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Rozdział pierwszy. 

Alfred. 

"PrOSl:\) lH1lla, Cl:y tu jest Plumfteld?" Zapytał 
obdarty chłopak lllQżczyzny,otwierająccgo bramI) przed 
którq, stam~l olUni bus. 

"Tak j kto ci\) tu przysłal? II 
"Pan LUUl'ellCej mam list od niego do samćj puni." 
"Dobr~e, m6j wchu! Jdi nu gÓl'Q, i odduj go 

tyllw, to już cię Paui l: pewno~cią pr~yjl1lie.1I Żarto
bliwy tOll tego czlowicłm dodal chłopcu otuchy, wi\:c 
otimielollY jego slowy, poszedl dalćj. Mily, wioselluy 
deszczyk skrapial kiełkującą trawkI) i l'o:dnvitujące 
drzewa, poza któremi zobaczyl Alfred obszel'ny, c~wo
roboczny dom l:e staroświecką bramą, szerokimi 
wschodami i mnóstwem oświetlonych okielt. Poniewai 
uni firanki aui okiennice nie })ł"zyslanialy światla, wi~'c 
Alrredstanąwslly nu chwiłQ przed pociągniQciem dzwonka, 
7,olmcl:.)'ł dużo małych cieni poruszaj'1cych siQ nu ściunach, 
uslys~al mily szmer młodocianych glosów, i zudumal 
siQ, cllY to rzec~ mOiliwa, by dom w ldórym jest tyle 
światła, cie}Jla i wygód, stal siG schronieniem dla 
takiego sieroty. 

Rumiana dziewczyna otworzyła mu drzwi, i 
uśrniechnQlu sil) odebrawszy list, który jćj podal w 
milczeniu. Widocznie była pr7.yzwyczajona do przyj-

!Ilali lUl:zczyzni. l 
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mowania ohcych chlopach](lw, wskazała mn bowiem 
kn:eslo w sieni, i rzelda sl\inąwszy głową: 

"Usiądi tu sobie i obeschnij trochę Ila słomiance, 
a ja tymczasem 7.anios~ łist do Pani.u 

Różne 7.ajmujące r7.ec7.y skracały Alfredowi czas 
wyrzekiwania ; r07.glądal sig ciekawie, bo go wS7.ystko 
bawiło, i rad hył ;i,e go nikt nie widzi siedzącego 
w ciemnym kąciku, przy drzwiach. 

W calym lłomu roili sig chłopcy, na różne spo
soby uprzyjemniając sobie d;i,dżyste popoludnie. Ws7.~
d7.ie ieh było pel no , i pr7.('7. otwarte dn:wi nka7.Y
wa ly sig 7.ewsząd wesole gromadki dużych, malych i 
średnich chłopaków, znajdujących sig w różnych 
stopniach wiec7.0rnego ożywienia, fi rac7.ćj rozswawole
nia. Dwa obszerne pokoje na prawo, służyly wi
docznie 7.a klas~, gdyż pelno w nich było stoJów, map, 
tahlic i książek. Przed ogniem płonącym na kominku, 
leża10 na 7.iemi ldlku pr{);i, niaczych chłopców, rozpra
Wiając tak 7.apalc7.ywie o nowym placu do gry w krykieta, 
że aż butami wierzgali w powiet.f7.u. - W jednym 
kącie, słuszny mlod;lienicc grał na flotrowersie, c:al
Idem obojętny na otoc7.ającą go wrzawg; kilku innych 
slcakalo p1'Z('7. stoly, lIatrllymnjąc się niekiedy by tchn 
nabrać i uśmiać sig z młodego karykaturzysty, liMry 
na tablicy rysował cale zgromadzenie. 

W Jlokoju 7. lewćj strony, ukazywał si~ dIngi 
stół zastawiony do wieczerzy: były tam wielkie dzbaldd 
ze świeióm mlekiem, &tosy czarnego oraz bialego 
chleba i pierniki, które są, takim przysmaldem li la 
rb:ieci. Rozchodziła si~ też w 01'[ smal'?:Onych grzanek 
i piec7.onych jabłek, tworząc prawd7.iw~ mgczarniQ dla 
nosków i l.głodniałych żolądk6w. 

Ale sim'! przerlstawiala najpowabniejs7.Y widok, 
bo wesola gra IV cztery ką,ty s:da w najlepsze przy 
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ul'7.wiach pierW57.ego piętra. Na jcullym przystanku 
hawiono si~ w kr~gle, na drugim warcaby, na 
wschollach zaH jeden chłopiec c7.ytal, dziewczynka 
śpiewała do snu lalce, dwom pieskom i kotce, a 7. po
ręczy bel. ustanku zsuwal siQ szereg malych chlop
czyków, }10mimo wieI1dej kn:ywdy dla nbrania i nie
bezpiee7.C1')stwa dla czlouków. 

Te wyścigi tak ~ajęly Alfreda, ~e sig wysuwał 
coraz bardziej 7. kącika, i gdy jeden ra~ny chłopak 
spadł z poręczy 7. taki!: siłą" że glowa mniój zaharto
wana, roztl'7:askalaby się z pewno~cią, - Alfred za
pomniaws:r,y sil,', poskoczyl do 11ieszczę::\liwcgo jddzca, 
z obawą czy go zastanie żywym; ale chłopak mrugał 
tylko przez chwilQ mocno oczami, })oczem leżał sobie 
spokojnie, i przyglądając się z za(l7.iwieniem nowój 
twar7.y, zawolał: 

"Tlola!" 
"lI ol a !" odparł Alfred; nie wiedział bowiem coby 

rzec innego, a ta odpowiedi wydala mn się krótką i 
łatwą· 

"Czy ty bgrl7.iesz nowym uczniem?" zapytaj nie-
porus7.ając siQ, leią.cy chłopak. 

"Jes7.c7.e nie wiem." 
"J ak sig nazywas7.?" 
"Alfred." 
"A ja Tomek; weju~ na górę, to sig potem zsn

nies7. 7. porQczy, dobT7.e?" Odezwał sig żywo, jak gdy
by mu sig nagle przypomnialy o bowią7.ki gościnności. 

~Nie wejd~, póki siQ nic dowiem, czy to pozostanQ." 
orlrzeld Alfred, coraz wigcej pragnąc hl' go przyj~to. 

"Słuchaj Adasin , pr7.ybyl nam towar7.ys7. nowy, 
chodź go zobac7.rć!" zawołał wesolo Tomek, i z nic-
7.morc1owaną energią wziął się na 11OWO do swej za
hawki. 

1* 
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Na to wezwauie, chlopczyk czytający na wscho
dach, spojrzaJ wielkićm, ciemnem okiem, i za,ml~ał 
się chwilk\], jak gdyby przez nieśmialo~ć;, poczo,m 
włożył książk\] pod pachę, i zeszedł, poważllle na ,doł, 
by powitać nowO przybyłego. PrzYJemna twarz Jego 
i mile spojrzenie od razu pociągnęly Alfreda. 

Czyś widział Ciocię Ludkę?" zapytał Adaś 
taki~ tonem, jak gdyby to był jakiś uroczysty 
obrządek. 

Nikogom dotąd nie widział prócz tych bhłopców, 
" f' d i czekam właśnie," odparł Al re . 
Czy cię przyslał wuj Artur'? pytał dałćj Adas 

grzecznie, ale z powagą. 
"Pan Laurence mię przysłał." 
"To jest wuj Artur; on nam zawsze przysyła 

miłych chłopców." " 
Alfred zdawał si\] uradowany teml slowy l 

uśmiech ożywił jego wynędzniałą; twarz. Nie wie:lzi~l 
coby dalćj mówić, więc stali obaj p~trząc na slOblO 
w pnyjaznćm milczeniu, dopóki me nadeszła owa 
dziewczynlm z łalką na rękach, Bardzo byla l)od~bna 
do Adasia, tylko nie tak duża; miała t~ż okrąglejszą, 
różowszą, tworzyczk\], i niebieside oczin, , , 

To mOJ'a siostra Stokrotka" odezwał SI\] Adas 
" , " ł 'l' dk' z takim naciskiem, jak gdyby przedstaWIa Ja n rza l 

i cenny przedmiot. 
Dzieci ukłoniły się sobie, i dziewczynce z radości 

1101'0 biły się dołki w twarzy, gdy rzekła uprzej
mie: 

"Mam nadziejg że z nami pozos,taniesz. Tak sig 
tu dobrze bawimy, })rawda AdasIU?" 

1\1a się rozumieć że sig dobrze bawimy; Ciocia 
" 1'1 fi d" Ludka umyślnie ma na to um el . 
Prawda że tu bardzo ludnie ,u zauważył Alfred 

" 
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czując że musi coś odpowiedziM tym uprzejmym 
osóbkom. 

"To najmilsze miejsce w świecie! prawda Adasiu?" 
rzekła Stokrotka, we wszystl,iem uważając widocznie 
braciszka za najwyższf1 powagę. 

"Zd1,ie mi się że Grenlandya jest ~iekawsza, ~o 
tam są łodniki i cielęta morskie. Ale Ja także lublQ 
Płumfield, bardzo tu przyjemnie mieszkać ," odparl 
Adaś I,tórego zajmowala wówczas J;:siążlm o Gren
lanllji. Chciał w nićj pokazać i objaśnić Alfredowi 
ryciny, lecz nadeszla służąca, i wskazując glową na 
drzwi od bawialnego pokoju, rzekła: 

"Dobrze stoi twoja sprawa, kawalerze, - zosta
niesL:," 

"Jak miQ to cieszy! chod~my 00 cioci Ludki," 
powiecl7.iaJa Stokrotka i \Vj~ięla Alfreda 7.a r~kQ z 
t.ak opiekm'lczi} minką, że od razu bylo mu jak w 
domu. 

Adaś oddawał sig znowu ulubionćj ksi:j,żce, pod
czas gdy siostrzyczka prowadziła nowego Vl'zybysza 
<lo jednego z tylnych l)okoi, gdzie ogromnt'j tuszy 
mQżczyzna swawolil z dwoma eIJlopczyl\ami na sofie, 
a SZCL:Ullla dama kOl'ICZylu wluśnie list, który znal 
bylo, że odczytuje powtórnie. 

"Przyprowadzilam go cioci!" 7.awolala Stokrotka, 
"Wi~c to m{,j nowy chłopiec? miło mi ci~ wiclzi66 

i mam nadziejQ że ci się spodoba n nas", rzekla 
pltlli Bhaer przyciągając go do siebie, i delikatnie od
garnQla mu z czoJa wlosy, z tak maciel'zyi'lsl<im wy
razem twarzy, iż od raw pozyskala siel'oce ser
duszko Alfreoa, 

Nie byla Olln. wcale pi~lmą) ale zacllOwala w 
ożywionej twal'7.y i w ruchach coś tak komicznie 
dziecinm'go, że jl! to czyniło niezmiernie naturalml, 
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milą, i łatwą, w pożyciu i dła tego też ' chłopcy na
zywali ją, "zuchem." Gdy poczęła głaskać Alfredowi 
głowę, zadrgały mu Jueco usta, więc bystre jrj oczy 
przybrały lIal'az łagodlli6jszy wyraz, przyciągnęła 
IJliż6j znQdzlliałego chłopczynę i l'zekla ze śmiechem: 

"Ja jestem matka Bhaer, ten pau jeEt ojciec Bhacl', 
a to są, młode 13haerątka. CllOdicie chłopcy zapo
zllać się z Alfredem." 

Trzej ·zapaśnicy usłuchali llatychmiast, i olbrzymi 
mężczyzna przyszedł powitać nowego uczlJia, trzy
mają,c po jedllem pyzat(\m dziecku na łmżd6m ramie
lliu. Robcio i Teodorek wyszczerzyli tyllw ząbki, nIc 
pan Bhaer W;CiSllął si~ z nim za ręce, i wskazuj~lc 
uizki stołeczek przy łwminku, rzekI przyjaźnie: 

"J est tu gotowe miejsce dla ciebie, mój SyllU; 
usiądi i osusz sobie obówie." 

