcher, c~y deszcz, czy grzmoty! A chociaż się 
Jest W podróży, można się zatrzymać, wejść do 
oberż!,. do cha:tki., gdziekolwiek. Niema się czego 
o~awIac zatomęcla. Ale tu gdzież pójść? co zrobić? 
B~g SaI?- tylko może nas uratować i nikt prócz 
NIego me da nam spokoju; to też modliliśmy się go
rąco! Ach! myślę, że nawet doktór byłby poszedt 
n.a Mszę, .gdyby: można było ją odprawić. Jednakże 
CI panoWIe, na Ich czele Komendant chcą nam wmó
wić, że to nie było nic wielkiego i że nie byliśmy 
narażeni na żadne niebezpieczeństwo, bo byliśmy 
za: ~al~ko od Przy~ądka i że nie trzeba bylo oba
Wlac SIę wyrzucema na wybrzeża, od których wiatr 
nas odpychal.-Ale czyż można za nic uważać mo
rze! Pytam się, czy ono jedno nie jest bardziej 
przerażające od wszystkich razem lądów? Gdyby 
nas~ okręt. zatonął, c~yżbyśmy nie byli zginęli? 
Mme to gm.e~a, gdy ?m mówią, że nie mieliśmy 
powodu. bac SIę, bo Jesterp. pewna, że się mylą. 
Z~eszt~ Ja p~zeciwnie myślę, że mniej jest niebez
pieczme, byc wyrzuconym na wybrzeże, niż utonąć 
na p~lnem m~r~u; bo tam można mieć przynajmniej 
malenk,. nadzIeJy' że ktoś przybędzie z pomocą, 
a. pr~yte:n, ChOCla:Ż na chwilę przed śmiercią widzi I 

SIę zIemIę. Ach! JUŻ mam dosyć teO'o morza i nie . b o 
w~e~ co ym dała, żebyśmy już przybyli na 
lmeJsce! 
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Ale niechże sobie przypomnę dni ubiegłe, bo 
nie było sposobu napisać słówka, chociaż skutkiem 
silnego kołysania moja teczka upadla raz aż na śro
dek pokoju, jakby mię zapraszała, zeby ją wziąć. 
Wzięlam ją rzeczywiście, ale odłożyłam natych
miast, raz, że byłam bardzo chora, a pQtem, że by
ło zupełnie ciemno, bo pozamykano u nas okien
nice. Ach! ta ciemność bardzo była przykra! 

Wieczorem w Niedzielę niepogoda się zwiększy
ła, wiatr i deszcz nie ustawały przez całą noc. Ro
biono rozmaite manewra, więc 1Jie mogliśmy spać. 
Zdawało mi się ciągle, że pod ciężarem tych nóg. 
które piegały nad naszemi głowami,. zapadnie się 
sufit. A ta straszna piszczałka kapItana? Jeszcze 
mi brzmi w uszach i aż mię dreszcz przejmuje, gdy 
pomyślę jak straszliwie świszcze w nocy! A rozka
zy oficerów, to ta,kże rzecz przerażająca~ Z. począt~u 
jest cicho, a potem gruby glos przemaWIa l zaledwIe 
rozkaz zostanie wydany, wszystko drży pod stop~
mi ludzi, biegnących wykonać manewra. Man~a 
zawsze podziwia ten widok i mówi, że ~a okręcie 
kupieckim jest zupełnie inacz~j. Tam Jest tylko 
dwunastu lub piętnastu ludzi załogi i manewra wY,
konywane są wolno, gdy tymczasem tu, mamy naJ~ 
~niej z 500 ludzi, licząc. w to żołnierzy: morski~j 
plechoty, którzy pomagają. ta~że, ale są mezgra~1ll. 
Chociaż nie wszyscy potrzebm są do manewrow, 
ale zawsze to bardzo przyjemnie, że jest ty}-e rą~, 
ile trzeba. Kiedy każą rozpinać żagle, albo Je ZWI

jać albo zmieniać kierunek okrętu, zaraz wzdłuż 
cal'ego pomostu stają rzędy ludzi, ciągną za liny 
i przez cały ten czas nikt nie mówi ani słowa. Sly-
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chać tylko głos oficera oddziału i tę straszną. pisz
czałkę· Ale co najpiękniejsze, to gdy tłum majtków 
rzuca się nagle na drabinki z lin będą.ce u wszyst
kic~ masztów i gdy siadają. na drą.g żaglowy jak.na 
kOI.na., aby przez oczka żaglu poprzewlekać sznurki, 
to Jes~ ~mniejszyć wysokość żagli, tworzą.c przez to 
rodzaj fałd; w tym celu żagle mają. rzędy grubych 
sznu~ów, które się nazywają. pletnią. i wiążą. się sto
sowrue do tego, czy trzeba wzią.ć jedno albo kilka 
oczek; jacy oni są. zręczni ci majtkowie. Ale zawsze 
się boję,. żeby nie spadli tak jak Mario. Maszty-te 
dobrze SIę trzymały podczas wichrów, bo też są. 
trwałe! 

W Poniedziałek wiatr i deszcz nie ustawał, nie 
podobna było wyjść na po'most, a w bateryi było 
zupełnie ciemno, bo okiennice były zamknięte i na
wet ~a klapie zamykają.cej schody położono przy
krycIe z ceraty, ażeby deszcz nie zaciekał Bar-
dz 

. , 
ośmy SIę wszyscy nudzili. Panowie oficerowie in-

fanteryi grali w karty w sali z oficerami marynarki 
i panem Leblond, ale nie wiem, jakim sposobem 
nie pospadali z krzeseł przy takiem cią.głem koły
saniu się okrętu. Ksią.dz Verrier i Bęrtrand przy
szli nas odwiedzić, co nam sprawilo bardzo milą. 
rozrywkę, ich rozmowa tak jest zajmują.ca! Opo
wiadali nam o swoich missyach, bo już odbyli dużo 
podróży i jestem pewna, że wiele zrobili dobrego. 
Teraz jadą. po męczeństwo do Chin; myślałam o tern 
patrzą.c na nich i wzruszona byłam tą. myślą., że je
żeli taką. śmiercią. umrą., to ja rozmawiałam z świę
tymi. ~więci zatem są. tacy sami jak wszyscy inni 
ludzie, bo ci księża tacy są. naturalni. Nie zajmują. 
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wcale drugich sobą., owszem prawie ic~ ~ie słych~ć. 
Nikt niema z nimi kłopotu, wszyscy Ich kochaJą.r 
a majtkowie mówią., że gdyby wszyscy księża byli 
do tych podobni, byłoby to błogosławieństwem ~o
żem. Ale ja zaręczałam Jerzemu, że wszys~y ~S]ę
ża są. bardzo dobrzy, że znamy we FrancYI. kll~-.;;, 
których bardzo kochamy, że może to pOWle?ZleC 
majtkom. Podczas tej wizyty Mama pytała kSIędza 
Verrier, czy zechce nas wysp?wi~dać w razi~ ~dy
by czas się pogorszył; odpowIedzIał, że on l Jego 
tO'Warzysze są. na nasze rozkazy. Ale poni~~aż 
Ojciec żartował sobie z naszego strachu, czekabsmy 
jeszcze ze spowiedzią.; byłoby to nas jednak bardzo 
uspokoiło, szczególniej gdyby księża chcieli byli dać 
i mnie także rozgrzeszenie. 

We Wtorek wiatr jeszcze się RowiększyL. O! co 
za burza! Biedna Jzera nie wiedziała jak się obró
cić, kręciła się na wszystkie strony, jak gdyby 
miała konwulsye i jęczała w sposób żałosny, bo 
wszystkie deski trzeszczały i piszczały. Ojciec przy
szedł nam powiedzieć, żebyśmy nawet me myślały 
iść na górę; na śniadanie, bo nie I?ogł~byśmy u~r~y
mać się na nogach, ani w baterYI, am na drabInIe, 
że Komendant przy szle nam śniadanie d~ naszych 
pokoi. Gdyby- nie taki strach byłoby mme to bar
dzo bawiło siedzieć przy śniadaniu na ziemi jak 
majtkowie, mieć talerze na kolanach i )eść v: tak 
zabawny sposób! Karafka zataczała SIę w.Jedną. 
stronę, szklanki i butelka w drugą.; co chwIla sos 
przelewał się przez brzegi półmiska i talerzy, wt~
dy krzyczałyśmy i śmiałyśmy się! A~e to wcale me 
bawiło Mamy; była bardzo blada i zgadywałam, że 
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s~ę ~odlila. Pani ~yła po,:ażna, a biedny Bo buś 
.clerpH!-cy; wyrzynaJą. mu SIę kły, co go bardzo osła
bia, a przy tej niepogodzie jeszcze mu gorzej. 

Cały ~zień t;t0dlilyśmy się w tej ciasnej dziurze, 
Mama me chCiała ~awet pozwoli?, żebyśmy wy
tknęły nos do baterYI, bo gdy BercIa wybieO'ła na 
.chwilę, up~dła i zrobiła. so~ie ogromnego g~za na 
c~ole. ~akI t~ bJ:ł długI. dZIeń! Myślałam już, że 
me skon.czy SIę m~dy, a J~dnak bałyśmy się nocy. 
Mam~ me klll:dł~ SIę, Pa~l także; Ojciec często przy
chodzIł donosIć lm o stame pogody. Z naszej kahi
~y. słysz~lyśmy wszystko, aż wreszcie wstałyśmy 

.Ja l Mama, która starała się nie zbudzić Joasi wsta
jąc, bo ~en mały tchórz przyszedł spać z siostrą; za
brała :nI nawet moje miejsce, bo ja chciałam spać 
z Mamą. Wszystko co stało na naszych stolikach 
spadało na ziemię, rzeczy wiszące także spadały, 
nasz~ kufry.toczyły się po ziemi, prawdziwe znisz
czeme. Pam położyła Stefkę i Bercię na swojem 
łóżku, b~ ,niebezpiec~nie ?yło zo~tawia? je n.a górze, 
przy takIe~ kołysamu; bIedaczkI budz1ły SIę kilka 
Ta.z~, py.taJą~ z 'pł~czem co ten hałas ma znaczyć. 
<?J CIec sledzl~ł JakIś. czas. z nami, bo go o to popro
SIłam, .ale gmewał SIę, WIdząc, żeśmy tak przestra
Ezone l powtarzał:-"Ach! kobiety! kobiety!" 

Wreszcie nad ranem burza cokolwiek ucichła. 
Dzień wczorajszy był lepszy, ale morze jest jeszcze 
bardzo wzburzone, chociaż wiatr ustal i bardzo . ' 
.c~arne, wcale me. podo}me d.o owego dawnego błę-
kItnego morza; me lubIę takIeO'o morza przestrasza . o, 
mme ono. . 
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Jesteśmy teraz bardzo daleko od Przylądka, 
ten wielki wiatr oddalił nas od niego, dla tego to 
mówiono. nam, że nie było niebezpieczeństwa. Ale 
wczoraj wieczorem Mania i ja wyszedłszy na chwilę 
z Panią na pomost i usiadłszy na ławce strażniczej, 
słyszałyśmy jak Komendant mówił do Ojca:-"Aby 
tylko wiatr nie zaczął trzęść nami na nowol Nie 
poszłoby nam łatwo, nie prawdaż?"-Ojciec odpo
~iedział, spoglądając z boku na mnie:-"Ach! kto 
chce zawsze może unlkn~ć złego. "-Ale my z Ma
nią zadrżałyśmy i nie powtórzyłyśmy tego Mamie. 
To nas uspokaja tylko, ·że od dziś rana niebo jest 
daleko jaśniejsze. Mogłam nie źle napisać ten długi 
dziennik, to dobry znak! Ach! mam nadzieję, że 
Bóg się nad nami zlituje!. .. Zresztą zapewniano nas) 
że obecna pora sprzyja przebyciu Przylądka. 