"Czy mu przemokło? Mój drogi el1lopcze, 
zdejmij buty, a ja ci znajdę suche w mgmeniu 
oka!" zawolała pani 13hae\', i zajęła się Alfredem tak 
energiczllie, że w!\rótce siedział Jla wygodlll~m krze
selku, w suchych skarpetkach i cieplych lIantofiach. 
Z taką wdzięcznościi! podziękowal za to, że oczy pani 
Bhaer znowu złagodniały, i odezwała się z c:.lern~ we· 
solem, bo :.lawsze zwykła była to cZYllić, gdy ją co 
wzruszyło. 

"To są, Tomka pantofle, ale llollieważ nigdy uie 
pamięta. ubrać ich w pokoju, więc mu je odbierzemy. 
Za dnże są na ciebie, lecz tern lepiej, bo trudno byloby 
w nich uciec." 

"Ja nic chc~ uciekać," rzekł Alfred, i z rO:.lkoszl1ern 
westc11llielliem lll'zybliżył posmolone l'ą,c:.lęta do oguia. 

"Dobrze, dobrzej teraz b<?dę cię odlmrmiae, i leczeć 
z tego s7.kal'adnego kas7.Ju. Jak Jawno masz go, ll1(lj 
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drogi '(" ZalJytała palli BIJaer, szuliająe w lwszylm 
lmwałka flaneli. 

"OdJc'lU :.lima nastala. Zazil,;biłcm si~', nic mogę 
jalwg przyj~ć do siebie." 

"Nic d:.liwllcgo, kiedy mies:.lJml w wilgotnej piwllicy, 
i chod:.li w łachmallach," rzekła pocichu pani Ludwika 
do męża, Jctóry przyglądal mu się przcz pcw iCH czas 
doświadczonćm okiem, i dostrzegł że ma zapadłe 
skronie, zgorączkowane usta, ochl':6ypły glos, i upor
czywy kas:6el. 

"Robciu, idź do dO:.lorezyni po lekarstwo od kaszlu 
i plaster." lheld pan llhael' porollllllliawszy się 

oczami z ŻOll!j,. 
Alfred patrzył z pewuym lliepokojem na te llrzy· 

gotowania, lec:.l zapomllia,ł o st.rachu, a nawet par
słmąl serdecznym śmiechem, gdy llalli BIJaer szepnęła 
:6 komiczllą, min1t: 

"Słyszysz jak ten mój ladaco, Teodorch, udaje 
];as:.leł? Bierze go chętka na tell syrop, bo jest zro
biollV z miodem." 

Gdy pr:.lyniesiono lekarstwo, tak się zac:.ląl małec 
krztusie, że aż mu lloczerwieniała twarzyczka i dostał 
wi\:r: ły:i:eczkQ, skoro już Alfred odważnie zażył swoją 
porcyę, i obwiązane miał gardło flanch!. 

Po lliedlugićj chwili, l'o:.llegl si~ pot~żlly dZ\VOll, i 
głośne tUjlallie w sieni oZlIajmiło wiee:.lcl'zę. Nie
śmialy Alfred st.ruchlał że sill zuajLhlie wobec tylu 
llicznall,)'eh chłopców, ale palli Bhaer wzięła go za 
r\:l<~, a H,obcio rzekł z ojliekUll[:l.'l miuł,,!: nie bój się, 
ja b~dę błizko ciebie." 

Dwunastu chlo!)ców: sześciu po każdćj stronic, 
stało za l\rzeslami, podskakuj'1c z llieciel'pliwo~ci, by 
już dano hasło do jedzenia; a ów wysoki młodzieniec 
który !lrzedtem grał lla flotl'o\\'ersic, poskramial ich 
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Z[tp~dy. Żaden nie usiadl jednak p6ki pani Bhaer 
nie 7.a.i~ła miejsca 7.a pr7.yrządem do herbaty, mając 
obok siebie z lewćj strony Teoc1orka, a z prawej Alfreda. 

"To jest nowy nasz wychowaniec, Alfred. Po 
wieczerzy będziecie sig mogli zapoznać. Zwolna chłopcy, 
zwolna!" 

Wszyscy wpatrzyli się w Alfreda, a !Jotem za 
częli suwać krzeslami, daremnie chcąc sig cicho za
chować. Wprawdzie paI'lstwo Bhaer usiłowali nauczyć 
ich przyzwoitego zachowania si ę przy jedzeniu, i wogllle 
powodziło im się bardzo dobrze, gdyż przepisy ich 
były nielicznie i rozsądne, a chłopcy widząc że im 
chcą je ułatwić i uprościć, starali się być ułegli; lecz 
są chwile kiedy poskramianie zglodnialych chlopaków, 
staje się istotnćm okrucieJlstwem, naprzyldad w sobotni 
wieczór po pół wakacyach. 

"Niech że się te drogie dzieciska choć w jedell 
dzieJl nakrzyczą, nawrzoszczą, naswawolą do syta. Co;i: 
warte świ~to bez swobody i figli? Trzeba im sprawiać 
tg uciech g przynajmniej raz w tygodniu.a 

Tak zwykla mawiać pani Bhaer gdy sig surowe 
osoby dziwiły, że w tak przyzwoitem niegdyś Plumfield, 
są dozwolone takie rozrywki jak naprzyklad: ślizganie 
się z poręczy, i rzucanie na siebie podus7.kami. 

Czasem się zdawało że się dom zawali; nigdy 
jednak do tego nic lJfzyszlo, bo ojciec Bhaer umiał 
jednćm słowem nakazać ciszg, i chlopcy wiedzieli ;i:e 
nic mogą nadużywać swobody. Tak wi~c pomimo 
wielu złowrogich wróżb, s7.ko1a ta kwitła, i w nie
znaczny sposób uczono d7.ieci dobrego zachowania się 
i moralności. 

Alfred bardzo był temu rad że go zaslaniają wy
sokie dzbanki, i że siedzi mi\:ll7.y Tomkiem a pani:! 
Bhaer, która mn napelnia riąglc talerz i knbrk. 
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"Kto jest ten chłopiec, obok d7.ie\Yczynld, - IlU 

drugim kOl'lCU stolu?" szepnął Alfred do sąsiada, lw
r7.ystająe 7. ogólnego śmiechu. 

"Adaś Brooke; siostrzeniec pani Bhaer." 
To musi być mily chłopaka 
,,0 bardzo! dużo umie, i przepada 7.a czytaniem." 
"A ten tłusty, o bok niego?" 
"To 'Nadziany; Jerzy mu na imig, aleśmy go tak 

przezwali z powodu, że dużo je. Ten chłopcZ}11a sie
dzący przy ojcu Bhaer, to jego synek, Ro bcio; a ten 
wysoki, to Franz jego siostr7.eniec. On nas trochę uczy 
i dozoruje." 

"Wszak ten sam gra na flotrowersie?" Zapytał 
Alfred, gcly Tomek umilkł, a to z przyczyny że wpa
kował do ust cale jablko pieczone. 

Tomek skinął głową, prgdJro przełknął jablko, a 
potóm rzekł "o gra! czasem tm'lCzymy i gimnastykujemy 
się, przy jego muzyce. Ja 7.nÓw łubiQ grać na b~bnic, 
i' chciałbym się tego uczyć." 

"Co do mnie, wolę skrzypce; bo i ja tak;i:e umiem 
grać." Powiedział Alfred, któremu ten ponętny przed
miot rozwiązał usta. 

"Umi6sz!" zawolał Tomek, i 7.robil nm'l wielkie 
oczy 7. ponad Kubka. 

"Pan BIJaer kupił właśnie stare skr7.ypce, i z pew-
110ścii1 p07.woli ci ich, ile razy zechces7.." 

"Doprawdy? ach, jakby to dobrze było! bo wi
dzisz, póki ojciec Qył, chodziłem po domach grywać 
na skrzypcach z nim, i jeszcze z drugim muzykusem." 

Czy to bylo przyjemne 7.atrudnienie?" spytał cie
Jmwie Tomek. 

"Gdżież tam, okropne! Tak bylo mrozno w 7.imie, 
a tak gorąco w lecie! Bywalem czgsto strasznie zmę
czonv, a w dorlatkn trzE'ba hylo znosić g16tl i zle nhrjścir." 
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Tu, Alfred uruiJl{ł i odgryzł porządny lmwal 
piernika, jak gdyby ella zallOWllieJlia się, że te ci\.'żkie 
czasy już ruiuQly; poteUl dodał rzcwuio: "Alom ja 
kochał skrzypki, i t~sl{J}o mi do nich. Ni kolo zabrał 
je po śmierci ojca, i llie chciał mię dłuićj trzylIlać, 
dla tego żem WlbUy." 

"Jcżeli dobrze grasz, to będziesz należal do 01'

ldestry, zobaczysz l" 
"Czy wy tu macie orkiestrę?" zallytał Alfred, i 

oczy mu zabłysły. 
"Ma się rozumieć, i jaką; ladną,! Sami chlopcy 

ją; skladają· Urz~dzamy lwncerta i tym podobno 
rzeczy. Przekonasz sig, co się tu dziać będzie jutro 
wieczorcm." Po tych słowach mile łechcących ciekawość, 
Tomek wziął się napo wrót do wieczerzy, Alfred zab 
wpadł w blogą zadumę nad pelnym talerzem. 

Pani Bhaer słyszała tę ich rozmowę, chociai się 
zdawało ie cala zajęta llalewaniem w kubki i do
zorowaniem Teodorka, który był tak Śllillcy, że 
włożył sobie łyżeczk\) w oczko, !dwał glówką jakby 
czerwona makówka, i nareszcie USllllI na dobre, oparl
szy policzek Ila pulchnćm ciastku, w miejscu llOduszld. 

Umyślnie pomieścila pani Bhaer Alfreda ł1rzy 
Tomku, bo jego otwarte i łatwe obćjście było zaws;::e 
pociągajq,cćru dla nieśmialych chłopców. Alfred wi
docznie uległ także temu wpływowi, ;::wierzył mu się 
bowiem z różnych drobiazgów w czasic wieczcrzy, a 
paui Bhaer przysluchając si\) , lepićj poznala jcgo 
charaktcr, niil gdyby si\) była wdala sama w rozmow\:o 

Pan Laurellce w liście swoim tak się wyraził o 
Alfredzie: 

"Droga Ludko, posyłam ci chłopca z rz\.'du tych, 
co ci najlepićj przypadaji1 do serca: jest on sierohb 
chorym, i bez opieki. Dotąd uył ulicznym grajkiellJ, 
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i n:1!)othałem go w piwnicy, gdzie OIJłakiwal stratę 
ojca i sl,rzypków. Zdaje mi się że w nim jest dobry 
lJIateryal, i że go możemy wyratować wspólnemi 
silami. Skoro ty wyleczysz jego 11ędzllO ciało, a Fritz 
rozwiuie zauiedLauy umysł, wówczas ja si\) nim zaj
Jll\) i ;::badaru, czy to geuiusz, czy tylko utalelltowauy 
chlopiec, który będzie mógl zapracować sobie na chlćb. 
Przyjmijcie go na próbę, IJrzez wzglą,u na 

waszego 
"Teodorka./I 

,;t\'la siQ rozumieć że go przyjmiem!!" zawolała 
]lani Bhaer, a zobacilywszy AUreua, 1l0l1ly~laJa ou milu 
że czy jest gelliuszem lub nic, - jako opuszcwuy, 
schorzaly chłopiec, potrzebuje tego właśuie co oua 
dawać luui: to jest ogniska domowego i macierzYll
sldćj opieki. Oboje z ru\)żem łJfzyghtdali mu się znie
llach, i Jlomimo obdartćj odzieży, niezgrabnego obej
ścia i brudućj twarzy, z wielu rzeczy im siQ łlodobal. 
Był to szczuply blady, chłopczyk lat dwunastu; JJlialnie
bieskic oczy i czoło kształtne pod szorstldm i zanie
dbanym wlosem. Nieśmiała twarz bywala chwilami 
tak zalękuioną, jak gdyby sig spodziewał ostrych 
słów lub uderzenia; usta mu drgały jak kto mile spoj
rzal a oczy patrzyly wd:t,i~eznie, za każde lagodne 
słow~. Niech souie grywa biedaczck, choćby calymi 

" d " ulliami ," pomyślała pani Bhaer, spostl'zcgls:ly ra ObC 

jogo na wWlianIe\) o orkiestrze. 
Po wiec:leI'zy zatćm, gdy się cllłopcy rozproszyli, 

pani Ludwika ukazala się ze skrzypcami w rQkach, 
i porozumiawszy si\) krótko z mężem, przyst.ąpiła uu 
Alfreua który z kącika przyglądal si~ wszystkiemu, 
z żywa ciekawościa. 