Wtorek, 5 października. 

Biedny mój dzienniku, o mało na zawsze nie 
przestałam cię już pisać... Jeszcze chwila, a byli
byśmy zginęli wszyscy; tym razem wszyscy to przy
znają. A ja czy byłabym teraz w niebie. Ach! czę
sto zapytywałam o to mego sumienia, bo nie było 
sposobu nie myśleć o tern. Nawet ·Cesia Dufon, 
która zawsze mówi, że jest za małą, aby myśleć 
o śmierci, musiałaby jednak zająć się nią tak jak 
:my. Ale jesteśmy jeszcze przy życiu i mamy na
dzieję, że kiedy Bóg nas uratował, nie chce widaćT 
abyśmy pomarli tak wcześnie. 
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Ale muszę zebrać odwagę i opowiedzieć wszy
stko, chociaż drżę jeszcze na samą myśl tych okro
pnych chwil. O! ja powiadam, że kto się nie znaj
-clował w podobnem położeniu, nie wie co to strach! 
Jeżeli kiedy będę na lądzie, nie będę się bała nicze
go, tylko sobie przypomnę morze; wszystkie inne 
niebezpieczeństwa muszą się malemi wydawać w po
równaniu! Ale zacznę już opowiadać. 

Z czwartku na piątek noc była dobra, jak mi 
się zdaje, chociaż nie przypominam jej sobie do
brze, bo spałam cały czas. To tylko wiem że w pią
tek kołysanie było tak silne, że nie mogłam pisać 
dziennika. Niebo znowu było zupełnie czarne i wi
-dać było jak straszne chmury biegły jedna za dru
gą z przerażającą szybkością. Wiatr dął straszliwy! 
popychał nas naprzód; ale przez pół tylko cieszyli
śmy się z tego, bo to mogło stać się niebezpieczn~m. 

Płynęliśmy po dziewięć węzłów na godzmę 
i mówiono, że gdyby ta szybkość trwała ciągle za 
dwa tygodnie przybylibyśmy do Burbon. Jednak 
wszyscy byli poważni, bo mówiono: - "Zbyt. tak 
jest dobrze, to się źle skończy." - T~k ~łynęhśmy 
aż do połowy soboty; byłoby prześlIczme, gdyby 
morze nie było tak brzydkie, ale było tak wzburzo
ne, że gdyby nie wiatr, który nas pchał bardzo 
szybko i zarazem utrzymywał w równowadze, byli
byśmy okropnie podrzucani. Mimo to z wielką. tru
-dnością można było utrzymać się na nogach. Mama 
nie JVychodziła ze swego pokoju i co chwila wołała 
Ojca, żeby ją uspokoił i żeby go mogła widzieć. 
.Pani chciała wieczorem sprobować wyjść na pokład 
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z Manią i ze mną, bo mi bardzo było duszno, a Ma
nia miała mocne bicie serca i myślałyśmy, że jej 
lepiej będzie na powietrzu. Ale kiedy weszłyśmy 
na górę nie podobna było się ruszyć; usiadłyśmy 
na stosie lin i patrzyłyśmy w milczeniu na to wiel
kie czarne morze, które się piętrzyło przed nami. 

Wreszcie ja powiedziałam:-"Proszę Pani, mnie 
się zdaje, że to źle... Może zginiemy?"-Pani spoj
rzała w niebo z uśmiechem i rzekła:-"Oko Boskie 
Czuwa nad nami. .. - Tak, proszę Pani, ja o tem 
wiem, jeżeli Bóg zechce, ocali nas" ale jeżeli nie ze
chce? ... -Gdyby nie chciał, drogie dziecię, to trzeba 
przyjąć wolę Jego, nieprawdaż? ... - Tak, Pani, ale 
to mię przeraża, bo tyle popełniłam grzechów. 
Gdybym przynajmniej była otrzymała rozgrzesze
nie! I gdyby nie było tak strasznie- tonąć w morzu! 
-'fo musi być śmierć bardzo szybka, rzekła Ma
nia, ale przyznaję, że tak jak ty wolałabym umie
rać na ziemi. Jednakże niech się dzieje wola Bo
ska.-O! Maniu, ty prosto byś poszła połączyć się 
z twoją matką; ale pomyśl, ja musiała~ym patrzeć 
na śmierć mojej Mamy, na twoją; na śmierć Pani 
i Ojca i siostr i Bobusia!... Gdybym tylko sama 
zginąć miała, zdaje mi się, żebym to łatwiej znio
sła.-Nie, moje dziecię odrzekła Pani, podług mnie 
lepiej jest zginąć razem i biedna wasza Matka nie 
opłakiwałaby swoich dzieci... Ale nie mówmy 
o tem i ufajmy dobroci Bożej. Starajmy się tylko 
być zawsze gotowemi do stawienia się przed Nim. 
Prawdziwa odwaga nie zależy na tem, żeby nie 
przypuszczać niebezpieczeństwa, albo go zaprze
()zać, ale żeby umieć je przyjąć spokojnie. Cokol-
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wiek bądź się stanie postępujmy po chrześcijańsku, 
to jest polegajmy z ufnością na Bogu, a niczego nie 
będziemy się obawiali.-Ale Pani łatwo to mówić, 
bo Pani nie ma na sumieniu· żadnego ciężaru, ale 
ja, Pani wie dobrze, że muszę się niepokoić. Niech 
Pani pozwoli,' żebym się wyspowiadała, a będę spo
kojniejszą.-Pojmuję twoje chęci, drogie dziecię 
i pomówię o tem z Mamą. Ale nie mów tak o mnie 
jak mówiłaś, bo nikt nie miałby powodu obawiać 
się więcej odemnie sprawiedliwości Bożej, gdybym 
nie wierzyła w jego miłosierdzie... Owszem, módl 
się za. mnie moja Małgosiu, bardzo tego po-
t b · " rze UJę ... 

Nakazano manewr i musiałyśmy ustąpić z na
szego miejsca, zeszłyśmy więc na dół, bo już było 
za zimno. Bałwany wznosiły się coraz wyżej. Kie
dy byłyśmy w bateryi usłyszałam, że jeden majtek 
mówił do drugiego:-"No, stary, coś gorąco się ro
bi! Za godzinę hera tańczyć będzie ładnego galo
pa."-Zbladłam i byłabym krzyknęła ze strachu, 
gdyby nie Adelcia, która niedaleko stojąc słyszała 
to także i zaczęła krzyczeć z całej siły; nie chciałam 
więc robić tak jak ona, a potem przypomniałam so
bie, co nam Pani mówiła i pomyślałam: - "Niech 
Bóg czyni jak zechce." - Pani Bontems zaczęła 
majtków łajać za to, że przestraszyli jej córkę, mó
wi~c, że na tym okręcie nie mają względów ani dla 
niej, ani dla jej córki. Kiedy wchodziłam do poko
ju, u':'~'yszałam jak majtek odpowiadał:-"Ach, cór
ka pani to dopiero miękkiego serca. Oto tamta pa
nienka nie większa od paninej, ani drgnęła, chociaż 
słyszała mnie także, widziałem to po jej twarzy 
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i dalibóg żałowałem, żem się wymówił. Ale ta ma
ła ma w żyłach krew marynarską." - Bardzo by
łam kontenta, że nie krzyknęłam i powiedziałam 
sobie:-"Otóż Małgosiu, teraz czas być odważną, 
bo wstyd byłoby dla Ojca, gdybyś nią nie była."
A potem dodałam: - "Ale szczególniej dla miłości 
Boga!" - Mówiłam o tern z Manią, ona odpowie
działa: - "Bez wątpienia, zresztą czyż nie prawda 
Małgosiu, że gdyby Bóg zażądał od nas życia, po
trafiłybyśmy oddać Mu je bez szemrania.-O! tak 
Maniu, jak się wyspowiadam, ale boję się, bym nie 
drżała, gdy ta chwila nadejdzie na prawdę. - Bądź 
spokojna, Bóg nam dopomoże wtedy; ale jak mówi 
panna Valmy, postępujmy po chl':ześcijańsku! Ol Mał
gosiu, co za szczęście złożyć dowód, że Bóg potrafi 
nawet dzieciom wlać siłę i odwagę. To byłby do
wód, jak religia jest prawdziwą, ona bowiem tylko 
może w chwili śmierci natchnąć ufnoscią i rado
ścią·-Masz słuszność Maniu, o! jak lubię cię słu
~hać, gdy tak mówisz, to mi dodaje ochoty do czy
nienia dobrze. Ale czy myślisz o tern, że biedna 
Mama i Pani i wszystkie dzieci i Ojciec zginęliby 
także i że nasz biedny Gustaw i twój Alberyk zo
.staliby sami na świecie?-Ach! tak myślę o tem 
i żałowałabym bardzo mego drogiego Alberyka, 
ale modliłybyśmy się za nich w niebie... Ale nie 
sprowadzimy przecież wypadku, chociaż się doń 
przygotowywać będziemy; Bóg nas może ocali. 
Tylko bądźmy gotowe, ja mam tak jak i ty zamiar 
Wyspowiadać się." . 

Mama powiedziała Pani, że znajduje naszą proś
bę bardzo słuszną; że sama tego także pragnie i że 
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poprosi księdza Verrier, aby przysz~dt ,P~~i pr;zy
gotowała nas, ale nie mogę powtorzyc JeJ sław. 
A były one tak :"zruszające! .Ale to ~yłoby za dł~
go. Ksiądz VerrIer przyszedł I udał SIę do poko~u 
Mamy, gdy my tymc~~se~ czek.a1y:śmy w pokOJU 
Pani, póki na nas koleJ me przYJdzIe. M~ma wy
spowiadała się pierwsza i Z wielką radOŚCIl:!! otrzl
mała rozurzeszenie. Potem Pani, potem Mama, 
Joasia a :resz'cie ja, ale ksiądz Verrier powiedział 
mi że Mama prosiła, aby mi nie dawał rozgrzesze
ni~, chyba wtedy, gdyby był~ koniecznie ~otrze
bnem; gdyż w pr~eciwnyu: ~~zIe .wolał~?y, zebym 
je otrzyu:ała dopIero w ~lglh~ pl~~wszeJ ~o~m~
nii jak SIę to zwykle robI. WIęC tez spowledz me 
zupełnie mię uspokoiła, chociaż to ~obrze,. że. v:y-
znałam wszystkie moje grzechy l powIedzIałam 
księdzu:~"Przynajmniej niech mi oj~iec .przyr~e
knie że nie zapomni o mnie, gdyby SIę mebezple
czeń~two zwiększyło." - Odpowiedział mi, że mogę 
na niego liczyć. Stefka spowiadała się także, a .po
nieważ Bercia mówila:-"Więc ja tylko jedna, Jak 
widzę, mam zostać z grzechami! i. Bóg gn~ew~~ się 
na mnie będzie. "-Ksią.dz VerrIer kazał WIęC J eJ od
mówić klęczący akt skruchy i dał jej piękną nauk~ 
stosowną dla niej, zachęcając ją, aby na przyszłośc 
była grzeczniejszą i posłuszniejszą. Przyrzekła to 
z miną tak poważną i wzruszoną, tak był,a wted~ 
śliczna, żeśmy ją potem wszyscy. ucałowalI. Bobus 
jeden nie miał nic do powiedzema. Kotecz~k! ?n ze 
wszystkich naj szczęśliwszy , gdybyśmy zgmęli zo
stałby zaraz aniołkiem i tak już jest nim. Na szczę-
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ście nie dostąpił on tego szczęścia! Barbara spowia
dała się także. 