"Z~gfaj co, ~ój drogi. Potrzebujemy skl'llYP~Y 
do uJ'Jdestrv wiec llam si(' możesz lmruzo ]ll'~ydac.(( .J ,. • 
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Zamiast sig ociągać przcz nieśmialość jak si~ 
~podziewala, czemprędz6j ujął skrzypce, i d~tykal się 
Ich z taką, ostro,;,nością, że widać było jak namirtnie 
miłuje muzykę. ,-

. ,B~dę się starał zagrać jak najlepiej /I rzekł i 
t h . . " na yc mIast pocIągnąl smycllkiem po strunach jak 

gdyby mu pilno bylo uslyszćć znowu drogie sobie' touy. 
Wielka była wrzawa w pokoju, łecz Alfred jakl]y 

gluchy na wszelkie dźwięki, prócz tych jakie sam wy
dobywa, grał z cicha dla siebie, przej~ty rozkosznem 
uClluciem. Była to tylko jedna z tych prostych mu
r:r.y{ls.kich pieśni wykonywanych zazwycllaj przCII 
ulicznych grajków; ale tak się podobała chłopcom ,;,e 
przestali swawolić, wsłuchując się z zadziwieniem. 
Zwo~na przysuwali się coraz bliżćji pan Bhaer lm:y
stą,plł tak,;,e i badawczo śledził młodego muzyka, kt6ry 
grał bez kOllca, zapomniawszy o otoczeniu. Oczy mu 
błyszc:r.ały, twarr.yc:r.lca pałała, pałce drgaJy, po<lc7.as 
gdy obejmował czule skrr.ypki, i przemawiał do serc 
swym ulubionym językiem. 

Serdeczny pokłask wYJlagrodzil go sowiciej, ni,;,hy 
t.ego dokazał rzęsist.y <leszcz grosików skoro umilId 

. l . ' ro:r.e.]r:r.a SIę dokoJa, mówiąc niejako: 
"Starałem sig zagrać jak najlepiej żeby wam 

sprawić przyjemność./I ' 
"Prześlicznie gras:r.!U zawolal Tomek który si I,; 

uważał za jego opiekuna. 
"Będziesz pierwszym skr:r.ypkiem w naszej orki ps

trllc," dodal Franz z uśmiechem. 
Pani Bhacr s:r.epnęła do m~,;,a: 

"Teodorek ma słusznoM:' w tćm dziecku jest coś 
niezwykłego.u ' 

Profesor sldnął na to głową, i klepiąc Alfreda 
przyjaźnie 110ramieniu, rzeJd: 
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"Dobrześ się wywią,zal, mój synu. Teraz poprosimy 
cię o przygrywk\j do śpiewu." 

Była to najzaszczytniejsza, na.jszcz~śliwsza chwila 
w życiu bićdnego chłopca, gdy zaprowadzono go do 
fortepianu, na honorowe miejsce, poczem dzieci go 
otoczyły, i bez wzgłędu na jego nędzną o(hicż, pa
trzyły z poszanowaniem, czekając by zagrał. 

Ponieważ znalazła się znana mu pieśll, więc po 
łolku próbach, zjednoczyły się głosy, a skrzypce, fletro
wers i fortepian towarzyszyły tak potężnemu chórowi 
chlopców, że się aż trzą,sł stary dach. To wszystko 
tak wzruszyło biednego Alfreda, że gdy ostatnia nuta 
ucichła, twarzyczka zaczęła mu drgać, skrzypce wy
padły z rąk, i obróciwszy się do ściany rozpłałml 
się jak dziecko. ' 

"Co ci jest, mój drogi?" zapytała pani Bhaer, 
która zdążając za innymi w śpiewie, powstrzymy
wała zarazem Robcia , żeby nie tUlJal do taktu. 

"WSllYSCY są dla mnie tacy dobrzy, - i tak tu 
pięknie, - żcm się nie mógł powstrzymać," odpo
wiedział Alfred ze łkaniem, i zakaszlał sig okropnie. 

"Chodź zemną" mój drogi; musisz sig położyć i 
wypoc'~ąć. Jesteś znużony, wi~c tu zbyt hałaśliwie dla 
ciebie," szepnęła pani Bhaer, i zabrawszy go do swego 
pokoju, dala si~ wypłal,ać w cichości. 

Skoro sig uspokoił i zaczą,ł zwolna zwierzać jćj się 
z utrapiCll, słuchała ze łzami, chociaż wszystkie były 
jój już znane. 

"Teraz moje dziecko, masz ojca, matl'ę, i ognisko 
domowe, wig c łll'zestall myśłćć o tych smutnych cza
sach. Staraj się być zdrowym, wesołym, i ufaj, żc od
hld będziemy cię zasłaniać wszelkiemi silami od cier
piCl't. Umyślnic otworzyliśmy ten zakład, aby w nim 
błogo spływało życie chłopcom, i żeby się uczyli l'a-



r! 7. i{: sohi e i być pO:%j' I·ecz llymi lndziom. Mam nadziej<:> 
:%e d o pn~ tego ce lu . Co sig tj'C7.j' mnz}'ki , t.o bgcl 7. icSII 
j ćj mial dowoli , ale wJlienvćj mnsis7. sir w7.moeni ć. 
Cllod ź tera7. do clO7.0I·c7.yni :i:eby cig wyk~Jla l n., a ju tro 
llł o:i:ymy rfl7.em jahi .ladny pIali ." 

Alfred mocno śc .i 8lml joj l'gkg, i ni om ogąc: z(l oby~ 
sig na slowa, d ;r, i ękowal spojr:r.e lli om. Wprowadziła 
go do obszorll ego pokojn, gd7.io sig k1'7.fltala grnha 
niemIm 7, twal'Z'1 tak okr'lg ł q, i wosolą, :%0 wygl ą(hln. 
jak SlOl'ICO, l,tórcgo promi eni o wyobra:%ala szeroka 
f:l lhanka II czopka: 

"To 1Tnmlowa, <1 ozorc7.yni ; d obrą ci hąpi el przy
rZ l);d 7. i , ohetn ie wl osy i posln ż)' we II' z.\'st. lc irlll. 
La7.i cnka jest tam oto. Co sobot\: w wi oc7.ór, kąpi em.\' 
lI ajpierw malych ch 10Jleów i pakujemy ich do l{lże l , 
a tymczn. em st.arsi kOl·IC7.q, ś piewać. No, Rohcin, 
wskakuj." 

Mówi l);c to wszystko, r0 7.ChraJa pan i Bhaor synl a, 
i zanurzyla go w dlug i ćj wani ence, w pol\O ilm przy
leglym do (l7.iocinn ćj sypialni. 

Byly tam (lwi e wanny prócz miednic, tu z i 7.a
fl ic7.kÓw do moc7.eni a nc')g. Alfred rozkoszując się 
IV wod7. ie, patr7..)'l na te dwie kohiety jak myly l,illm 
malych chl opal;:()\v, uhieraly ich w nocną b ieli znQ i 
ldadly do ló;i,ek. :Ma sig rowmieć że sig nie obeszlo 
he? psot, któremi wS7.ystkich rozśmieszali , p{lki ich 
sen nie 7.morzyl. Alfreda również dozorc7.yni umyla, 
nastgpnie ohwinąws7.y w kodrę , po ach ila, pr7.y komin
ku, i obcinala mll wł aśni e wlosy, ki edy nowi chlopc}' 
wpad li do la7.ienki, robi f1c wl'zawg i plusk, jal,by gro
mada, r07.swywolonych wielorybów. 

"Alfred będz ie tu d z i ~ 8pal , bo jak s i ę 7.a,lm87.1e 
IV nocy, to mu sig !las:.. n api ć ro iólek_7. siemiena Inia-
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nC'go," r7.Clda pa,ni DI, fI,e r , kr7.q,taj ąca sig jak kokosz, 
po~ród li c;r,nego stada ruchliwych kac7,f1t. 

Dozorc7.yni ch ętnie nbl'ltJ a 7,ara7. Alfr eda we Aane
lowy kaftanik, podała mu j a,k i ś li fi, p ('>.i ciepl,)' i slodki, 
a po tćm umi eści la, IV pr7.y leglym pokoju, gd7.ie staly 
c7. tery l óż lm. Leżal tam sobie spokojni e jfl, k mumja, czn
jąc że mil jn :i. ni c ni e brakuje do jlr7.yj emno~c i i wy
gody. Ochgdóztwo sprawifl,lJ na, nim nowe i 1'OSk087.ne 
wrażeni e: flall elowy kaftanik byl ubraniem ni e7.n fl. I\(~ m 
w jego świec i e; 7. iólka cieple tak mile lagodzil y lmszel, 
jak serdec,me sJowa r07.grzewaly 0.1er oeone serce j a 
uczllC ie że ohchodzi kogoś, c7.y nil o 7. tego skromn ego 
pOkoju, ]1mwdziwe niebo. Pn:ymykal cz\:sto OC'l,y, że by 

si G prze konać, C7.y to nic jest ulu<1ny sen, któ l'.)' s i ę 
ro?wieje, skoro je otworzy i przejQty milemi wrażen i a
mi, nie mógl u sn ąć, - tembard z i ćj że ni oza,dlugo 
pewien miejscowy zwyczaj nden'lyl jego 7.dumi ony, 
leCI: tr7.e~ wy wzrok. 

. Gdy siC} ucis7.yJo pluskanie, nagle 7.fl.czgly podnszld 
frnwać na wszystl, ic strony, a podrzucaly je hiale 
S7.atan ki, wyskal njąc h aIaśliwie 7. lóżek. Bitwa tOC7.y lfl. 
siC} w kilku jlokojfl.c h, w sieni , a na,we t niekiedy do
stawala, si\: do sypialni d ziecinn ćj , gdzie iQ chrollil 
niejeden pokr 7.y wd 7.ony r yce1'7. . Nik t nic zwracał je
dnak nwagi na te wyhryki, nikt siQ im ni c d7.iw il, ani 
ich 7.aka,"'ywal. D07.or c7.yni r 07.wi es7.ala rgC7.lli ki , a 
pan i B hder pr7.eg1i),dala C7.ystq, bieli zng, tak spokojnie, 
ja,k gdyby zU[1 elny panowal por:r. l);dok. Co wi ęcćj, 
wY)1gd:dla nawet jednego zuehwalca 7. pokoju podus7. k ą, 
kUm! zni enacka cisnl);l na ni f-!J. 

"Cl\y oni sohie nie 7. \' obi ą, krzywdy?" 7.apytal 
Alfred, zan os7.~c sig od śmiec hlI . 

nB,!d'\ spokojny ; co sobotg w wieczór, wolno im b i ć 
sig podnszkami. Powloczl,i w !, a,żdym razio od-
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miellilyby si<; jutro, wiQc mig to byuajmniej uie gniewa, 
bo się clllopcy rozgrzewają po kąpieli.(( Rzekla pani 
Bliaer dobierając skarpetki. 

-",Jakaż - to mija s~koła l l< Zawołal Alfreli. "Dzi
waczna,(( odparla paniBhaer ze ś miech em, "ale jak widllish, 
uie męczy sig t u dzieci surowością, ani zbyteczną Jlaukl),. 
Z POCII'1tk u zakazywałam tego figlowania w nocnych ](0-
szulach; ale gdy się to na nic zdalo, weszliśmy w taki 
uklad' co sobok w wieczór wolno im ciskać na siebie 
podus~lmmi, ale ·za to w inne dni muszl); ldaść si\: spo
kojnie. Zrol)ilam próbę, i powiodła się; jak nie do 
t rzymajl); kiedy słowa, ll ie ma s,,"awoli; w przeciwuym 
razie, odwracam zwierciadla, stawiam lampy w beh
piecznych miejscach , poc~6m mog:1 figlować dowoli.1I 

"To ś l ic:wy pomysl!" rzekł Alfred. Braja go 
chgtka należeć tal,że do tćj bitwy, ale nieśmiehe 
sig z tern O.l.ezwać pierwszego wieczoru, lIdaleka si<; 
tylko przyglądał ożywionej zabawie. 