Nie mogłyśmy się zdecydować iść spać, bo czu
łyśmy, że tam na górze było coraz gorzej. Chociaż 
oficerowie przychodząc udzielać nam wiadomości, 
mieli twarze wesołe, widać jednak było, że nie mó
wili prawdy. Ale czynili to W dobrym zamiarze 
i mam nadzieję, że Bóg im przebaczy to małe kłam
stwo. Ojciec mówił nam także inaczej jak było, po
wiedziałam mu, że źle robi, bo nie wie, ile Bóg 
nam może dodać odwagi. Odpowiedział mi, pór 
śmiejąc się, a pół seryo: - "Może cię wystawię na 
próbę moje dziecko."-I dotrzymał słowa, ale opo
wiem to później. Mama prosiła Pani, żeby poszła, 
jeżeli będzie mogła aż do pokoju siostr zobaczyć, jak 
im jest, czy czego nie potrzebują i-JJozwoliła mi iść 
z Panią. Zastałyśmy siostry odmawiające różaniec; 
były f:pokojne i uśmiechnęły się do nas łagodnie, 
odpowiadając: - "Widziałyśmy straszniejsze rze
czy ... -O! moja dobra siostro, rzekłam do siostry 
Aleksy, to mię trochę uspokaja, to dowodzi, że mo
żna uniknąć śmierci. Gdyby jednak Bóg chciał, że
by już naprawdę przyszedł nasz koniec? - Moje to
warzyszki i ja jesteśmy gotowe, moje dziecię i był
by to piękny dzień dla nas ten, w którym otrzymały 
byśmy szczęście, na jakie pracujemy... A ty, czy 
nie byłabyś szczęśliwa, idąc do nieba?-O! tak, ale 
:musi Siostra przyrzec, że modlić się będzie za mnie! 
-Bez wątpienia, drogie dziecię , modliłyśmy się 
w tej chwili za wszystkich towarzyszów podróży." 

Poszłyśmy potem odwiedzieć panią Bontems; 
krzyczała i rozpaczała, pokoik jej był zalany wodą, 
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która wpływała przez otwór armaty. Pani pomo
gła jej pozatykać wszystkie dziury; a ponieważ pani 
Bontems nie przestawała powtarzać, że zginiemy, 
Pani przemówiła do niej kilka słów łagodnych, 
chcą.c ją. uspokoić i zachęcić do polecenia się Bogu. 
Ale pani Bontems odpowiedziała' cierpko: - "Nie 
widzę wcale do czego służą. te modlitwy; wszystkie 
wasze pacierze i litanie nie zmienią. w niczem pogo
dy, i nie przeszkodzą. nieszczęśliwej matce zginą.ć tu 
z czworgiem dzieci.-Ale jeżeli rzeczywiście mamy 
zginą.ć, dodała Pani z dobrocią., to właśnie pora do 
modlitwy, aby przygotować się do tak ważnej chwi
li; jaką.ż inną. pociechę, jaki inny mamy ratunek.
Adelcia co rano i co wieczór mówi pacierz; niech 
Pani wierzy, że inaczej nie poszlaby spać.-Bardzo 
dobrze, moje dziecię, rzekła Pani zwracają.c się do 
Adelci, pacierze te odmawiane pobożnie sprowadzą. 
na ciebie i na twoją. mamę błogosławieństwo Nieba. 
Proś wraz z nami Boga, aby bronił nas wszystkich. 
Odeszłyśmy, ale ja doprawdy byłam rozgniewana 
na panią. Bontems, że takim tonem odpowiadała Pa
ni i gdyby nie moje dobre postanowienia, byłabym. 
jej to okazała. 

Środa, 6 października. 

T~k byłam wczoraj zmęczona, że nie mogłam 
dokończyć opisu burzy. Dziś więc znowu zasiadam 
do pisania, a mam dużo czasu wolnego, bo Pani 
musi zostać przy Mamie, żeby jej pomódz w doglą.
daniu Bobusia. Biedny pieszczoszek, nabawił naS 
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wczoraj strachu; właśnie gdy pani kończyła z nami 
katechIzm, dostał nagle jakby konwulsyi, siedzą.c . 
na kolanach u Mamy. Na szczęście trwało to chwi
lę t~lko i doktór nas uspokoił, ale dziś jeszcze Bo
buś Jest blady, a Mama, którą najmniejsza słabość 
przeraża, boi się, żeby mu się to jeszcze nie wróci
ło. Chociaż jej powtarzam, że nie będzie nic złeO'o, 
bo doktór jest dzisiaj kontent, Mama mi nie chce 
wierzyć. Ale ja mam nadzieję, tembardziej, że 
doktór zapewnia, iż dzieci nieraz miewają konwul
sye podczas ząbkowania. Wracam więc do strasznej 
naszej burzy. . 

W ową nieszczęśliwą sobotę wieczorem o. dzie
wiątej, Mama kazała nam iść spać, ale ona i Pani 
nie rQzebrały się. Wiatr huczał tak mocno, że py
t~łyśmy się, czy to czasem nie grzmot i zdaje mi 
Slę, że jedno i drugie było razem. Morze uderzało 
w nasz~ okiennice, jakby miało zamiar wybić je; 
WszędzIe słychać było wycie wiatru; ach co za okro
pnośćl Nagle, właśnie gdy pytałam Mani, czy śpi, 
a ona.odpowiadała:-"Nie,"-straszny łoskot roz
legł s~ę n~ pokładzie, a sufit nasz zadrżał, jak gdy
by mlał SIę zapaść. Myślałyśmy wszystkie, że pio
run uderzył i Mama padła na kolana, wołając:
"Panie, mi.ej litoŚĆ nan namiL .. "-Wyskakuję z łóż
ka, a że mlałam na sobie szlafroczek, biegnę więe 
do Mamy, mówiąc: - "Jui po wszystkibn, jui po 
w~.z~stk~6m!" - - Pani bard;:;o blada, ale . spokoj na, 
wyjmuje z łóżka Bercię, która się obudziła i płaka
ła: Mania stara się uspokoić Joasię, każe jej się mo
dlIć. Stefka tylko spała jak aniołek. Barbara tak 
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zbladła z przestrachu, że przestała być czarną, aJej 
skóra zdawała się być popielatą.. 

Wreszcie zaczynamy poznawać, że t.o jeszcze nie 
ostatnia chwila, bo wszystko było tak samo, jak 
pierwej, wiatr, morze, hałas. Wtedy Mama zawo
łała: - "Edward, chcę widzieć Edwarda!" - Pani 
uchyla drzwi i widzą.c pana Patu, który szedł na 
górę na służbę, mówi mu, żeby poprosił Ojca. Zda
wało nam się, że bardzo długo czekałyśmy na nie
go, a jednakże Ojciec nie kładł się; był na pokła
dzie, żeby na wszystko uważać; może też komen
dant prosił go o radę. Przyszedł wreszcie, a Mama 
spytała natychmiast: - "Edwardzie, co się stało?
Nic nowego,-A ten piorun?-Jaki piorun?-Jakto 
nie słyszałeś?-Ach! zawołał Ojciec śmieją.c się, 
wiem już, słyszałyście łoskot tej windy, która 
z wielkiego masztu spadła na pokład. O mało co 
nie uderzyła mnie w głowę.-Edwardzie, zawołała 
Mama, ja nie chcę, żebyś szedł na górę. Zaklinam 
cię, zostań z nami!-Moja duszo, odrzekł Ojciec, 
prędzej utrzymałabyś rybę bez wody przy życiu, 
aniżeli potrafiłabyś zatrzymać w pokoju ma:ryna
rza, który słyszy burzę huczą.cą.-A więc, odpowie
działa Mama ze łzami w oczach, morze jest dla was 
wszystkiem? Pozwolilibyście prędzej zdala od was 
zginą.ć żonie, dzieciom, niż poświęcić im jedną. chwi
lę tego widoku.-Szalona jesteś, moja duszo, od
rzekł Ojciec, całują.c Mamę; gdybym sądził, że ma
my zginą.ć, przyszedłbym niezawodnie umrzeć obok 
ciebie, alho raczej probowałbym cię ocalić, ale nie 
Jesteśmy jeszcze w tej ostateczności i moje miejsce 
jest na pokładzie, gdzie pracuję dla ogólnego ocale-
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nia.-Przynajmniej przyrzeknij mi, że przyjdziesz 
do nas, jeżeli niebe -"pieczeństwo się zwiększy.
Przyrzekam. " 

Ol po odejściu Ojca byłyśmy jeszcze smutniej
sze! 1 pomyśleć, że winda mogła go zabić, a on nie 
chciał zostać na dole! Mama była tak przygnębio
na, że nie wiedziałyśmy, co robić, by ją. pocieszyć. 
Wtedy Pani poradziła nam, żebyśmy tak jak Sio
stry odmówiły Koronkę, oddają.c się pod opiekę 
Maryi Gwiazdy morza ... To nam przyniosło ulgę, 
tylko bardzo nam było niewygodnie; siedziałyśmy 
ha ziemi na kołdrach zmuszone trzymać się porę
czy łóżek, żeby się nie potaczać. Wreszcie wzięty
śmy sobie materace, bo ja nie chciałam wra
cać do łóżka, ani Stefka także, która bardzo się 
przestraszyła, gdy obudzona zobaczyła taki nieład; 
ale potem wkrótce zasnęła znowu. 

O drugiej z rana jeszcześmy nie spały; jednak 
oczy mi się już zaczynały zamykać, gdy nagle sły
szę, jak Mama krzyknęła przeraźliwie: - "Edwar
dzie! Edwardzie! Moje dzieci! Mój Gustaw!" 

Zrywamy się w okropnym przestrachu i widzi
lny, że okręt wcale się już nie kołysze, tylko prze
chyla się cią.gle coraz więcej w jedną. stronę... Za
wołałam:-"Ach! mój Boże, cóż to teraz będzie? -
:Niezawodnie, wszystko już skończone! mówiła J oa
sia płacząc.-Nie budźmy małych, zaleca nam Pa
ni. - Masz słuszność, odpowiada Mama; niech przy
najmniej nie doznają. przestrachu kochaneczki! 
Chodź tu, Małgosiu moja, przytul się do Matki!"
I zarazem nachyliła się Mama nad Bobusiem, któ
rego całowała. - "Panie, Panie, powtarzała, miej 
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litość nad temi ukochanemi, nademną, nad moim 
Edwardem, nad nami wszystkiemi! O! Karolino, 
moja Karolino, co za chwila!'" Co się stanie z mo
im Gusta,,,·em? .• -Odwagi, moja droga, mówiła jej 
Pani, klęcząc przy niej i przyciągając do siebie Ma
nię i Joasię. Jeszcze może nie wszystko stracone. 
Módlmy się, o! módlmy się z ufnością. 