Tomek stan ął na czele napastników, Adaś znów 
broniI swego pokoju z szaloną odwagą, i szybko za 
sol)ą układal poduszk i, w miarę jak byly ciskane; 
wirc nareszcie pOllbawieni municyi, rzucili się chlop
cy, by jl1 o debrać. Nie obeszlo sig bez k ilku drobnych 
wypadków , ale nikt nie zwracal uwagi IUl. to; każdy 
dawal i odbierał g lośne razy z uiezamąconą wesoJ ościt!, 
a poduszki lataly jakby grube pIaty śniegu. JakonicG 
paui Bhaer spojrllawsl\y na zegar ek , zawolala: 

"Dosyć tego l dalćj, do lóżek l który z was nie 
usłuch a, b ę dzi e skazany na karę l" 

" J akoi to kara?" lIapytał A.lfr ed , zaciekawiony, 
co sig stanic z przestęp cl1, który ni c ulegnie tćj ochmi
trzyni dziwacznćj wprawdz ie, ale przejętćj doln'em 
powsllechnćm. 

"Nie bgdzie nale;lal do zabawy, na prllyszly rall)" 
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odp owiedziala pani Bhaer . "Dajg pi gć minut C7.asu 
do nspokoj onia sig, poczćm gaszg ti wiatJo i wymagam 
porzą;dku . To ą honorowe chlopcy, wif;c d o trzymują 
.,slowa.u 

Rzeczyw i ~c i e: jak sig nagle 7.aczgla bitwa, tak 
sig SkOl'lczy la. Nast.<H ilo ju ż tylko parg pożegnalnych 
str:t,alów i okr;:yków, Adaś r zucil siódmą po duszkę 

na u e i ckającego n ieprr.yjaciela , poc7.em lad zosta l 
przywróco ny. Po t ój so botnićj swawoli nas tal a ju ż 
cisza, którą przerywaj tyl ko gdzieni egdzie chichot 
lub szept jll"7.y tJumiony, a matka Bliae r po ucalowaniu 
nowego wychowanka, zo tawila go lJlogim sil om o życiu 
w P lum field. 

Rozdz i ał dr ug i. 

Chłopcy. 

Kor7.ystaj ą,c z długiego snu Alfreda, opi zQ moim 
mlodym czytelnikom chlopców, wśród których :malazl 
s i ę nat:ajntr7. . 

Zact:nijmy od dawnych 7.llajomych. 
Szesnastoletn i już 1"ran7., wysoki mlodzian, jako 

prawdziwy Niemiec, miał grubą tuszę i jasnoblond 
wlosy. Zam i ł owany byl w ksiąi kach i w domow6m i yciu, 
pn:yt6m to warzy ki i mu zykalny. W uj posobił go do 
kolegium, a ciotka do s7.c r. ęśliwej przyszlośc i , przy 
wla nem ognisku. Pilnie rozbudzala zatem łagodność, 
przywi fb7.anie do dzieci , poszanowanie dla kobiet tak 
starych jak i młodych, oraz praktyczność. Był jej 
prawą r~ką i kochał tę wesolą cioci ~ , jakby 1'0d70ną 
matkę, którl1 starala mu s i ę zastąpi ć. 

~ I a li mqzc.zyzni. 2 
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Emil wc wszystki6m rMnif),c si~ od niego, był 
żywy, obrotny i pl'zcdsi\)biorczy. Marzył o życiu na 
morzu, i wuj obiecał, że zo tanic marynarzem po skou
czeniu lat szesnastu j naldanial go wi\)c do studyi lIad 
żeglugą, dawał ksif);żki o sławnych admiralach i boha
terach , a po lekcyach pozwalał , by jak żaba prze
siadywał w r zece, w stawie, albo w strumyku. Jego 
pokój byl podobny do żOlnierski6j kajuty, bo wszystko 
przyponunalo w nim żeglugg, wojnę i oln'ęt, a ulubioną 
rozrywką, było przebierać sig za marynarza, i o ile 
wuj nie wzbraniał, na~ladować marynarski tanicc, 
chód , a nawet i posób mó wienia. Chłopcy nazywali 
go "komandorem". 

Adaś nale:i:al do rzędu tych dzieci, I,tól'c są do
wodem co możc r ozumne przywiązanie i pieczolowit06ć 
rod zic6w bo dusza jego zostawala w cudownćj har
monii z 'cialem. Skutldcm delikatności, jaką jedynie 
domowy wpływ zdoła zaszczepi ć, miał obejście mile 
i proste. MaU,a picl Qgnowała w nim niewinne i kochahcc 
serce; ojciec wzmacniał sily fizyczne za pomocl1 zdro
wych pokarmów, ruchu i snu ; a dziaduś :March upra
wial mIody umysł , z tkliwą lTIltdrością nowożytnego 
Pytagoresa. Zamiast go męczyć dlugiemi lckcyami, 
k tórychby sig uczył na pamigć jak papuga, dopomagal 
do rozwijania siQ tak naturalnie i pięknie, jak slOllce 
i rosa pomagaj ą różom, by zakwitły . Adaś bynajmniej 
nie był do lconałym , ale mial wady z lcpszego ga
tunku. Nauczony zawczasu panować nad sobą, uie 
stawał sig l?astwą żtj,dz i nami \) tllości, jak się to przy
trafia niejednemu dzieclm , k tór e otrzymuje kar\) la 
uleganie poku om, chociaż go mkt przeciw nim uie 
uzbroił, Bylto chłopiec spokojny, cichy, IJOWażlly, 
lecz zawsze pogodny. icświadomy własnej pięknotici 
i in telligencyi, bystre miał oko na urod'j i zdolności 
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iunych dzieci. H.odzice starali się oddzialywać poiy
tecznemi wiadomościami i zbawienuóm towarzystwem 
ua zbyt wielkie zamilowanie w ksi,~żkach, bujną wy
obraiuię i gorf1ctj, natur\) , - obawiajl);c sig, żeby 
się nie stal jednćm z tych bladych, naLl wiek roz
winiętych dzieci, które wprawdllie radują, i zdumiewah 
rodzin~, lecz jak cieplarniane kwiatki wi~dm2, dla 
tego że ich mloda dusza rozkwitla zbyt wczetinie, 
i mc ma na poslugi krzepkiego ciała, aby mocno wro
Slll!Ć w zdrowy gruut tego świata. 

Adaś został wigc oddany do Plum1ield, co sil,; tak 
korzystn6m olmzało w skutkach, że l'o<hicc i dziadu~ 
nacicszyć sig nie mogli swym pomyslem. Obcowanie 
z chłopcami uczyniło go praktyczniejszym 1 ożywiło 
umysł i zaglus~ylo piękne tkanki pajęcze, które pn:ed
tćm lubi la snuć jego młoda główka. Wprawdllie gdy 
lItamt'ld przybył pierwszy raz do domu, raziło matkę, 

że trzaska drzwiami, klnie się na Jowisza i i1!da 
grubych butów, aby tak głośno stąpać, jak "papa". 
Ale Jaua cieszylo tOj uśmiał si\) z dosadnych wyrazów, 
kupił mu buty i rzekI z zadowoleniem: "Kiedy oka
zuje tyle ważnych zalct, poz.wól mu być tro cI H': 
rubasznym. Chcialbym, żeby mój syn miał męzkie 
usposobienie, i ta chwilowa sllol'stkość nie wyjdzie mu 
11a złe. Polor nada mu się zwolna, co się lIaś tyczy 
uauk, b<tdzie ich tak spragnioJlY, jak kania deszczu, 
wi~c go nie znaglaj." 

Stokrotka zawsze równic promienna i urocza, za
llowiadaJa różne ku biece przymioty, gdyi podo but), 
była do swój miluchn6j mateczki i zamilewaJlf); w do
Ulowych z:1jgciach. Miała cale grono lal ck, które byJy 
wzorowo prowadzone. Z:1WSZC nosila z sobą, koszyczek 
do robót i wykonywala je tak staraunie , że Adaś 
czesto wydobywal z kieszcni cJmsteczkQ, żelJy się pu-

2* 
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pisać j6j r ównym śc i eg irm . Malei'tl<if'j .rózi pi~kHi 
także u zyla jllŻ flanelowI!: sukienkę . Lubila krzątać 
sig kolo kredensll z }JO rCelalli!, ustawiać na stoJe 
so lniczki, układać prosto ly:i.ki, i codziCll obchoLl zila 
bawialny pokój z mi otc lIl i!, ok ur7.ają,c krzesla i stoly. 
Adaś ją; t roc1uJ za Lo pr~e~l adowal , ale l>a1"\l 7.0 był 
rad, że mu ntrzymuje r:~ecz'y w porz<luku, olHlarzfL go 
ladnemi robotkami i dopomaga mu W lelrcyach, -
stali bowi ' m zaws7.C na rówIIi , bez obawy wspóJ
zawoun ictwa. 

Kochali sig cii),gle z jedni! silą, i nikomu nic 
wo lno bylo wyśmiewać Adas ia, że sig tak tldiwie ob
chod zi ze Sto krotki!. "Walcmmic staczał ZfL nh1 bitwy 
i ni c mógl zrozumieć, c7.cmnby s-i ę chlopcy lI ic mieli 
przyznawać do tego, :i.c Iwchaj'1 swe siostry. to
krotka uwiclbiala go: "Mój brat!" i wydawal j rj się 
najznakomitszym mlodziCl'lccm na świecie. Co rano 
biegla w sz lafroc;\lm zapukać do jcgo drzwi i mówila 
z macicrzyi'lską, troskliwo~cii!: "W staJ'\, już czas na 
śniadanie; prqnioslam ci ~w ieiy kolnierzyk." 

Ro bcio, encrgiczny malcc, musiał odkryć tajcm
nicze pcrpetuum mobile, bo nieustannie był w ruchu. 
Szczęściem nic odznaczaJ ię zbyt wi elki): odwagi): i to 
go chronil0 od szkodliwych wypadków. Bujal między 
ojcem a matki):, jakby koch aji):ce wahadlo, z przy jem
n6m dla ucha " tik takli, bo wielldm byl gadul ą· 

Teodorek był za mIody, ieby brac wielki ud ziaJ 
w prawach Plumfieldu, ale mial swoję sferę i pięknie 
ją, zapelniał. Naprzyj lad ile razy wzięła kogo chgtka 
clo }lieszer,ot "bobo" JWr,epada.ją.c za calu sami i uści
skiem, zawsze sig wajdowalo na pogotowiu. roniewa;;' 
nie odstgpowal prawic ni gdy od matki, umoczył pa
lu zele w każdej }lotrawie, jaką; przysposabiala, ale to 
dodawalo lep zego smaku. 

F r yderyk i Adolf, czyli Dick i Dolo, mieli po 
oś m lat. Z POCZ}Ltk u Dolo bard zo s iQ jąkał; ale sig 
z tego wyj eczyi sto pniowo, bo llicwołno by10 szyd z i~ 
zeJ), a przytćm ]lali BiJaer odzwyczajaj go, przym u szając 
lo jJowolnf j lil owy. Bylto sobie dobry chl ojlaczck, 

wcale lIi ezajmują.cy i pospoli ty, a le l'o%wijal . iQ tam 
pomyślni e, oddają.G s iQ t:"lk obow i'lz kolJl jaj prąj ell1no 
~CiOIIl , ze sjloJwjn6m zatlo woJelliem i z llewJlil powagą.. 

B iedn y D ick mial garlJ na pl ecach, lecz tak weso lo 
znos il to kalectwo, że ALI aś z wlaśc i w;l sobi e or j"gilJal
nośc i ;1 zapytał pewnego razu: "Uzy gar b wyrabia 
w ludziach dobry hUJIlor? J deli [ak jest, tG chcia.l
bym także być garbatym." Diek byl zawsze pogod llY 
i staral sig podi!żać wc wszystl<ićm I>a innymi chlop
cami) bo d~, i lm} lUial duszg, pomimo wiltl ego cia11m. 
Przybyli' 7.y do l'lumfield, bardzo byl dra~ li wy lla swe 
kalectwo, ale wkrótce zapolHlliał o n i ćm, gdyż nikt 
si~ nic ważyl wytykać go, z llowodu , że llalli Bhaer 
ulmrala jedn cgo z chlopców, gdy sig roześmial raz 
z tego bi ćdaka. 

"Bóg llie uważa na to, bo ch ociaż mam 1)1ecy 
garbate, to dusza moja jest pr ost'l," rz ek i ze lI,auielU 
do swego prześ ladowcy. Pallstwo BhaeI' lm~y pomocy 
t6j idei zdolali rozbudzi ć w nilll wkrótce wian,;, że 
ludzie także miluh du zę jego i o tyle tylko zwra
cajl1 uwagg na cia] o, by się litować i dopomagać mu 
w znoszeniu tćj Jl iedo li, 

Pewnego r az u, gdy chłopcy bawili sig w meJla
żcrn, jeden z nicll zapytal : "Diek, jaki6m ty bgdzie z 
zwierzQciem ?" 

"D romaderem; alboż nic wid zisz garbu na ple
cach ?" odparl z uśmiechem. 

"l)ol'rzc , mój drogi , ale zamiast dźw igać ci~iary, 
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bgLlz1esz tylko poste powal zaraz za słoniem, IV cza lo 
pochodn/' odezwał sig Adaś urzą,dzajilcy widowj~ko. 

"Mam lladziej~, że kiedyś ludzie bedą tak dobrzy 
dla tego biedaka, jak teraz moi chlopcy," powiedziaht 
pani BhaC'r, Izadowolona ze skutku swych nauk, gdy 
Dick przesnnill sig kolo nićj z miną bardzo I1szczgśli

wionego, choć wątłego dromadera, obok wspanialego 
sIonia, którego przedstawiał gruby Nadziany. 

Jakubek bylto chłopak hystry, ale i chytry za
razem, którego oddano do tćj szkoly z powodu jej 
taniości. Niejeden nazwałby go sprytnym, lecz ten rodzaj 
sprytu nie podobal sig panu Bhaer. W jego oczach ta 
chytroM nad wiek i żądza pieniQdzy, były zarówno 
kalectwami, jak jąkanie sig Dola i garb Dicka. 

Czternastoletni Antoś takim był, jakibh sig na
potyka tysiące. Nicustawal nigdy w ruchu, w figlach, 
w psotach. Domowi llazy.wali go "huraganem" i w cią
glćj byli obawie, żeby nic spadł z krzesła, nie udC'rzył 
sig o stól, lub nie upuścil czego na ziemiQ. Prze
chwalał sig z różnych umiejętności, ale malo co 
potrafii zrobić. WzgIgdem malych chlopców odgrywa) 
fanfarona, a dużym pochlebial sig znowu. Niehgdąc 
zupelnie złym, należał jednak do rzędu tych dzieci, 
które łatwo sprowadzić z dobrej drogi. 

Jerzy był zepsuty przez zbyt pobłażliwą matkg, 
która go tak karmiła słodyczami, że aż straci! zdrowiC', 
a w{)wczas wydawał jej sig znów zbyt wątlym do nauki. 
Doszedłszy w ten sposób do lat dwunastu, stal si<.; 
hlady, obrzmiaJy, ociQ;1;aly, cierpki i łeniwy. Ktoś ze 
znajomych namówił wi~c matk~, żeby go wysJala do 
Plnmfield, i tam przyszecll wkrótce do siehie, g(lyż 
dawano mu rzadko łakocie, 7.muszano do czgstego 
ruchu, a nauk~ udzielano w tak przyjemny sposób, ż(' 
odzyskał zdrowie (Iuszy i ciala. Zclllmionn nim matka, 
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• nabrała przekouauia, że w Płumfield panuje szczegól-
nie skuteczne 110wietrze. 

Karolek był idyotą, czyłi "niewiniątkiem" według 
rzewnego wyrażenia. Szkotów i pomimo lat trzynastu, 
wyglądał na sześcioletnie dziecko. Niegdyś odznaczał 
si(l rzadk:t intelligencyą, ale go ojciec nadto rozwinął 
zbyt trudnymi wykładami i trzymaniem przy książ
kach po sześć godzin dziennie, w nadziei, że tak 
pochłaniać bgdzie nanki, jak strasburgska gęś łyka 
pokarmy wkładane jćj w ,gardziel. Zdawało mu się, 
że dopelnia w teu sposób obowiązku, tymczasem 
o malo go nie zabil, wp(ldziwszy w gorączkową cho
robę. Gdy bi6dne dziecko przyszło nieco do siebie po 
tych przymusowych i smutnych wakacyach, wysilony 
jego mózg podobny był do tablicy zmytćj gąbką. 

ByJa to stras7.nie cig;1;ka nauka dla ambitnego 
ojca. Nicmogąc znosić widoku tak obiecującego nie
gdyś dziecka, które wyszło na niedołężnego idyotę, 
wysłal go do Plulllfield. Nie mial wprawdzie nadziei, 
żeby mu co jeszcze pomogło, ałe przynajmnićj był pewien, 
że się tam z nim dobrze obchodzić b(ldą. Karolek byl 
potulny i łagodny; litość brala patrzćć, z jakim trudem 
stara sig czegoś nauczyć, jak szuka niejako poomacku 
ntraconyeh wiadomości, które tak drogo l)l'zyplacil. 
Dzie(l za dniem ślQczał nad abecadłom, z dumą wy
mawiając: A, B, w przekonaniu, ;1;e zna te litery; 
lecz nazajutrz rano już ich nie pamigtal i calą pracQ 
r07.poczynal na nowo. Pan Bhaer był dla!'l lIieograni
czenie cierpliwym i nic ustawał w wysiłkach, chocimi. 
sig 7.dawaly be7.skuteczne. Nicbiorąc siQ do książek, 
powoli starał sir tylko usuwać mglg 7. zaciemniollego 
umyslu i )1rzywrbcić mu tyle pr7.ynajmnii'j intelligencyi, 
żeby nie był ciQżarem i niedołęgą. 

Pani Ludwika na wszelkie sposoby wzmacniala 



jego zdrowie, clllopcy :taś pnez litość oka:tywali mu 
wiele życzliwości. Nie lubiąc icll ruchliwych zabaw, 
wolał godzinami pr:tyglądać si\) golf/,bkom, lwpać dolki dla 
Teodorka, tego niezmordowanego pracownika, lub cho
dzić krok w krok za Silasem, który byl bardzo dobrym 
dla niego, - Karolek zaś, chociaż zapominał liter, 
przyjazne twarze :tawsze chował w pami\:ci. 

Tomek, najgorsze ladaco z całego zakładu, psotnj' 
uył jak małpaj ale mial tak dobre serce, że mu 
wszystko cJl~tJ1ie wybaczallo. Chociaż prgdki jak żywe 
srebro, tak był pokorny, jak co zbroil, tak uroczyście 
przysiggal poprawg, lub obmyślał tak komiczlle kary 
na siebie, że nielwdouna było obchodzić sig :t uim 
surowo. Pa{lstwo Bhaer żyli w ciągIem oc:tekiwalliu 
jakiego wylJadku, począ,wszy od tego, żeby ]mrku nie 
skr\:cil, skoAc:tywszy na wysadzeniu l)l'oehem calego 
domu. Dozorczylli Lrzymala zaWSZe w OSObllĆj szuf
ladce bandaże, plastry i balsamy na jego wyh1C:tllj 
użytek, bo go czgsto pn:ynoszono na w pół żywym j 
ale nic ważnego nic ]Jrzytrafilo mu sig nigdy, a po 
każdym wybryku przybywało mu wigcej sil. 

Przybywszy do Plumtield, zaraz pierwszego dnia 
wsunął koniec palca w kosiark\:, a w ei:!gu tygodnia 
spadł raz z dachu, o malo nic stracil oczu, bo mu je 
chciaJa wydziobać kura, ro:tsrożolla za to, że zaglądaj 
tlo jój pisklą,t j i usq mi aJ w nicbezpieczeJlstwie, gdyż 
kucharka Azya porwala sig na nic, zastawszy go raz 
wyjadając"go śmietallg z garczka. Niezwalczony ża
dnóm niepowodzeniem, obmyślał coraz nowe figle, nic 
dając nikomu pokoju. Gdy nie umiał lekcyi, zawsze 
znalazł jaką zabawną, wymówk~, a ponieważ był za
zwyczaj pilny i tak bystry, że w lot ulożyl odpowiedź, 
więc w szkole dobrze mu si\) wiodlo; ale czegoż ten 
chlopiec nie dokazywał po za szkolą! 
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Pewnego jlollieuzialku, hedy llajlVi~cćj bylo do 
roboty, przywiązał tłustą Azyę do słupa i przez pól 
godziny sl<azal j'1 tam lla gniewue szarpanie się. T.o 
znów rzucił raz pienil1dz rozpalony lIa plecy Maryl
Annie , gdy ta ladna dziewczyna poslugiwala do stolu 
)lI"zy gościach, skutkiem czego biellac7.ka wylała zupę 
i zawstydzona wybiegła z polwju, a wSllyscy l1ly~lelj, że 
chyba os:talala. Innego dnia postawil l\OJ1cwkę z wOllą 
na drzewie i wstążecz1\<! przewiązaJ ncho; skoro 
Stokrotka zwabiona tym jaskrawym sztandarem, spro
lJOwaJa go pociągną(', lliechc:1cy wzigla kroplish! kq,piel, 
zniszczyla ~wie;;"l sukienl<Q i ohrazila się bardzo. To 
ZIlÓW wsypal do cukierniczki ostrych białych lcamykt'lw, 
guy babka jego llr:,:yszla raz Ila herbatg, i biedna 
staruszka dziwiła sig w cichości, czemu cuI,ier uie 
rozpuszcza sig w filiżance. Pewnój niedzieli poczęsto
wal koleg(')w w kościele tabaką, i pięciu tak sig rOll
kichało że musieli wyjść na uwór. W zimi\: skopywał , . .. 
ścieżki i pokryjomu polcwal wo(h!, żeby ltlUllJe muslClI 
upauać. Bićdnego Silasa. doprowadzał uicmal do szalu, 
zawieszajcie jego ogromne buty IV widzialnych miej
scach, 1)0 mial olbrzymią, nogę i bardzo wstydzil się 
tego. Namówil raz Dola, żeby sobie dal pr;r,ywią:tać 

nitkę do ruszającego sig zgba i niby to miał mu go 
wyrwać bez bólu; ale ząb nic dal si~ wydobyć za 
pierwszóm szarpnięciemj biedny Dolo pn:ebudzil sig 
wiec z wielkim przestrachem i odt11d już mu nigdy 
lIi~ ufal. Nareszcie dopuścił sil) i tój psoty, że dal 
kurom chleba zmaczanego araIdem i tak sig upiły, 
że cate ptastwo bylo tem zgorszone, iż s:,:anOWllC 
kokosze chwieją, sig dziobiąc ziarno, i gdaczą nie
przytomnie. Wszyscy zanosili się ze śmiechu na ten 
komiczny widok, ale Stol,rotka zdjęta litością, za
mJm(!Ja je w kurniku, by si\) tam otrzeźwiJ}'. 
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Wszyscy ci chlopcy, ;"YJ[!C w zgodzie, uczyli się, 

pracowali , figlowali, dopuszczali s ię blędów i pelnili 
cnoty, zupelnie po staroś wiecku . 