Ja tak byłam przerażona. , że nic mówić nie mo
głam, ściskało mnie coś w środku, bo starałam się 
nie krzyczeć i całowałam ręce Mamy, nie śmiejąc 
patrzeć na nią, bo byłabym szlochała. Tylko kiedy 
zobaczyłam, jak Mania uklękła z drugiej strony Pa
ni i wyciągnęła do mnie rękę po za Mamą, gd.y 
tymczasem przyciskała do siebie Joasię, gdy powie
działa do mnie: - "Pamiętaj o mnie droga sio
stro! ... "- Znalazłam odwagę odpowiedzieć jej:
Ol tak, siostrzyczko, ale się boj ę , bo ksiądz Ver
rier zapomniał widać o mojem rozgrzeszeniu ... "
Zaczęłyśmy się modlić; spodziewałyśmy się, że Oj
ciec przyjdzie; powiadają, że to trwało niedługo, 
ale nam czas ten wydawał się wiekiem. Okręt był 
ciągle przechylony .... O! jak to było strasznie, prze
rażająco nie słyszeć trzeszczenia i pozostawać tak 
spokojnie bez 'kołysania! Było tylko słychać rozmai
te rozkazy i manewra. ,Wreszcie w chwili, w której Pa
ni kończyła modlitwę S-go Bernarda:-"Pomnij o ~Taj_ 
świętsza Panno Mm'yo, że nie slyswno nigdy i t. d., 
okręt zatrzeszczał, zapiszczał, poruszył się i podno
sił powoli, aż znowu rozpoczęło się kołysanie ... 

Ach! jak nam się ono miłem wydało, nam, któ
re go zwykle tak niecierpimy. Uderzyło mnie to, że 
widać Najświętsza Panna modliła się za nas i .z ca-
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łego serca dziękowałyśmy Bogu również jak i Naj
świętszej Pannie. Wreszcie Ojciec przyszedł, rzuci
łam mu się na szyję i zaczęłam płakać. Powie
dział:-"Znowu łzy!"- Ale nie miał miny, że się 
za nie gniewa. Mama wyciągnęła do niego rękę, 
pytając:-"I cóż?-A cóż, odpowiedział, chwila by
ła krytyczna, ale krótsza skutkiem manewru fałszy
wego, to jest źle zrozumianego, okręt był przez 
chwilę w niebezpieczeństwie, ale dość było prze
rznięcia jednej liny, aby nas ocalić! - Ale Ojcze, 
wiatr jest ciągle tak silny! - Musisz się przyzwy
czaić do niego, bo może potrwać jeszcze dwadzie
ścia cztery godzin. "-Ojciec zabawił z nami czas 
jakiś i kazał nam op,owiadać jak to wszystko było; 
potem znów poszedł na górę. Miał twarz poważną; 
widziałyśmy, że wszystko jeszcze nie skończone. 

Ale muszę zjeść podwieczorek, już dłużej pisać 
nie mogę. 

Dziś jeszcze o tl'zeciej. 

Zjadłam podwieczorek, a potem poszłam na po
kład z Mamą, Panią i Barbarą, która trzymała na 
ręku Bobusia. Maleństwo ma. się coraz lepiej. Mo
rze jest piękne i niebo bardzo niebieskie. Jak to 
milo mieć znowu pogodę! Teraz naprzykład nie 
płyniemy prędko, bo ledwie upływamy cztery do 
pięciu węzłów, ale wolę to, jak płynąć zbyt szyb 
Mania pisze obok mnie do Alberyka, a małe zosta
ły na pokładzie z Mamą i z Panią. Mniepilno by-
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lo wszystko opisać, dla tego też wolałam zejść na 
dół, tembardziej że i Mania zeszła. 

Kiedy Ojciec odszedł na górę, usłyszałyśmy 
w bateryi głosy i krzyki; była to pani Bontems ze 
s~emi dziećmi. Użalała się i narzekała, mówią,c, że 
me może dłużej zostać zamknięta w swojej dziurze, 
w której nędznie zginie zaduszona, że nikt się nie 
troszczy o nią" ani o jej biedne dzieci. Budziła 
wszystkich hałasem jaki robiła. Mama jej żałowała 
i mówiła:-"Biedna kobieta! Rzeczywiście, bardzo 
to smutno być samej. Karolino, gdybyśmy też po
prosili ją, do siebie?-Myślę, że byłaby temu bar
dzo rada, odpowiedziała Pani."-Wtedy Mania po
wiedziała mi po cichu:-"Małgosiu, poprośmy, żeby 
nas po to posłano, to będzie grzeczność, która nas 
zupełnie pogodzi z panią, Bontems, wiesz, że zawsze 
żali się na mnie i na ciebie, pomimo wszystkich na
szyc~ usiłowań. Jeżeli mamy staną,ć przed Bogiem 
powmnyśmy mieć spokojne sumienie względem bli
źniego, nieprawdaż?-O! Maniu z pewnością, zrobię 
to bardzo chętnie, chociaż nie bardzo będzie przy
jemnie widzieć ich wszystkich tutaj i nie módz 
umrzeć spokojnie w rodzinnem kółku." 

Ale MaI?a nie chciała pozwolić, abyśmy wyszły 
z pokoju. Zalowała nawet, że powiedziała to do 
Pani, która zaraz poszła do bateryi pomówić z pa
nią, Bontems. Ta przystała z radością" mówią,c je
dnak, że wie, jak nam zawadzać będzie i że tylko 
z miłosierdzia zaprosiłyśmy ją, do siebie. Mówiła 
tak głośno, że wszystko słyszałam przy drzwiach, 
zką,d patrzyłam, czy Pani nie stanie się co zlego. 
Wreszcie cała rodzina weszła d~ nas, a ja powiedzia-
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łam Mani:-"Widzę, że trzeba być uprzejmą,. "-
. Ona mi odpowiedziała:-"Bą,dźmy chrześcijankami, 

bo panna Valmy uczy nas, że ten wyraz wszystko 
znaczy."-Powiedziałam więc Adelci: - "Adelciu, 
jeżeli jesteś zmęczona, połóż się na moim materacu 
będzie ci bardzo dobrze!"-Ona odparła:-"Ale ty 
się także położysz? - O! nie, rzekłam, ja wolę 
nie kłaść się i zostać z Manią,." - Uśmiechnęła się 
z miną" która znaczyła: zawsze Mania! Zapytałam 
Pani po cichu;-"Czy w tem jest co złego, że ja 
wolę umrzeć obok Mani, jak obok Adelci'?" - Pani 
odpowiedziała:-"Nie, z pewnością" ale dla miłości 
Boga staraj się przezwyciężyć niechęć." - Wtedy 
rzekłam Adelci:-"Zresztą, zostaw mi kawałek wol
nego miejsca, jeźeli mi się spać zechce, to się tam 
położę·" 

Mania i ja położyłyśmy na drugim materacu 
małego Julka i Laurę; dałyśmy także jeden mate
rac pani Bontems, ale wolała usią,Ść. Mania zaczęła 
kołysać małą, Zuzię, aby ją, uśpić. Pani Rontems 
nie przestawała mówić, opowiadała o swoim stra
chu, nareszcie powiedziała nam, że słyszała pana 
Patu, mówią,cego do jednego z oficerów, który go 
pytał o stan pogody:- "Od godziny położenie zna
cznie się pogorszyło, jesteśmy pchani ku lą,dowi, 
ale wiatr zmienić się może."- Jużeśmy były zapo
Umiały troszkę naszego niepokoju, zajmują,c się pa
nią, Bontems, gdy znowu na te słowa strach nas 
ogarnął, Mama aż chora z tego była. Gdybyśmy 
były same, byłybyśmy się modliły dopóty, ażby 
tnodlitwa sprawiła Mamie ulgę, ale trudno bylo to 
zrobić przy nich wszystkich. Wreszcie Mania, wi-
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dząc, jak ta rozmowa męczyla Mamę, znalaz!a spo
sób wzięcia na siebie calego ciężaru, wołając panią 
Bontems do małej Zuzi, która się budzaa i rozma
wiając z nią dla zatrzymania jej. Adelcia zasnęła, 
a kiedy ja, chcąc się położyć, bo już dłużej wytrzy
mać nie mogłam i oczy kleiły mi się mimowolnie, 
poszłam ucałować Mamę, słyszałam, jak po cichu 
mówila do Pani: - "Karolino, jestem zmordowa
na!"... A więc i Mama nie znajduje, żeby ta rodzi
na byla przyjemną! Ale ma tern więcej zasługi, bo 
mimo to przyjmuje ich i jest zawsze dobrą i uprzej
mą dla nich wszyst,kich; chcę ją naśladować o ile 
tylko potrafię. 

Kiedy Ojciec znowu do nas przyszedł, był bar
dzo zdziwiony widząc towarzystwo tak powiększo
nem; ale poznał w tern dobroć Mamy i powiedział 
jej, że zawsze jest ta sama. Doniósł nam, że za
czyna już świtać, myślałam zatem, że jesteśmy już 
ocaleni, i że gdy ziemia będzie widzialną, podpły
niemy ku niej z pewnością, zasnęlam więc spo
kojnie. 

Kiedy się obudziłam, był już dzień i wszyscy 
powstawali, rodzina Bontems odeszła. Mania opo
wiadała mi, że sama pani byla bardzo uprzejma 
i powiedziała, mówiąc o mnie: - "Córeczka pani 
jest bardzo żywa, ale ma prawdziwie dobre serce!" 
- Wygrałyśmy więc sprawę, to szczęście! Ubrałam 
się przy strasznem kołysaniu, gorszem zdaje mi się, 
niż kiedykolwiek, ale ponieważ było widno, nie 
balam się tak bardzo. Ojciec przyszedł znowu do 
nas i powiedział: - "No, córeczko, obiecałem wy
próbować twoją odwagę, teraz pora po temu; chcesz 

365 

pójść ze mną na poklad i zobaczyć morze? - Nie, 
Edwardzie, zawołała Mama, ja tego nie chcę; co za 
nierozsądek! Nie bierz z sobą dziecka, zaklinam 
cię.- Ale ja powiedziałam Mamie cichutko:- "By
loby to ' źle odmawiać tego Ojcu, moja Mamuniu, 
a kiedy z nim będę, nie ma niebezpieczellstwa. Pro
szę cię, pozwól mi iść!" - "Chcę, żeby Małgosia na
uczyła się przezwyciężać strach, odpowiedział Oj
ciec; jest to oddać jej prawdziwą przysługę; zresztą 
nie będzie narażoną na nic złego. - To weź ją, ale 
błagam cię jak o laskę, nie puszczaj ani na chwilę 
jej ręki i odprowadź ją jak można najprędzej.-Ma
niu, zawołałam, czy chcesz pójść także? Nie, nie, 
odrzekła Mama, twój Ojciec nie mógłby czuwać 
nad dwiema, tak dobrze jak nad jedną, ona pójdzie 
drugim razem!" 

Ucałowałam Mamę i wyszłam z Ojcem, który 
mię trzymał, pomagając IPi iść. Powiedział do mnie 
wchodząc na drabinę: - "Zobaczysz co to jest mo
rze, gdy się rozgniewa; ale nie będzie strachu ani 
krzyków, nie prawdaż? Pokaż, żeś córką maryna
rza."-Nie odpowiedziałam nic, bo gdy Ojciec mó
wa tak do mnie, kołysanie tak przechyliło okręt, że 
na górze nad schodami ,spostrzegłam morze, aż zbla
dłam tak było czarne! Scisnęłam mocniej rękę Ojca 
i z trudnością wchodziłam na ~órę, chwytając się 
stopni, żeby nie spaść w tył. Wszedłszy na pokład 
stanęliśmy przy dunecie; Ojciec trzymał mnie obie
ma rękami, żebym mu się nie wymknęła przy sil
niejszem kołysaniu. 

Ol nigdy w życiu nie zapomnę widoku jaki tam 
ujrzalam! Był on straszny, ale przytem tak piękny, 
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chociaż ta piękność strachem przejmuje tak jest 
dzika. Nie mogę dobrze wyrazić tego, a jednak 
zdaje mi się, że jeszcze patrzę na to wszystko. Co 
chwila okręt nasz nurzał się, to na prawo, to na le
wo, to z przodu lub w tył. A przytem bałwany wy
sokie, jak góry odbijały się o parapet i obryzgiwały 

, nas pian:,!. Cały pokład był zalany; woda płynęła 
do bateryi; wiatr wył ze straszną. zaciętością., jakby 
się gniewał, że nie dajemy mu rozdzierać żagli, 
a gdyby rozpięto najmniejszy, byłby go zerwał na
tychmiast, bo i tak podarł ich nie wiem wiele. 
Okręt nasz ze swemi gołemi masztami wydawał się 
pusty i osamotniony. Patrzą.c na wysokie ich wierz
chołki, które chyliły się ' i prawie nurzały w morzu 
za każdem przechyleniem okrętu dostawałam za
wrotu głowy. Obawiano się, żeby maszt przedni 
nie złamał się i przedsięwzięto środki ostrożności. 

,Znajdowałam, że oficerowie i cała załoga byli po
ważni. Niebo bylo tak ciemne, tak przerażają.ce, że 
chcąc w nie spojrzeć bez strachu, trzeba było mieć 
na pamięci, że mimo to Bóg w niem przebywa,
ponieważ zawsze jest wszędzie. - Ale myślałam 
o Nim i mówilam sobie: - "Widzi nas podczas tej 
burzy i nie opuści.,. A Matka Najświętsza modli się 
za nami." ... Myśli te dodały mi odwagi. 

Komendant rzekł do Ojca przechodząc koło nas: 
- "Jak możesz Guyonie przedstawiać dzie.cku taki 
obraz?-Hartuję ją.",-odpowiedział Ojciec. 

W tej samej chwili spostrzegłam straszny bał
wan, czarny od dołu, a zupełnie biały od piany 
w górze, który pędził na nas prędzej od innych 
i wznosił się wysoko ponad parapet. Zamknęłarn 
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oczy przytulając się do Ojca, potem czułam, że 
wszystko na mnie spada, bo mi się zrobiło zimno 
i ż.e doznaję tak mocnego wstrząśnienia, jakby 
mme kto wyrywał z rą.k Ojca. Wtedy krzyknęłam, 
ale raz tylko, a potem nie wiem co się stało, ale 
nic już nie słyszałam i gdy znowu otworzyłam oczy, 
znalazłam się w pokoju Ojca na jeO'o łóżku, a do
bry mój Tata miał łzę w oku; ol j~szcze ją. widzę! 
i pochylał. się .nad.emną z flaszeczką. w ręku. Spyta
łam go: WIęC Ja me utonęłam? - Ale nie mała wa
ryatko,. uspokój się i przyjdź prędko do siebie, że
bym Clę mógł odprowadzić do Matki, która musi 
być niespokojna. - Aleja jestem zupełnie zdrowa~ 
z pewnością, cóż to się stało Tato? - Stało się to, że 
bałwan spadł ci na głowę, ale nikt z teO'o nie cho-. J b rUJe. - a też nie jestem chorą. Czy Tata będzie 
mnie uważał za tchórza: dla tego, że krzyknęłam? 
- Nie, Małgosiu, jesteś owszem odważną. dziew
czynką., bo starasz się przezwyciężać; jestem kon
tent z ciebie. 

Tak byłam dumną. z tego co mi Ojciec powie
d.ział, że nie byłabym tego wypadku za nic w świe
CIe oddała. Otrząsnęłam się jak mogłam, żeby nie 
pokazać się Mamie zmoczoną;' miałam mokre włosy, 
ale możn~. było myśleć, że to od deszczu. Kiedy 
prz:chod~Iliśmy przez pokład, wracając do siebie, 
maJtkowlę którzy się znajdowali bliżej wołali: 

"Brawo, córko dowódcy Guyona!" - To mnie 
bardzo ucieszyło i patrzyłam na nich z uśmiechem 
aby im podziękować. Mama przelękła się, zoba: 
czywszy mię tak zmoczoną, ale ponieważ Pani za
raz mnie wzięła do siebie, żeby mi zmienić sukien-
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kę, nie potrzebowałam opowiadać całego zda;-zenia, 
które byłoby ba:dzo wzrusz?,ł? Mamę. Mam tylko 
i Pani opowiedzIałam, co .~I SIę zdar~yl?, bo Ma~a 
możeby powiedziała, że OJ~Ie.c p~stą.pII merozsąd~Ie: 

Nie słuchaliśmy w tę medzlelę ms~y, ChO?I~Z 
tak jej potrzebowaliśmy, ale to było mepod~bIen
stwem. Ksią.dz Verrier przyszedł do na.s, a Ja mu 
powiedziałam, jak mi . żal. był?, że n~e dostałam 
rozgrzeszenia. OdpowIedzIał,. ze p~awle, całą. noc 
był na pokładzie i że gdyby mebezJ.)leczenstwo b~
ło mu się wydało nieuchronnem, me byłby o m~Ie 
zapomniał; że zresztą., jeżeli Ma~a ch~e, dla WIę
kszej pewności da mi rozgrzeszeme, ktorego .słus~
nie pragnę. Podziękowałam bard~o, ale pomewa z 
sądziłam, że nieb.ezpiec~.eństwo mI~ęło, .sa~a. wola= 
lam czekać do pIerwszeJ kommunll .. NIe smlał ,n~ 
legać, ale potem dowiedzia~yśmy SIę,. że ,:łasn~e 
w tej chwili tak wielkie grozIło nam mebezp~ecz.en
stwo że Komendant wezwał cały sztab l OJca, 
chc,ą.~ się z uimi naradzić o krokach, kt~re prze~
sięwzią.ć należy. Dla tego to ~sią.dz V~rrler . zrobIł 
mi tę propozycyę tak ostrożme, bo me chCIał nas 
przestraszać. . . 

Wreszcie BóG' zlitował SIę nad namI. Koło dwu
nastej, w chwili gdy położenie było ,tak złem~ że 
Ojciec chcial, ż~byśmy ~oszły na gorę do ~~e~o 
pod pozorem zmIany powIetrza, ale rzeczywlscI~, 
żebyśmy łatwiej mogły być uratowane, gdyby, s~ę 
stało jakie nieszczęście, wiatr, jakby ,cudem obroCl! 
się w inną. stronę, - (wszyscy ': te~ ,cu~ownośó 
uznali -i oddalać nas zaczą.ł od ZIemI rowme szyb
ko, jak nas wprzód do niej przybliżał. Wtedy ra-
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dość ogólna powstała na okręcie! Szukano się wza
jemnie, aby sobie udzielić dobrej wiadomości; bie
gano, krzyczano ... Ach! jaki to miły był nieład! 
Komendant, który aż do tej chwili nie opuszczał na 
chwilę pokładu i sam kierował manewrami, zszedł 
pierwszy powiedzieć Ojcu szczęśliwą. wiadomość 
i uspokoić Mamę. Kiedy ohydwa poszli znowu na 
górę, padłyśmy na kolana i podziękowałyśmy Bogu 
z radością. i wdzięcznością, która się nie da opisać. 
W niedzielę po południu i przez cały poniedziałek, 
wiatr był jeszcze bardzo silny i morze bardzo wzbu
rzone, ale nie było niebezpieczeństwa, bośmy się 
cią.gle oddalali od brzegów; nie rozpinano tylko ża
gli, żeby z'byt nie zboczyć z drogi. Wreszcie wnocy 
z poniedziałku na wtorek, wiatr zmienił się znowu, 
ale łagodnie i zaczynamy płynąć powoli. Mówią., 
że dziś wieczór albo jutro rano, przebędziemy ten 
nieszczęśliwy przylą.dek, i spodziewają się, że nie 
będzie już burzy, bo opłaciliśmy jej sowity haracz. 
Jestem bardzo kontenta, że się tak stało. Nasza 
biedna I:zera wiele doznała uszkodzeń, ale nie są 
one tak ważne, żebyśmy się dla nich mieli zatrzy
mywać u przylą.dka, który takbyśmy już radzi zo
stawić po za sobą.. Dopiero w Burbon naprawiać 
będą. te szkody. Nie mam już sił; . cały dzień prze
pędziłam przy tym nieskończonym dzienniku!... 

Czwartek 7 paździerl1ika. 

Ach! doprawdy, nie wiem jak opisać dzisiejszy 
poranek, bo miałam znowu sprzeczkę. Sprzeczać się 

Dziennik ~ałg. t. 1. 24 
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w dzień moich urodzin, kiedy skońc~ylam la~ jede
naście ... to okropnie. A jeszcze wte~y, .gd~ ~og byl 
tak dobry, że nas uchronił od śmIe~Cl wsro~ tylu 
niebezpieczeństw. We wtorek ~ó':lla ,Pam. prz~ 
katechizmie, że On chće zapewme, ze,bysmy s~ę co 
raz więcej doskonalili, nim przed ~1I?- st~.m~~y. 
Ale też tym razem, wina nie n~ mme JedneJ ~U}z.y, 
i tern mi przykrzej, że tak ~lę dręczy sumIeme, 
bo przecież Ade]a zaczęła l daleko była gorsza. 
odemnie. . p . t 

Moja dobra Pani, proszę, przeczytaJ am en 
dziennik, a potem daj ~i Pa~ d?brą r,adę!. ,:!,rzeba, 
przecież żeby mi Pam powIedzIała, ze. ~Ie Je~tem 
tak zła, ' jak się tego obawi~m i ż~~y mIę P~~ll po: 
cieszyła, gdy j estem zbyt meszc~ęshwą! t~ tez opo 
wiem Pani, jak się to stało. yY~~ ~am, z~ .Ad~~a 
wtrąca się we wszystko co do meJ me na~ez'y, ot~ , 
ady ja bawiłam się ze S~efką, z BerCIą. l JoaSIą, 
Adela chciała, żeby one me słuchały m~l~, ty~o 
żeby robiły to co jej się podoba; a kIedy JeJ powIe
działam, że jest niezno~~a, co prawda, on~ tak za
częła krzyczeć, że aż JeJ matka nadeszła l zaczę~a 
mi mówić ba,rdzo nieprzyjemne ~~ec~y .. To ml~ 
wprowadziło w jeszcze .większą z!osc, l kIedy pam 
Bontems odeszła, rozgmewala.m.sHJ.ba~dzo n~ Adel
cie, mówiąc, że ją wszyscy znaJduJą.zle wych.~w~
mi że jej nie lubią., że nie będę mgdy bawlc SIę 
z ~ia a nawet mówić do niej; bo chociaż ch~ę słu
chać'rad Pani, ale to napróżno, nigdy nie dOJdę do 
teao żebym ją polubiła i t. d. . 

b Ale nie potrzebuję Pani powtarzać sl?w 1'D;0lch, 
bo rani może dobr.ze zgaduje, co ja mÓWIłam l my-
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ślałam. Jednakze muszę Panią ostrzedz, że Adelcia 
bardzo źle mówiła o Mamie, o Pani i o Mani; nie 
powtórzę jej słów, bo Pani nie lubi plotek, ale mo
że. Pani zrozumieć, dla czego gniewałam się na tę 
dZIewczynę; bo przecież moja Mama była tak dobra 
dla jej matki, a ja jej samej ustąpiłam mego łóżka! 
Zaręczam Pani, że ona nie ma dobrego serca, kiedy 
może zapomnieć o dobrem, jakiego doznała od nas. 
Przy tern, ma ona jeszcze wiele innych wad, o któ
rych będę tu mówiła, bo inaczej Pani mi m.ówić nie 
pozwala, a mnie to korci. Zresztą, będzie to z mo
Jem dobrem, bo jestem pewna, że Pani nauczy mię 
być wyrozumiałą na wszystko; a jednak założyła
bym się, że Pani by nie chciała widziM mnie po
dobną Adelci! 