W innych s7.kolach pewno sig chieci uczą wi~c~j 
z ksią,iek, ale mnićj nabywajQ, tój m f),dro ~c i , która 
wyrabia na zacnych lud7.i. ,Lacina, greczyzna i ma
tematyka, nie byly tam zaniedbywan e, ale poniewai 
profesor Bhaer wyićj stawiał znajomość samego siebie, 
pomoc wlasną, i panowanie nad sobą, - pilnie si ~ 
starał uczyć ich tego. Lud7.ie kr~cili niekiedy glowami 
na jego poj Qcia, chociM: kai dy rad nie rad przyznawal, 
że chlor cy wiele zyskują pod względem gbej~cia 
i moralności. Podobno )1ani Bhaer lusznie powied7. iala 
do Alfreda, że to hy10 "dziwaczna(( szkola. 

Roz d:l.ial tr zec i. 

Nic(lziclfl. 

GJy następnego ranka ode7.wal się dzwonek, .Alfred 
wyskoczyl z lóżka i 7. żywą, pl'7.yjcmności ą w;dry) na 
sieh ie ochież l e:i.ąci); na lcr7.eHle. Nic była wpraw(lzi 
Jlową" bo ją lI osil jn :!; j eden z 7.amo:!; ni ejszych chłop
ccm, ale pani Rhaer ]lrzech owywała 7.wyklo odrzucone 
pióra dla ohnażollych ptas:l.ków, chroniącycł l sig do 
j ćj gniazda, Za.lerlwie sig Alfred ubral, wszecH Tomek 
wystrojony w ś wieży kołlli erzyk i zaprowa.dził kolegQ 
na śniadanie. 

Slollce oś wiecało sUll 7.astawiolly w ja<1a1nrm po
koju i grono zgł odll ia.l yr;h a raźnych chlopaków, !i:t(ll'ZY 

go otaczali . AlfI"o(l zanważy l mi \, rJ zy nimi c1n.lelw 
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wiQc6j ladu, ni~ popl':wdniogo wieczo ru; każdy stał 
w milczeniu za swojćm krzeslem, a Rohcio znajdują,cy 
si~ obok ojca na glównem miejscu, zlożyl rączk i, z po
korf), schylil gl6wkg, i d źwigcznym. glosikiem wypowie
dzial krótki); modlitwę , na pobożny niemiecki spo ób, 
l,t6ry pan Bhaer lubil i kazal synkowi szanować. 

Nareszcie wszyscy zasiedli do śniadania, skladają,
cego sig pr7.y niedzieli z kawy, kotlet6w wieprzowych 
i pieczonych kartofli, zamiast codziennego mlel,a 
z chlebem. Gaw~da s:da spiesznie, noż e i wid elce nic 
ustawaly na chwilę , bo się trzeba było jeszcze na
uczyć niektórych niedzielnych zada]'], obmyśleć miej ce 
przechadzki i l"oztrzą,sną,ć plany na caly tydzimL 

"Dalej, chlopcy! wdcie sig do rannych obowią,z
Mw, ~ebyście byli gotowi j echać do kościoła, jak sig 
pokaże omnibus," rzekł ojciec Bhaer, i dla przykładu po
szedł do klasy, przysposobić ksią,żki na dzim\. nast Qpny. 

W szyscy w7- ięli się do roboty, bo każuy mial jabeś 
codzienne zatrudnienie, które musial wiernie spelnir. 
Jedni nosili wodę i drzewo, drudzy 7.amiatali wschody, 
inni byli na posługach u pani Bhaer, karmili ulubione 
7-wi rZQta, łub z Franzem u1'ząd7.ali chóry około stodoły. 

tokrotka zmywała naczynia, a braeis7.ek je obcieral, 
gdy~ jako bli ź niQta lubili pracować wspĆllniej p1'7.y
tćm w rodz icielskim jes7.cze domu przyuczano Adasia, 
by s i ~ staraJ być pożytec/mym . - Nawet malCl'il, i 
T odorek mial swoje drobne zajQcia: biegal tu i ow
dzie, zrlejmuji),c ze stoJu serwety i ustawiaji);c lcrzesla 
11a wlascilVćm miejscu. rrzez p61godziny p n,nolVa] 
sZ l11 er jak w ulu j nares7.cie omnibus nadsz edł, i ośmill 
ze stars7.ych c11lopców pot! opiel<i); ojca Dhaer i Franza, 
pojechało (lo koscio1a. 

'Z J10WOll ll Il1gC7.;1cego kaszlu, Al rred wołal 7.o stać 
IV (1011111 , z t' 7. ter ema mlo<1 s7.ymi ch lopczykami , i przy-



28 

jemnie spęch:il ranek w lJokoju pani Bbael', która czv
tała mu powieści, uC7.yla go hymnu, a potem uala mu 
obrazki uo przeglibdania. 

"To mój niedzielny gabinet/' rzelda pokazując mu 
l1ółki, na których leialy książki z rycinami, pudełka 
pelue farb, lamiglówki architektoniczne i materyaly do 
pisania listów. "Chcę, żeby moi chlopcy lubili nie
dziel\: i żeby to byl cichy, przyjemny dzieli, w którym 
wypoczywając po zwyklych pracach i gło~nych za
?awach, mogą jednak używać sJ IOkOjllych rozrywek, 
1 w prosty sposób uczyć siQ daleko ważniejszych 
rzeczy od tych, jakie bywają wyldadane w szkole. 
Rozumiesz mnie?" 'Zapytala , ~iledzl),c uwaiłlll twarz 
Alfreda. 

"To zapewne znaczy, że sil,; uezib być dohrymi/' 
rzekł po chwilce namyslu. 

"Tak, i mieć w tćm zamilowanie. rl'zyznajg, że 
czasami bywa to ci\:żkt! lll'acą, ale wzajemuie do
pomagamy i radzimy sobie. Oto jeden z moich spo
sobów," rzekla, pokawjq,c mu grubi}; ksiQgę Ha wp61 
zapisaną i otworzyła na stronnicy, gdzie u g()ry był 
jeden wyraz tylko. 

"Jak to, moje imi~?" zawolal Alfred ze zdumieniem 
i z cielmwości~1. 

"Tak, dla kaiclego z chłopców mam strulluic\:, za
p~suj\l caly tydziCll jak postm10wal, a w J1iedzicl~ 
WIeczorem pokazuj\) mu sprawozdanie, Jeieli zle, jestem 
~JlIutna i zawiedziona; jeżeli dobre, tom uradowana 
l dumna; ale w kaidym razie cllłopcy wiedzl1, że 
pragnIJ im dopomódz, i usilują, jak najlepiej zachowy
wać się, przez wzgh1d na mnie i na ojca Bhaer." 

"Spodziewam się lU zawolal Alfred i zdjgty cielca
wościlj;, rzucił okiem na imię Tomka, naprzeci\\'ko 
swego. 
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Pani Ehaer potrzf18nQla glow:1 i odwróciwszy kartę, 
rzelda: 

"Tylko t.emu pokazuję sprawozdanie, kogo siQ 0110 
dotyczy. Nazywam to "ksiQgq, sumienia" i jedynie nas 
dwoje będzie wiedziało, co zostanie napisanem pod 
twem imieniem. Od ciebie załe:i.y, czy bęr!'l.iesz rad 
lub upokorzony, czytając to w przys7.lą nied7.ielę. 
B:1d:i. co bq,dź, będę się starała ułatwiać ei wszystko 
w tej nowej siedzibie, i tego tylko wymagam, iebyś 
spełnia'! nasze nieliczne przepisy, żył zgodnie z ehłop
eami i nauczył sig czegoś." 

"Będę się starał," rzekł Alfred, i wychu!11a jego 
twarzyczka 7.arumionila się 110d wpływem silnego pra
gnienia, by matka Bhaer była z jego powodu "Ul·ado
wana i clumna{/, a nic "smutna i zawiedziona". 

".Taka to musi być kłopotliwa rzecz, pisać o tylu 
chłopcach," dodał, gdy po zamlmiQciu książld pJ'7.y
jaźnie lJOklepala go po ramieniu. 

"Mnie to bynajmniej nie utrudza, bo nic wiem 
doprawdy, co mi droższe: chlopcy czy pisanie," rzekla 
śmiejąc się ze zdumionej twarzy Alfreda. "Wielu 
osobom chlopcy wydają się plagą, ale to dla tego, że 
ich nie rozumieją,. Ja zaś rozumiem ich, i nic spo
tkalam dotąd takiego, z którym nie moglabym sobie 
doskonale poradzić, gdy mu trafię do serca. Zdaje mi 
się, że nic umiałabym już żyć bez tych moich drogich, 
hałaśliwych, psotnych, rozpustnych chlopaków. - Cói 
ty na tó, Teodorku?" zapytała, ściskając łotrzyka 
w sam czas, gdyż właśnie zabieral si\) wlożyć sobie 
do kieszonki, odetkany kalamarz z atramentem. 

Alfred słysząc pierwszy raz w życiu coś podobnego, 
sam nic wiedział, czy mieć matkę Bhaer za kobietę 
niezupelnie zdrowych zmyslów, czy też za najmilszą 
w świecie. Pomimo jej dziwacznych upodobaJl, sklaniał 
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się jeunak więcej ku temu ostatniemu Slldowi, bo go 
to bardllO ośmielało, gdy mu napełniala talerz, nic 
czekając żeby czego zaż'1daJ, gdy śmiała sil: z jego 
żartów, ciij,gu\)la delikatnie za ucho, lub klepała po 
ramieniu. 

"Możebyś ehciał teraz pójść do kłasy, ćwiczyć sil: 
IV hymnach, które mamy śpiewać wieczorem?" za
pytała, odgadujl!c trafnie to, na co właśnie mial 
ochotg. 

Spędzil wig c kilka godzin sam na salll ze skrzyp
cami, przy slonecznćm okuie ukazującem świat pelcn 
l)owabów wiosennych, ucząc się wśród ciszy starych 
hymnów, i zapomniał o cięikiej przeszłości w obee 
uciech teraźniejszćj chwili. 

Gdy pobożne grono wróciło z kościoła i wszyscy 
razem zjecUi obiad, kaidy sig CZElIUŚ zajął: jeden ezytal, 
drugi pisał list do domu, trzeci uczył sig niedzielnych 
łckcyi, inni rozmawiali spokojnie z kOlegami, twOl'zą,c 
male gromadki, rozrzucone tu i owdzie. 

O trzeciej, wszyscy się wybrali na przechadzk~, 
bo młode ciało potnwbuje ruchu; a w czasie wycieczki 
pan Dhaer uczył wraźli wc umysły widzićć i miłować 
Opatrzność BosI'ą w cudach przyrody. Zawsze im 
towarzyszył i prostym ojcowskim sposobem potrafił 

tak nakierować rozmowę, ie znajdowali moralm1 nauk\) 
w kamieniu, książkI: w szemrzącym strumyku, a dobro 
wc wszystldćm. 

Pani Bhaer ze StokrotIu1 i z synkami }Jojeehala 
do miasta, żeby odwiedzić habunię, gdyż to było jedy
Ilćm jćj świgtem i najwigkszq, przyjemności,!, Ila jakl! 
sobie pozwalala raz w tydziell. Alfred liiemajq,c dosyć 
sił do dałekićj przechadzki, wołał zostać z Tomkiem, 
htóry obiecał oprowadzać go po całćm Płumfield. -
"Jużeś widział <lom, więc teraz chod,: zobaczyć ogród, 
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szopę i menażern," rzekł tenże, guy zostali sam na 
sam z Azyą, która miala pilnować żeby sobie nie 
wyrzi!uzili krzywdy, gdyż poczciwemu Tomkowi zda
rzały się zawsze jakieś dziwaczne i do pojęcia truulle 
wypadki. 

"JaIG1 tu menażeryę macic?" s!,ytal Alfred, glly 
. wyszli z domu. 

"Każdy z lias ma jakie ulubiolic zwierz t, trzymamy 
je w szopie i to nazywa się menażel'yq,. Oto ją masz 
przed sobą. Może nie pi~lma moja świnia indyjska?" 
rzekł, polmzuj:1c szkarallne stworzeni c. 

"Jeden z moich znajomych posialla ich dwanaście 
i obiecał mi jedlU1 w czarne plamy, alem jćj nie 
miał gllzie podziać. Jeżeli sobie życzysz, to może 
j:1 teraz będg mógł <lo stać," odezwał si~ Alfred, chcąc 
sig delikatnie odwdzigczyć za jego grzeczllogci. 