Adela zawsze stroi miny i szuka sposobności 
zwrócenia na siebie uwagi śmiechem, albo bardzo 
głośnem mówieniem, co Pani musi znajdować bar
dzo złem, bo mię Pani uczyła, że to nieładnie, i że 
trzeba tylko myśleć o podobaniu się Bogu i Rodzi
?om. Prócz tego, jest ciekawa i gadatliwa, nie mo
zn~ przy niej nic powiedzieć, żeby zaraz nie robiła 
tYSIące pytań i zawsze znajduje jakiś powód, żeby 
przyjść do naszego pokoju, zajrzeć w każdy kąt 
l wszystkiego dotknąć. Gdyby jeszcze nie robiła 
:Plotek! Ale ona zaraz idzie opowiedzieć wszystko 
Inatce i przesadza w opowiadaniu, albo zmienia 
rZecz tak, że kłamie; jak tu lciedyś było, gdy utrzy
lnywała, że Pani i Mama mówiły o niej przed ko
lnendantem coś zlego; i siostra Aleksa z trudnością 
USPokoiła panią Bontems, która chciała zrobić Pani 
scenę na pokładzie. Adela skłamała więc, a Pani 
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uczyła mię zawsze, że kłamstwo jest rzeczą szk~ra
dną; więc ja nie mogę miM szacunku dla dZIew-
czynki, która kłamie. . 

Wiem jednak dobrze, że Adelcla ma p~wne ~a
lety, pomaga swojej matce w ~ospodar~twle, ubIe
ra Lorcię i Julka i dogląda ZUZI; ale to Jeszcze bar
dziej przewraca jej w głowie, bo jest zte~o. dumna, 
że matka ciągle ją chwali przed wszy~tklIm,., doda
jąc nawet, że ja nie byłabym w stam~ zroblC tego, 
jak gdybym ja nie była kiedyś sama Je?na ~brała 
Berci! A potem cóż to trudnego sprzątnąc takI mały 
jak ich pokoik? To w minutę zrobić można. 

Zresztą, kochana Pani nie skończyłabym, .gdy
bym chciała wyliczać wszystkie wad~ Adel~l, bo 
zapewniam Panią, że ma ich bardzo wIele, a Ja dla 
teO'o o nich mówię, żeby Pani widziała, że niepodo
bi~ństwem jest dla mnie nie kłócić się z nią, a na
dewszystko kochać ją; to jest ja chcę ją kochać, bo 
ona jest moim bliźnim, i prędzej zrobilabym)ej CO 

dobrego, niż co zlego" bo Bóg tak każe, .a~e me mo
gę czuć dla niej przyjaźni, ani szukać . Je~ tow~rzy
stwa, ani się z nią bawić. Zresztą, WIdZI Pam po
wiedziałam jej to, a muszę przecież dotrz~mać sło~ 
wa. Dla tego też pisze do Pani, aby Pamą błagao 
o pozwolenie nie mówi~nia wcale do niej i unikani~ 
jej, bo przez to uniknę kłótni, której Pani nie. 11,1b1.' 

ani Mania, ani też moje sumienie. Tyl~o p~mew~z 
wstydziłabym się za nadto, gdyby I?-I .Pam ustD1e 
odpowiadała na to wszystko, proszę l..błaga~, aby 
Pani zechciała być tak dobrą i nap~sała ~~ od po' 
wiedź w moim d:tienniktt. Tym sposobem mla~aby:J1l. 
zawsze przy sobie rady Pani i Pani pozwoleme, Je-
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żeli mi je Pani da, ale boję się, że nie. Może Pani 
nawet powie, że bardzo źle postępuję, na dziew
czynkę, która ma lat jedenaście... A więc niech ko
chana Pani wytłómaczy mi, jak mam zrobić. 
. Przebyliśmy wczoraj wieczór Przylądek i wszyst

kIm nam lżej na sercu, że się to już wreszcie skoń
czyło. Ach! co to za Przylądek! Nigdy nie zapomnę 
burz, któreśmy przebyli. Bobuś jest ciągle cierpią
c;:" Mama znajduje, że zmizerniał i trapi się tem. 
~leszczotka kochana, śmieje się tylko wtedy O'dy 
Jes~ na .pokładzie z Mariem, który jest dumny jak 
kroI, kIedy trzyma na rękach sweO'o małeO'o admi
rała. Stefcia była także niezdrowao od cza~u osta
tniej burzy, bardzo ją ona przeraziła. Dziś rano 
leżała podczas śniadania. Ja owszem wstałam bar
dzo rano, aby wcześniej jak zwykle pójść ucałować 
~~mę, Ojca i Panią z powodu mych urodzin. Jaka 
Ja JUż teraz duża, ja, co myślałam, żem była dużą, 
gdy: skończyłam lat dziesięć!... Ach! przypominam 
sobIe dobrze ten dzień! Byłam jeszcze wtedy we 
Francyi, a teraz jesteśmy tak daleko od niej. A na 
p:zyszły rok będziemy jeszcze dalej, bo aż w Pon
dis~ery. Prz'ypominam sobie, że w kilka dni po 
lll?ICh ur~d~~nach dowiedzieliśmy się o nominacyi 
Ojca z ktorej byłam tak kontenta. Ale dziś jestem 
slllutna, myśląc o Gustawie i żałuję, że 0'0 tu z na
:mi nie ma, żebym i jego mogła ucałow:ć. Biedny 
Gustaw! właśnie pierwszego dnia burzy 28 września 
skończył lat tr:tynaście. Musiało mu być bardzo 
Slllutno ?am~mu, ale byłby jeszcze smutniejszy, 
gdyby WIedZIał o naszem położeniu. Mama mi dała 
5 franków, Ojciec także, Stefka i Bercia nie mogły 
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mi dać podarunków, bo na okręcie nic kupić nie 
można. Mania mi powiedziała, że szczerze modliła 
się za mnie, a moja dobra Pani pieściła mnie bar
dzo, zalecając mi, żebym stawała się lepszą, o czem 
zapomniałam przez tę szkaradną Adelcię i przez jej 
sprzeciwiania się. Pani dała mi dzień wolny, nie 
mogła rozmawiać ze mną tyle co chciała, bo doglą
dała Stefci, ale może zechce pomówić zemną na pi
śmie jak przeczyta mój dziennik. Oby tylko nie 
znalazła, żem bardzo zła! 

Czas jest ciągle piękny; niebo i morze mają py
szny kolor niebieski, nie możemy się im napatrzeć. 
W cale nie jest już zimno, ale bardzo wolno pIy
memy. 

Tego samego dnia li-a wiecz6r. 

Odpowiedź Malgol'zatce. 

Wiesz, dziecię moje, że od czasu jak mog·taś 
wreszcie z łatwością. i sumiennie zacząć pisać dzien
nik przestałam się nim zajmować, zostawiając cię 
własnym siłom i nie czytając nawet twojej pracy 
inaczej jak wtedy, gdy mi ją sama przyniesiesz. 
I dziś nie odstąpiłabym od tego zwyczaju, ale bio
rąc pióro aby nakreślić słów kilka obok tw?ich, 
czuję, że konieczność mnie zmusza, abym w naJwła
ściwszy sposób wyryła w umyśle twoim słowa po
ważne, surowe może, których jednak słuszność zro· 
zumiesz, bo z góry ju* odgadujesz co ci powiem. 
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Smutno mi bardzo kochane dziecię, że po tylu 
pobożnych naukach, po tylu łaskach, których ci 
udzieliła dobroć Boska, nie wiesz jeszcze co to jest 
miłość bliźniego, miłość Boga, a bliźniego dla Boga. 
Czyli raczej, że odpychasz tę miłość, bo nie grze
szysz przez niewiadomość, ale przez brak dobrej 
woli i wspaniałomyślności. Nie dla tego żebyś nie 
rozumiała jak powinniśmy przez miłość dla Boga 
kochać bliźniego, ale że znajdujesz to bardzo tru
dnem... Ale Małgosiu. gdyby to byIo łatwem, 
gdzieżby był dowód miłości dla Boga? Czyż śmia
łabyś Mu powiedziM:-"Mój Boże wiele zrobiłam 
dla Ciebie, kochając moją rodzinę, kochając Manię, 
albo dobrą siostrę Aleksę, albo wszystkich tych do 
których czuję pociąg i sympatyą! Wypełniam pra
wo Twoje, wprowadzam w czyn zasady, zachowuję 
przykazania, okazując się przywiązaną i serdeczną 
dla osób, które kocham, chociaż chowam w sercu 
gorycz i wstręt ku tym które mi się nie podobają, 
albo na które użalać się mam powód i nie chcę ich 
więcej widywać, nie chcę mieć z niemi jakichkol
wiek stosunków. 

Czyż Bóg powiedział:-"Kochaj niektórych bli
źnich twoich jak siebie samego?"-Czy też:-"Ko
chaj bliiniego twego jak siebie samego?" -Jakiż więc 
masz powód moje dziecię do wyłączania Adelci od 
ogólnego prawidła?-Blędy jej może, które mi wtak 
złem przedstawiasz świetle?-Ależ Bóg Boską Swoją 
nauką objął występnych nawet. A czyż Pan nasz 
Jezus Chrystus przestał kochać grzeszników, kiedy 
umarł dla nich i z wysQkości krzyża modlił się jesz
cze za wszystkich uniewinniając nawet katów sw:o-
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ich! Bez wątpienia trzeba nienawidzić złe, ale nigdy 
tych którzy je popełniają, bo oni potrzebują miło
ści i litości tern większej, że są na drodze zguby. 

Zresztą Małgosiu kimże ty jesteś, żebyś śmiała 
pierwsza rzucić na bliźniego kamieniem? Jakto! ty 
która tyle razy obraziłaś Boga, chociaż odebrałaś 
od Niego tyle dowodów miłosierdzia i czułości, ty 
siostrze twojej przed Bogiem odmawiasz wyrozu
mienia i miłości, której tak bardzo potrzebujesz dla 
siebie!... Podnosisz błędy innych, liczysz je, zapo
minając, że Bóg tak samo postąpi z tobą jak t~ 
z bliźnimi twoimi postępujesz. Ach! gdyby w te~ 
chwili Bóg zrobił rachunek win twoich, powiedz mI 
moje dziecię, coby się stało z tobą? 

A jednakże trzeba usłyszeć kiedyś wyrok; trze
ba będzie zobaczyć winy nowe, winy dzisiejsze za
pisane, jeżeli żalem zmazane nie będą... Bo. jesteś 
bardzo winną; zamiast pokonywać złe UCZUCIa, od
dajesz im się z zimną krwią, dobrowolnie, nie przez 
zapomnienie lub nierozwagę. Napisałaś gr~ech twój ... 
I wszystkie wyrazy w których zawarłaś oskarżenie 
Adelci powstają przeciwko tobie pierwej niżel~ prze
ciw niej. Zapewne nieprzeczę temu, że AdelCla ma 
wady, bo one widoczne i niemniej nagany godne, 
choć w innym są rodzaju jak twoje. Ale ona ma 
wymówkę, której ty nie masz; ona nie odbiera ta
kiego wychowania i takich nauk jakie tobie są udzie
lane... To też nie chcę się rozpisywać nad jej błę
dami, tak drobiazgowo odmalowanemi przez ciebie; 
wolę lepiej zauważyć, że pomimo tych wad dziecko 
to ma w gruncie dobre przymioty, któreby się pręd
ko rozwinęły, gdyby miała wyższe światło i pomoc 
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duchowną· . Oddana jest sercem matce, braciszkowi 
i siostrzyczkom; jest czynna, usłużna i dla nich 
uprzedzająca; poświęca nawet niekiedy dla ich wy
~o~y i dla gospodarstwa upodobania i przyzwycza
JenIa swego wieku, . jest bardzo rozsądna, a jeżeli 
się tem trochę pyszni, powinniśmy żałować jej, że 
nie umie przezwyciężyć uczucia, które jest złe, 
a którego inni doznają z więcej błachych po
wodów ... 

Zresztą cobądź o niej mówisz, ma ona dobre 
serce, a jeżeli jej słowa nie zawsze to okazują, do
wodzą tego jej czyny, a to więcej warto; czy ona 
kiedy miała do ciebie urazę za twoje niechrześci
jańskie postępowanie? Poproś ją o jaką przysługę 
nawet natychmiast po sprzeczce, w której wymieni
łyście wyrazy najbardziej obrażające, a zobaczysz 
zaraz jak szczęśliwą będzie oddając ci ją. Podaj jej 
rękę, a zabawa rozpocznie się na nowo jak gdybyś 
jej nie była powiedziała nic nieprzyjemnego. Mał
gosiu, czy dziecko które żywi w sercu swojem nie
chęć i rodzaj nienawiści względem bliźniego tak 
samo postępuje? dziecko, które śmie czynić posta
nowienie unikania i odpychania od siebie siostry 
w Chrystusie? 

Mówisz, że chcesz jednak kochać Adelcię jak 
bliźniego i czynić jej dobrze? Cóż ty rozumiesz 
przez miłość bliźniego? Co możesz dobrego uczynić 
Adelci zrywając z nią wszelkie stosunki? Jak pogo
dzić te dwa postanowienia tak odrębne: wykonywać 
milosierd~ie i samej sobie odebrać ws~elką do tego spo
sobność? Zresztą czyż będziesz miała rzeczywistą 
miłość w sercu, jeżeli dobrowolnie nadasz sobie 
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wszelkie pozory nienawiści. Moje dziecię, gdy chce
my wmówić w siebie, że można pełnić miłosierdzie 
oddalając się od bliźniego z oziębłością, odrazą., albo 
niechęcią rozumujemy wtedy niedorzecznie a zara
zem klamli wie. Czy byłabyś przekonaną o przy
wiązanill naszem do ciebie, gdybyśmy nigdy do 
ciebie nie mówili i poprzestawali na kochaniu cię 
zdaleka, nie dają.c ci żadnych tego .dowodów? Czy 
serce twoje byłoby zadowolone tym rodzajem ko
chania? A więc Bóg nakazuje nam czynić drugim 
to, co byśmy chcieli, żeby nam czyniono, a tern sa
mem kochać ich jakbyśmy sami chcieli, żeby nas 
kochano. 

Ale po co słów tyle? Jedno wystarczy, to, któ
re nakazuje kochać bliźniego dla miłości Boga. Mał
gosiu, wiem, że kochasz Boga, to jest chcesz Go 
kochać ... bo miłość twoja jest jeszcze bardzo słaba 
i niedoskonala. Kochaj więc braci twoich, dzieci 
tego Boga, twego Ojca i Dobroczyńcy, Tego, Któ
rego masz przyjąć w pięknym dniu pierwszej Kom
munii... Ofiary jakie spełnisz dla miłości bliźniego 
Pan przyjmie tak jakbyś je Jemu Samemu uczyni
ła. Policzy usiłowania twoje i nagrodzi je wspa
niale! Ach! gdybyś nie miała żadnego do pokonania 
wstrętu, żadnej do stoczenia z sobą walki, nie mia
łabyś cnoty moje dziecię; a miłość bliźniego jest 
cnotą··· 

Podaję ci te uwagi, kochane moje dziecko i pro
szę Pana, aby je zaszczepił w sercu twojem, niech 
w niem wydadzą owoce. 

Pozwolenie o które mię prosiłaś, pozostawiam 
ao twego uznania, ocenisz je podług nowych wra-

, 
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żeń jakich d02illasz i postanowień jakie osądzisz się 
obowiązaną uczynić. Nie możesz na seryo myśleć, 
że j eS1leś związaną względem Adelci, grzesznem 
przyrzeczeniem jakie jej zrobiłaś, czyż obietnice twe 
względem Boga nie są dawniejsze i świętsze? A po
nieważ popełniłaś błąd przyrzekając coś złego, 
maszże popełniać jeszcze większy pozostając w złem 
pomimo wyrzutów sumienia? 

Ale powtarzam, daję ci wolność wyboru. Za
stanów się nad postępowaniem twojem, przebiegnij 
myślą dobrodziejstwa, jakiemi Bóg cię obsypał 
w tym nowym roku, który dla ciebie upłynął, przy
pomnij sobie Jego niezliczone laski, wszechmocną 
opiekę, jaką teraz właśnie nam okazal, tę opiekę, 
którą Opatrzność Jego rozciąga nad tobą, w której 
cię widzę tak spokojnie śpiącą nad przepaścią i po-o 
wiedz, czy Ten Który cię stworzył" odkupił, zacho
wał, może wymagać od ciebie za wiele dowodów 
miłości? 

Ol Małgosiu, dziecię moje kochane, ty, co jesteś 
przedmiotem naj stalszych , najtkliwszych mych uczuć, 
najgorętszych modlitw moich, czyż staniesz się dla 
mnie przedmiotem boleści, gdybym nie widziała 
zapalającego się w tobie ognia tej ńliłości, bez którij 
wszystko inne jest niczern? 

Pil!;tek, 8 października.. 

Moja dobra, moja kochana Pani, jakja dziękuję, 
że Pani napisała dla mnie to wszystko i że mi Pani 
robiła takie wyrzuty!. .. Ach! pla~alam bardzo i jesz-
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cze płaczę, czytając słowa Pani, bo one są surowe, 
ale zasłużone. A przytem są tak wzruszające! Pani 
wie jakie one wrażenie zrobiły na mnie i co przy
rzekłam kiedy ze łkaniem rzuciłam się w Pani 
objęcia, mówiąc:-"Nie, Małgosia już nie będzie 
zasmucać Pani! Nie będzie już złą ... Chce ona po
siadać miłość bliźniego!"-A Pani mi jeszcze mó
wiła takie śliczne rzeczy, że nigdy ich nie zapomnę 
j tak serdeczną Pani była dla mnie. Ach! doprawdy 
Pani jest zbyt dobrą, bo Pani powinna znienawidzić 
szkaradne takie jak ja dziecko, a Pani mnie kocha. 
Bo też Pani ma w sercu miłość bliźniego!... Ach! 
jakbym ja chciała być podobną do Pani! 

Wstydzę się teraz bardzo, że miałam myśl pro
szenia Pani o to szkaradne pozwolenie; zły duch 
natchnął mnie nią widać, ale trzeba było ją ode
pchnąć. Gdyby nie kochana Pani, nie tylko myśla
łabym o tak złych rzeczach, ale jeszcze robiłabym 
je. Jak Pani postąpiła wspaniałomyślnie, że mi na
pisała odpowiedź, wtedy gdy spałam i że się za 
mnie modliła, ażebym zrozumiała wszystko co mi 
Pani mówiła! To też ja zrozumiałam dobrze i po
stanowiłam kochać Adelcię, mówić do niej, bawić 
się z nią, a nawet być bardzo dla niej uprzejmą dla 
miłości Boga. Byłam niepocieszona dziś rano, kie
dy skończyłam czytać odpowiedź Pani; takie sobie 
robiłam wyrzuty, że sama Pani zaledwie mogła 
mnie uspokoić, powtarzając mi, że będę mogła na
prawić swoje winy bardziej chrześcijańskiem po
stępowaniem. Podała mi sposób, aby moje dobre 
postanowienia nie upadły znowu tym razem; to jet:t, 
żeby przy każdej sposobności zrobienia czegoś dla 
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Adelci powiedzieć Bogu:-"Dla Ciebie to czynię 
mój Boże" ... To też jeżeli Adelcia nie podziękuje 
mi, albo mi powie coś niegrzecznego, albo mi się 
sprzeciwiać będzie, nic to nie szkodzi, ja się nie 
rozgniewam, bo czynię to dla Boga i powiem sobie: 
-"Bóg jest zadowolony ze mnie, tego mi właśnie 
potrzeba" ... -Zresztą będzie to wielkie szczęście, że 
dla Niego cokolwiek przecierpię, bo mu przez to 
okażę moją miłość i przyjmę wszystko niemile jako 
karę za moje grzechy. 

Ponieważ nie mogę nic ukryć przed Manią) któ
ra mię pytała dla czego jestem tak smutna, dałam 
jej wszystko do przeczytania: moją szkaradną 
prośbę i piękną odpowiedź Pani. Wielkim to jednak 
wstydem było dla mnie! Ale Mania powiedziała, 
że mi bardzo dziękuje; bo również jak ja skorzysta 
z nauk Pani; to mię trochę uspokoiło. Po śniada
niu widziałyśmy na pokładzie Adelcię; Mania i ja 
poszłyśmy rozmawiać z nią. Była bardzo grzeczna, 
bo kiedy ją. zapewniałam, że bardzo żałuję zrobio
nej jej wczoraj przykrości i tego co powiedziałam, 
że się z nią już bawić nie chcę, ona odparła, że już 
tego nie pamięta i prosiła mnie, żebym zagrała z nią. 
w warcaby. Natychmiast przystalam na to, 

Dziś rano miałam za mój wyciąg wybornie. Bo 
też to, cośmy miały opisywać, było tak zajmujące. 
Wyswobodzenie Jerozolimy przez Krzyżowców, któ
rych Mania i ja tak kochamy pomimo ich blędów 
i nieświadomości. Kiedy myślę o Godfrydzie do 
Bouillon i o Tankredzie, jestem dla nich przejęta 
uwielbieniem. Tacy byli odważni, a tacy pobożni. 
O! jakąż radość czuć musieli wszyscy chrześcijańscy 
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rycerze, kiedy mogli uklęknąć u grobu Świętego, 
który odebrali niewiernym. Na nieszczęście biedna 
Jerozolima teraz nie należy do nas, to smutno ... 

Historya wieków średnich podoba mi się bar
dzo, znajdowałam ją z początku zawikłaną, bo 
wszystkie te dzikie ludy, które jak strumienie spa
dły na państwo Rzymskie, bałamuciły mię swojemi 
dziwacznemi imionami: Westgotowie Ostrocroci 
AI 'S 'b' ame, wewy, Wandalowie i t. d., czy ja wiem! 
Są j:szcze inne których sobie w tej chwili nie przy
pommam. Ale za to pamiętam o moich pradzia
dach Frankach, którzy osiedli wreszcie w Galii 
i ~yglądali jak dzicy prawdziwi. Na szczęście są. 
om teraz narodem najwięcej ućywilizowanyrn. 