"l owszem, bardzobyś mig tćm ucieszy!. Ja ci 
za to moj'b dam i bęc1'1 mogły mieścić sil,) razem, 
jeżeli się nic pobiją,. Te białe myszki dostał Robcio 
od Emila, krółiki należ'1 uo Antosia, a te iudory, co 
tam chodz>! 110 podwórku, to własność Nadzianego. 
Żólwie 811 Auasiaj przeszłego roku miał ich sześć
dziesiąt uwa. Na jednym wyrył swoje nazwisko i bie
Ż,!cy rok, poczem puścił go na wolno~ć. Może kiedyś 
go ollliujdzie i pozna. Czytał on o jednym żółwiu, 
z napisem Bwiadcz:1cym że żyje od paru set lat. Jaki 
to uziwny chIopiec z tego Adasia!" 

"A tutaj co sig przechowuje?" zapytal Alfred, lla
tl'zymuhc sig przy glgbokićj skrzyni, do połowy na
pelnionój ziemi'l. 

"Robaki Jakubkaj zbiera ieh dużo, trzyma tutaj 
i sprzedaje nam potóm do łowienia ryb. Wprawdzie 
oszcz\:dza nam to wiele trudu, ale je zbyt drogo ceni. 
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Ostatnią, razą, musialem zaplacić dwa centy za tuzin, 
a jednak dał mi sam drobiazg. Jakubek jest szkara
dnie c1lciwy, zapowiedziałem mu więc, że je myślę 
sam zbierać, jeieli się tak bl2dzie dro:r.yl. Ja mam 
dwie piękne kury, ot te szare 7. czubkami; jajka ich 
sprzedaję 11ani. Bhaer, aler nigdy drożej, jak dwa
dzicścia pięć cent.ów za tuzin. Wstydziłbym się wzułc 
wi~cćj!" zawołał, ze wzgardą, spoglą,dając ua skład 
rohaków. 

"A te psy do kogo należą, '?" zapytał Alfred, ],11'1-
rego to wszyst.ko hardzo zajmowalo. 

"Ten duźy jest Emila; pani Bhaer nazwala go 
,Krzysztofem KOlumbem'", odpowiedział Tomek tonem 
przewodnika po menażeryi. "Ten hialy piesek jest 
Robcia, a v,ólty Teodorka. Jaldś c7.10wiek mial je 
wlaśnie wrzucić do naszego stawu, kiedy pan Bhaer 
nads7.edl i powstrzymał go. Dla takich malców ujcl,!, 
ale w moich oczach nic nic są, warte. Na7.ywaj:l si~ 
Kastor i Pollux." 

"Jabym najlepiej lubił mieć tego osiołka Tobiaszka; 
t?ki malCl\ld, dohry, i tak milo na nim jechać!" r7.e1\ł 
Alfred, pomnąc jak go bola1y nogi, gdy się musial 
pieszo włóczyć po świecie. 

"Pan Artur Laurence przysIal go dla pani mUler, 
żeby nie potrzebowała dźwigać Teodorka na prze
ch~dzce. Wszyscy lubimy Tobiaszlm, bo to śliczny 
OSIOłek, mój panie. - Gohlbki są, własności,]: calój 
groma~kij każdy ma swego ulubiCJlca, i gdy si~ mI ode 
wylęgaJą, dzielimy je pomiędzy siebie. To bardzo za
bawne stworzonka; tutaj ich nic ma, ale id;;' je zo
baczyć pod strychem, a ja tymczasem zajrzQ do kur 
czy nie zniosly jajek." ' 

Alfre~ wdr~llał się po drabinie, wścibil głowę 
przez okIenko l przypatrywal się ładnym gOląbkom, 
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które gruchaly i muskały się dziobkiem na obszernem 
poddaszu. Dużo ich siedziało w gniazdach, inne ska
kały tu i owdzie, albo zlatywały ze slonecznego dachu 
na folwarczne podwórko, gdzie sześć 1)ołyskują,cych 
krówek spokojnie przeiuwało trawę. 

"Ja jeJen nic nie mam! Chciałbym dostać 1)rzy
najmuiój golQbia, kurę, albo nawet :f.Ółwia, - ale na 
wyłą,czną, wlasność," myślał Alfred, bołejąe nad swem 
ubóstwem, na widok tylu cudzych skarbów. 

"Zkąd wy to bierzecie?" zapytał Tomka, skoro się 
znów zeszli w szopie. 

"Czasem się coś znaJdzie, czasem się kupi albo 
się dostanie od kogo. Te kury przysłał mi 'ojciec, 
a jak tylko zbiorę dosyć pieni~dzy za jajka, nabędę 
zaraz parQ kaczek. Jest tu ładny staw za stodoła 
przy tern za jaja kacze dobrze łudzie płacą" i młod~ 
kaczęta takie Sft ładniutkie, że zabawnie patrzćć jak 
pływajq,," rzełd Tomek, stroją,c minę miljonera. ' 

Alfred westclmq,l, gdyż biedak nie miał ani 
ojca, ani pieniędzy, ani zgoła nic na. całym świecie, 
prócz pustego pugilaresu i dziesięciu uzdolnionych 
palców. 

Tomek widocznie zrozumial, dla czego pytał o to 
i czemu westchnął po jego odpowiedzi, bo zadumawszy 
się chwilkę, rzekł iywo: 

"Słuchaj no , co ci powiem: jeżeli zechcesz wy
~zuldwać jajka, czego ja nie lubiQ robić, to ci dam 
Jedno za kaMy tuzin. Będziesz utrzymywal rachunek, 
a gdy matka Bhaer zapIaei dwadzieścia pięć centów, 
to będziesz sobie mógł kupić, co ci sic spodoba, -
rozumiesz ?" • 

"Doskonała myśł!. Jakiś ty dobry, Tomku!" zawolał 
Alfred, olśniony tak świetnemi nadziejami. 

lI1ali mq:lczyzni. 3 



"Niema o cz6m mówić; weź si~ zaraZ do dzieła. 
i przeszukaj w szopie, a ja tu poczekam na ciebie. 
Jedna z moich kurek gdacze, więc z pewJlościi); zniosła 
jajko," rzekł Tomek i rzucił się na siano z wewllętrz
nćm zadowoleniem, że nietylko zawarł korzystni); ugodQ, 
ale i przyjacielowi oddal przysługę. 

Uradowany Alfred zaczą.l natychmiast poszukiwania 
i znalazł dwa jajka: jedno pod belką, a drugie w pół
korcówce, którą, sobie czubata kurka przywłaszczyja. 

"Jedno możesz sobie zachować, a drugie dopelni 
mi właśnie ostatni tuzin; jutro zaś rozpoczniemy 
znowu. Zapisuj kredą, rachunki obok moich, to b~
dziemy zawsze w porządku," powiedział Tomek, ułm
zując szereg niezrozumiałych cyfr na gladkiej stronic 
starćj wialni. 

Ucieszony świetnemi nadziejami, przejęty zdobytćm 
dostojeństwem, dumny posiadacz jednego jajka, otwo
rzył rachunek z przyjacielem, który śmiejąc siQ, na
pisał nad cyframi te wspaniale słowa: 

Tomasz i Sl)Ólka. 
Biednemu Alfredowi wydalo si~ to czćmś tak 

wiełkićm, że z trudnościi); dał się namówić do zlożeuia 
w śpiżarni Azyi, h~j pierwszej własności swojej. Wy
szedłszy ztamtąd, zaznajomił się z dwoma kOllmi, 
sześciu krowami, trzema świniami i jednem ciełQcicm,
poczem zaprowadził go Tomek do starej wierzby, 
ocieniającej szemrzący strumyk. Z płotu łatwo bylo 
wskoczyć do dużćj kryjówki po~ród trzech grubych 
konarów, które tworzyły zielone sklepienie. W tćj 
kryjówce przymocowali chłopcy ławeczkę, a głgbićj 
jeszcze złożyli parę książek, łódkę rozebraną i kilka 
niewykończonych fujarek. 

"To Adasia i moje schronieni~; samiśmy je souie 
urządzili i bez naszćj wiedzy nilwmu nicwolno ko-
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tzystać z niego, z wyjątkiem jednej Stokrotki, bo 
o nią, nam uie chodzi." 

Podczas gdy Tomek mówi], Alfred wodził okiem 
od szemrz'1cej brunatnej wody w dole do zielone/)'o 
kI ' , 'b 

S eplema w górze, gdzie pszczoły diwięczllie bl'zę~ 
czaly, racząc siQ długim, żółtym kwiatem który na-
pawal powietrze sIodką wonią. ' 

. "Acb, jak tu piękuiel" zawolał llareszcić. "Spo
dZIewam się, że mi uQdzie wolno przychodzić czasem. 
Jak żyję, nie widziałem tak ładnego miejsca! Chcial
bym ptakiem być, i tu zawsze przesiadywać!/i 

,,~~aw~~, ż,e tu bal'd~o ladnic i bQdzicsz mógł przy
cbodzIe, Jezch Adaś llle sprzeeiwi się; ale - nic 
przYlmszczam tego, bo mówil onegdaj w wieczór, że 
mu się podobasz." 

"Doprawdy?" zapytał Alfred i uśmiechuHł siC' 
radośnie, gdyż uznanie Adasia mialo widoczną; cen~ 
u kolegów: w cZQllci dla tego, że był siostrzeuce;; 
pani Bhaer, ale także z powodu, iż mimo mlode"o 
wieku, bardzo był poważny i sumienny. b 

"Tak, Adaś lubi cichych chłopców i pewno siC' 
zbliżycie z sobą, jeżeli masz także upodobanie 
w ksil1żkach." 

Biectny Alfred zarumienił sig znowu ale tym 
razem nie z radości, lecz ze wstydu, i od;zeld jąka
j1lc się: 

"Nie umiem dobrze czytać, bom nigdy nie miał 
na to czasu, koczując bez ustanku ze skrzypcami." 

"Ja też nie lubię czytania, ale jak dokładam sta
raJ], to mi idzie dosyć gładko," odrzekł Tomek i rzucił 
nań zdumione Sl)ojrzenie, które znaczylo: dwunasto-
letni chłopak nie umie czytać!" " 

. "Ale za to potrafię czytać nuty,'! dodał Alfred 
zmIęszany trochg wyznaniem, że taki z niego nieuJr. 

3* 
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"Ja znów tego nic umiem ," odrzekł t.amten z ta
ldćm poszanowaniem , że si~ Alfred odważył po
wiedzieć : 

"Pierwszy raz w życiu zdarza mi si~ teraz sposob
noM uczeni.a sig, wi~c szczerze oddam si~ pracy i b~dę 
si~ stara,! skorzystać jak najwi~cćj . Czy pan Bhaer 
jest sur~wym przy lekcy ach ?" 

" Ale gdzież tam! dopomaga nam i objaśnia trud
ni ejsze miejsca; a nie wszyscy tak robią! Naprzyldad mój 
dawny nauczyciel: skoro si~ kto omylii w jakim wyrazie, 
zaraz mu dawał po czuprynie/, rzekł Tomek i roz
cierał sobie glow~ biedaczek , jak gdyby dopiero co 
dostał razy. 

"Zdaje mi. sig, że jabym to umiał czytać," rzekł 
Alfred, przeglądając książk \)o 

"Spróbuj, ja ci pomog~," odezwa,ł si~ Tomek, prze
j ęty swą wyższości :');, i gdy Alfred przebrnął jako tako 
przez jedug stronnicę, zapewnił go, że wkrótce b~dzie 
niegorzej czytał od innych. Następnie gawędzili 1)0 
koleżeńsku, siedząc w tak zwanem "gnieździe" na 
wierzbie. 

"To nasze gospodar stwo," rzeld Tomek, wskazujl),c 
na zasiane lany, po drugiej stronie strumyka. Do
stajemy po kawaUm gruntu i obrabiamy go wedlug woli. 
Różne są r zeczy do wybor u, ale zmieniać nie można, 
póki ziemia nic wyda plonów." 