Jakie to dziwne te napady barbarzyńców. Mo
ż~ab~ powiedzieć, że to potop ludzi, który zalał 
wIelkIe państwo Rzymskie, aby je ukarać za zbro
dni.e, a szc~e9ólniej za bałwochwalstwo i za wszy
stkIe okrucIenstwa wyrządzone chrześcij anom. A gdy 
to mnóstwo narodów całą przeszło Europę, poczęły 
obierać sobie miejsca, osiadły w nich spokojnie i da
ły,począ.tek nowym ludom, które miejsce dawnych 
zajęły, Ach! Bóg wszystkie m dobrze kieruje! Roz
daje ziemie komu chce i jak chce, jak Pani mówi, 
a Opatrzność Jego rozporządza wszystkiem, Obie
cał rozszerzyć chrześcijaństwo po całej ziemi i tak 
się stalo. 
. AI~ ponieważ Bóg nie chciał, aby świat pogrążył 

SIę w CIemności, chociaż dla ukarania ludu ucywilizo
wanego a złego, użył nieumiejętnych i prostaków, 
pozwolił więc, aby kościół przechował wszystkie 
znane już wiadomości i oddał je potem ludziom. 
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Pani ma więc słuszność, mówiąc, że kościół jest jak
by arką Noego i że uratował od zatonięcia wszy
stko co było dobrem! 

. Jak s~ończymy historyą średnich wieków, bę
dZIemy SIę uczyły historyj wszystkich narodów no
w:ocze~?ych po .szczególe; a najprzód hIstoryi naszej 
JnękneJ FrancYI, która obchodzi nas więcej niż dzie
Je wszystkich innych krajów. 

Ach! jak to zabawnie uczyć się! Ale trzeba, że
by nas to czyniło dobremi, a ja jestem Jeszcze ta · 
ka zła. 

Środa, 13 października, 

~ój Boże! mój Boże! miej litość nad nami! Bo
buś Je~t bar~zo, bar~z.o słaby i widzę, że wszyscy 
są. omeg? mespokoJlll. Ach! co za dni przebyliśmy 
?d czas~ Jak ostatni raz pisałam mój dziennik. Jak
ześmy SIę, przestraszyły Mania i ja, gdy w sobotę 
usłyszałys.m~, że ~ama okropnie krzyknęła wróci
~szy do SIebIe. KIedyśmy pobiegły zobaczyć, co 
SIę ,stało, z,astałyśI?Y pieszczoszka bladego z prze
wr~coneml ocza~m, sztywnego! Ach! serce mi się 
k:aJe, ,gdy go, ;:Idzę w tym stanie. Od wczoraj do
pIero Jest lepIeJ. Przez trzy dni był prawie ciągle 
~ t!ch okropnych konwulsyach, co chwila lękamy 
SIę ICh powrotu, Cóż by mocrło zapobiedz im? Co 
~i najboleśniej, to że nie ~ogę zrobić nic dla ulże
nIa kochanemu braciszkowi memu. Jak więc Mama 
lllusi cierpieć widząc, że nic poradzić nie może. 
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Doktór próbował już ~szystkiego, ale wid~ć ~ie 
ma sposobu powstrzymama ~a.Ę>adu kom;uls!.I; J~
.steśmJ więc zmuszone patrzeć Jak Bobus WIJe SIę 
w męcza~niach. Ach! to okropne! Za każdym. ~a
zem chcą. mnie z pokoju oddalić, ale byłoby ~I Je
szcze przykrzej. Jednak to niepodobna, że~y s~ę ta 
~horol.Ja nie miała dobrze skończyć, Bóg mIłosIerny 
nie chciałby nas doświadczać do tego stopnia, bo 
rozumiem trzeba dorosła osoba cierpiała, taka która 
popełniła ~zechy, trzeba zatem, żeby za nie odpo
kutowała; ale taki aniołek jak Bobuś.... Ach! gdy: 
bym ja mogła być .chorą. w jego mi~jscu! Toby mI 
wyszło na dobre, me użalałabym SIę, owszem po
wiedziałabym, że Bóg słusznie postępuje, karz~c 
mnie. Ale nie mogę się z tern pogodzić, że chor~Je 
Bobuś, którego tak kocham i który jest ~aszą. pI~
szczotką. i Dlijwiększą. naszą. radością.. A Jednak me 
chcę szemrać przeciw Bogu, bo wszystko, co On 
czyni, jest zawsze z naszem dobrem; jeżeli zsyła na 
nas smutek i chorobę Bobusia, to może dla tego, że 
~hce doświadczyć naszej wiary i miłości; tak mb~i
la Pani dziś rano. To też tak Boga proszę żeby są~ 
nad nami zlitowal, szczególniej nad Mamą., że spo
dziewam się iż mnie wysłuchać zechce. Gdyby ten 
stan potrwał jeszcze czas jakiś, Mama nie :vytrzy
małaby takiej boleści. Dzień i noc płacze 1 gdyby 
nie Pani, która stara się podtrzymać jej odwagę 
i która jej pomaga w ~o~lą.da.n~u ~obusia, zac~o~o
wataby także z pewnosClą.. OJCIec Jest smutny l me
spokojny, co na mnie robi wr~żen!e, bo jeż,eli i on 
się boi, to wid~ć, że złe jest wI~l1ne! Do~tor. st~ra. 
.się nas uspokOIĆ, ale przypommam sobIe, ze Jak 
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dziadek Mani był już umierają.cy, doktór utrzymy
wał, że jest lepiej; to też nie mogę wierzyć naszemu 
doktorowi. 

Ach! mój Boże tak się smuciłam, gdy Mania 
miała zmartwieni~, czyż ja także mam je mieć te
raz? Przypominają.c sobie, co · Pani ~ówiła,. b~ję 
się, bo dla mnie nie. było.by ~osyć ~~J e9? cl~rpI~
nia, Mama by przeCIe UCIerpIała naJWIęceJ, a Ja me 
mogę przyjmować nieszczęść zesłanyc~ dla Mamy. 

Mój Boże, błagam Cię, wróć zdrOWIe me~u bra
'ciszkowi; zanadto go kochamy, abyś nam mIał g? 
. zabierać. O! Panno Najświętsza! módl się za namI! 
Bobuś zdaje się być troszkę lepiej od chwili, gdy
śmy wczoraj polecili go wszyscy Tobie; miej go na
d.al w Swojej upiece, a zobaczysz jak będę dobrą. 
przez wdzięczność dla Boga i dla Ciebie. 

Czwartek, 14 października. 

Bobuś który dzień przepędził spokojnie, mial 
jeszcze wczoraj wieczorem okropny atak; kiedy 
konwulsye ustały pozostał zimny, bez ruchu i wszy
scy baliśmy się, żeby już nie... Ach nie mogę wy-
mówić: tego wyrazu! . . 

Sam doktór nie mógł ukryć swego mepokoJu, 
a Marna zemdlała. Mieliśmy więc podwójny prze-
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Btrach; Siostra Aleksa przybiegła, bo ona i drugie 
Siostry są tak dobre, że pomagają Pani, która nie 
podołałaby wszystkiemu; chociaż Mania, Barbara 
i ja zajmujemy się bezustannie podawaniem wszy
stkiego, czego doktór potrzebuj e, bielizny, lekarstw 
i t. p., albo przygotowywaniem ziólek. To mnie 
tylko pociesza, że pomagam Pani przy Bobusiu, to 
też gdy widzi, że płaczę, żąda odemnie :filiżanki al
bo czego innego, albo mówi: - "Zmów modlitewkę 
za dziecko."-Wtedy padam na kolana gdzie w ką
cie i wolam z płaczem: - "Mój Boże! mój Boże! zo
staw nam Bobusia! nie bierz go na aniołka! miej 
litość nad biedną moją Mamą!" - I powstając, je
stem silniejsza, czuję się trochę pocieszoną i idę po
calować Bobusia. Biedny pieszczoszek! taki zmienio
ny, że czasem zdaje mi się, że inne dziecko widzę; 
m.a twarz taką jak u dorosłej osoby i ciągle jęczy.
KIedy otworzy swoje śliczne oczy, zdaje się, że patrzy 
na nas nie poznając nikogo nawet Mamy i to nam 
najprzykrzejsze ze wszystkiego. Mama ciągle mu mó
wi: - "Patrz na mnie mój aniołku! uśmiechnij się 
do Mamy."-Ach s~ysząc to, wszyscy płaczą! 

Przed chwilą przyszedł Mario, dowiedzieć się 
o zdrowie malego, a ponieważ zostawiamy drzwi 
otwarte, żeby Bobuś mial więcej powietrza, Mario 
p~dszedl bliżej: kiedy spostrzegł swego malego ad
mIrała biedaka w takim stanie i Mamę tak bladą 
i ~mienioną na kolanach przy łóżku, nie widzącą 
mc prócz Bobusia, nie rzekł nic, ale widziałam jak 
dwie duże lzy spadły mu z oczu; to mię tak zasmu
cilo, .p. zarazem tyle mi sprawiło przyjemności, że 
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wzięlam go za rękę, mówiąc po cichutku: - "Módl 
się pan za nas!... "- Odsunąl mnie lekko, żeby uciec 
i słyszalam, że mówil coś do siebie odchodząc, jak
by się gniewal, ale zdaje mi się, że to bylo ze wzru
szenia. Komendant, oficerowie, wszyscy podróżni, 
przychodzą dowiadywać się, a każdy wygląda tak 
smutno i tak poczciwie. Majtkowie nie robią ża
dnego hałasu w bateryi z przyczyny choroby Bo
busia, nawet nie biją w bęben. 

Biedaczek nasz kochany ciągle śpi od wczoraj 
wieczór po tych strasznych konwulsyach, ale podo
bno ten sen jest niepokojący, nie wiem dla czego; 
kładą mu więc co chwila na głowę okłady z wody 
i z octu, na nieszczęście nie ma lodu. Dziś rano 
przystawiono mu pijawki, ciągle ma przy tern syna
pizma na biednych swoich nóżkach, które są całe 
od nich por~nione. Mówią, że to wszystko robi się 
dla jego dobra, ale ja znajduję, że to barbarzyń
stwo tyle cierpień zadawać tak małemu dziecku. 

Stefcia jest slaba, ale nie ma nic niebezpieczne
go, choruje tylko ze zmartwienia. Siostra Honorata 
wzięła ją, żeby ją oddalić od Bobusia, bo widok ten 
zanadto wzrusza Stefkę. Siostry wzięly także do 
siebie Joasię i Bercię, żeby pokój był wolniejszy, 
bo i tak jest nas już tyle osób. Na szczęście, że Ma
ma i Pani chcą mnie mieć przy sobie, to mi także 
sprawia boleść, bo nie mogę ani jeść ani spać, ale 
to nic nie szkodzi; przynajmniej widzę Bobusia. Pa
ni chciała teraz wlaśnie posIać mnie na pokład z Ma
nią, żebyśmy odetchnęły ~wieżem powietrzem, ale 
tak ją prosiłam, żeby mi pozwoliła nie iść, że wre-



388 

szcie przystała na to. Bałabym się, żeby nie bylo 
nowego napadu, podczas gdy mnie nie będzie. Po
wiedziałam Pani, że usią.dę w ką.cie na mojem krze
sełku i pisać będę dziennik, że się cicho zachowam 
i zrobiram tak. 

KONIEC TOMU PIERWSZE(~ O. 
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