"Cóżeś ty wybrał na ten rok?" 
"Fasol~, ' bo najłatwiejsza do hodowania. 
Alfred nic mógł się wstrzymać od śmiechu, gdy 

Tomek zsunął kapelusz na tył głowy, r~ce włożył do 
Jdeszeni i żywcem na'ladował parobka Silasa. 

"Nie masz sig z czego śmiać: fasola jest dużo 
łatwiejsza, niż pszenica lub kartofle. Przeszłego roku 
odważyłem się na melony, ale i uprawa ziemi bardzo 
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byla Jdopotliwa i owoce nic chciały dojrzewać, aż do 
samych mrozów. Wszystkiego miałem tylko jednego 
melona i dwa arltuzy," rzekł Tomek. 

"P szenica ładnie wygląda, jak rośni e," odezwał si~ 
Alfred. 

"Prawda, ale trzeba ją często skopywać; tym
czasem fasolg skopiesz raz lub dwa, a jednak prędko 
dojrzewa. Wyprobuję j f}; w tym rokU j l) i ćrwszy si~ 
z tem odezwalum, wi ęc mi slużyto prawo. Nadziany 
mi ał także ochotę na fasolg, ale po namyś le wybrał 
zwyczajllY groch, gdyż trzeba go tylko obrywać. Ni.e
chaj obrywa, ki edy go tak dużo je.u 

"Cielmwym, czy ja tak;~e do taug kawałek gruntu ?" 
rzekł Alfred, k tóremu nawet najci ęższa praca kolo 
uprawy ziemi , sprawiałaby żywą uciechę . 

"Ma sig rozumieć, że dostaniesz," zawolał z dołu 
pan Bbael', który wracając z przechadzki , poszedl ich 
tam poszukać: miał bowiem zwyczaj , co niedziel ę po
gawędzić z kaMym z chłopców, żeby mu dać podlliet~ 
do pracy na nast~pujl1cy tydziCll. 

Sympatya jest dobrą rzeczą i w Plumfleld do
lwnywała cudów: ponieważ chłopcy mieH przekonanie, 
że ojca Bhaer szczerze obchodzą, otwi erali przed nim 
skor zej ser ca, ni ż przed kobi etl),. Star i bardzo lubili 
rozmawiać z nim o swych nadzi ejach i zamy. lach, jak 
mQżc7.yzni z rII ęy:czyz n f};, - zwracaj'lc s i ę instynktownie 
w raz ie choroby lub zmartwienia do pani Ludwiki, -
l tórćj znów malcy spowiadali się z wszystkiego, jak 
przed matką. 

Tomek spuszczając się z gniazda, wpadl w stru
myk, ale przyzwyczajony do tego, podniósł się z zimnlJJ 
krwią i poszedł do domu, by obeschnąć. Alfred po
zostal więc sam na sam z pane'll Bhaer, który ująl go 
sobie zupełnie, gdyż darował mu kawałek gruntu do 
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uprawy i tal, poważnie mówil o spodziewanych })}o
naeh, jak gdyby utrzymaJlie całego domu od nich 
lIale:i.alo. Z tego przedmiotu przeszl' do wielu inllycll, 
i Alfredowi dnżo nowych i pożytecznych myśli przy
było do główki, a przyjmował je z taką skwapliwością 
jak spragniona ziemia pochlania cicply dcszczyk wio~ 
sellny. Przez cały czas wieczerzy rozważał słowa za
cncgo profesora, wpatrując si~ WOlI często, jak gdyby 
chciał powiedzieć: "Podobala mi się ta rozmowa 
i chciałbym wigcej takich." Nie wiem, czy pan Bhaer 
zrozumiał tg niemą prośbę dziecka, łecz gdy się 
wszyscy zebrali wieczorem na niedzielną gawędę do 
l)olwju pani Ludwiki, wybrał przedmiot, który wi
docznie nasunQła mu przechadzka wśród łanów, nad 
strumykiem. 

Rozglądając się do kola, moglo się zdawać Al
fredowi, że jest raczej wśród licznej rodziny, aniżeli 

w zakładzie naukowym. Chłopcy umieścili się szero
łdem półkolem przy kominku: niektórzy na krzeslach, 
inni na dywanie. Stokrotka i Adaś siedzieli na ko
lanach 11 wuja Frit.za, a Robcio schował się cichutko 
za matkę na fotelu, gdzie mógl drzemać pokryjomu, 
skoro się rozmowa stawala niezrozumialą. Kaidy zdawał 
się zadowolony z miejsca i słuchał uważnie, gdyż 
daleka przechadzka czyniła wypoczynek pożądanym j 
zresztą, trzeba bylo być trzeźwym i przygotowanym na 
zapytania. 

"Dawno, dawno już temu, pewien doświadczony 
ogrodnik miał taki duży i piękny ogród, jakiego 
nikt nie widział. Pracowal te;;; nad nim pilnie i upra
wiał róine doskonale i pożyteczne rzeczy. Ale chwast 
zakradł się nawet tam j grunt był zły miejscami 
i dobre ziarna nie chciały kiełkować. - Miał on dużo 
ogrodniczków do pomocy, niektórzy wiernie pełniąc 
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obowillzld, zasługiwali lla hojne wynagrodwuie, jakie 
im dawal, łecz inni zaniedbywali cZi1stki wyznaczone 
im do uprawy. Chociaż był z nich niezadowolony, nie
ustajq,c jednak w cierpliwości, pracował on tysiące lat, 
i wyczekiwał obfitego płonu." 

"Musiał być bardzo stary," odezwał siQ Adaś, 
wpatrując sig bacznie w wuja, żeby nie stracić ani 
słowa. 

"CicJIO, Adasiu, to czarodziejska bajka,tt szepnęla 
Stokrotka. 

"Mnie się zdaje, że to ar r e g o r y a," odrzekł 
Adaś. 

"Co to jest arregorya?U zapytał badawczy Tomek. 
"Odpowiedz mu, Adasiu, jeżeli potrafisz, i nie 

u,;,ywaj wyrazów, których znaczenia nic jesteś pewien," 
odezwał siQ pan Bhaer. 

"Ja wiem, bo mi dziadunio powiedział. Arregorya 
to bajka lub opowieść, mająca jakieś przenośne zna
czonie. Moja ,Powieść bez kOllca' jest z rzędu takich, 
dla tego, że dziecko wyraża w niej duszQ. Prawda 
ciociu?" wykrzyknął Adaś, chcąc koniecznie dowieść; 
że dobrze mówi. 

"Tak, mój drogi, opowieść wuja także jest alle
goryli, pewna tego jestem; wsłuchuj sig wiQc pilnie 
i staraj siQ odgadnąć jej znaczenie ," odparła paui 
Ludwika, biol'ą,ca we wszystkićm niemniej żywy udział, 
jak chłopcy. 

Adaś uciszył się, a pan Bhaer mówil dalej po
prawną angiełszczyzn<,!!, gdyż od łat pibciu zrobił 

wielkie })ostQPY i przypisywał je swym wychowaJIcom. 
"Pewnego razu, ów ogrodnik dal kilkanaście kwater 

jednemu ze swych pomocników z zaleceniem, aby 
próbował bacznie, co się da na nich najkorzystniej 
uprawiać. Sługa ten nic był ani bogaty, ani mądry, 
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ani nawet bardzo dobry, ale ponieważ chciał być uży
tecznym, żeby sil: odwdzięczyć zacnemu ogrodnikowi za 
różne dowody ~yczliwości, chętnie wziąl się zatćm do 
pracy. Kwaterki byJy rozmaitego ksztaltu i rozległości: 
jedne miały dobrą ziemię, inne nieco kamienistą, -
a wszystkie potrzebowały wielkich starall, bo w ~yznym 
gruncie chwast rozrastał się szybko, a w jałowym du~o 
bylo kamieni." 

"Co tam rosło prócz chwastu i kamieni?" zapytal 
Alfred tak rozciekawiony, ~e się najpierwszy odezwał, 
pomimo zwykłej nieśmiałości. 

"Kwiaty," odrzekł pan Bhaer, mile nali spoglą,da
jąc. "Nawet najbardziej zaniedbana grządka wydawała 
choć trochę bratków i gwoździków. Na jednej z nich 
rosły róie, groszek pachnący i stokrotki." Tu uszczypał 
pulchny policzek dziewczynki, opartej o jego ramię. 
"Na drugiej były rzadkie krzewy, wino pnące się 
i różne nasiona poczynające kiełkować, bo widzicie 
t ę grządkę uprawial doświadczony ogrodnik, który 
całe życic pracowal nad podobnymi ogrodami." 

Posłyszawszy ten ustęp arregoryi, Adaś prze· 
chyłił główkę, jakby ciekawy ptaszek, i widocznie coś 
podejrzewając, miał się odtą,d na bacznościj ale pan 
Bltaer nie zdradził się z niczóm, wodził tyłko okiem 
po mlodych słuchaczach, a powa~ny i głęboki wyrar. 
jego twarzy bardzo był znaczący dla żony, która wie
działa, jak on gorąco pragnie uprawić należycie te 
grządki. 

"Jakem JUZ wy~ćj powiedzial, niektóre z owych 
grządek łatwe były do uprawienia, czyli do pielęgno
wania, moja Stokrotko, a inne kosztowaly wiełe trudu. 
Jedna z nich byla bard7.0 słoneczna i mogla wydawać 
mnóstwo owoców, jarzyn i kwiatów, byleby kto nau 
nią popracował. G(ly óW ogrodnik zasiał na nićj, 
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przypuśćmy - melony, obróciły się w niwecz, dla 
tego, że ogrodniczek nie czuwał nad nimi, tłumacząc 

się zawsze tem, że ,zapomniał'." 
Tu powstał ogółny śmiech i wszyscy spojrzełi na 

Tomka, który na wzmiankę o melonach wytężył słuch, 
ale usłyszawszy swą ulubioną "wymówkę, spuścił głowę 
ze wstydem. 

"Wiedzialem, że to o nas mowa!" zawolal Adaś 
klaszcząc w rgce. "Prawda, wuju, że ty jesteś tym 
ogrodnikiem, a my ogrodniczkami?" 

"Zgadleś! A teraz każdy mi powić, jakie ziarno, 
w nim zasiać tej wiosny, ~eby miM obfite plonyjesieniq" 
z moich dwunastu, - a raczćj trzynastu, - łanów," 
rzekł pan Bhacr, spoglądając na Alfreda. 

"Grochu ani fasoli nie mo~na w nas siać, chyba 
ie pan chce, byśmy dużo jedli i utyli ," odezwał 
się Nadziany, i ta rozkoszna myśl ożywiła nagle jego 
martwą, okrą,glą twarz. 

"Wuj nie o takich mówi nasionach, tylko o rze
czach, które mogą nas doskonalić; a chwast znaczy 
wady," zawolał Adaś, zabierający zwykle głos w po
dobnych rozmowach, mial w nich bowiem wprawę 
i upodobanie. 

"Zastanówcie się, czego wam najbardziój trzeba, 
a potem lra~dy mi powić swoje życzenia, ja zaH do
pomogę, żeby się przyjęło ziarnoj ale musicie także sami 
dokładać staraJ'l, bo inaczej stanie się z wami to, co 
z melonami Tomka: - bgdą same liście, bez owocu~ 
Zaczynając od starszych, zapytam się matki, co 
pragnie mićć na swój grzq,dce, bo wszyscy stanowimy 
cząstki tego ogrodu i moiemy być obfitćm żniwem 
dla naszego Pana, jeżeli go bgd7.iemy dostatecznie ]w

chali," rzekI ojciec Bhaer. 
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"Jabym lJOświQcila cały swój grunt uprawie cierp-
. liwości, bo mi jej najbardziej potrzeba,'t rzekła pani 
Luuwilm tak powa~nie, i~ chlopcy zamyślili się nau 
tern szczerze, co ł)owiedzą, skoro na nich przyjdzie 
kolćj. Niektórzy doznali wyrzutów sumienia, ~e z ich 
powodu wyczerpał si\) tltk prędko jej zapas tej cnoty. 

Franz pragnął hodować wytrwalość, Tomek sta
nowczość, Antoś dobry temperament, Stokrotka praco
witość, Adaś taką mądrość, jak dziadunia, Alfreu zaś 
nieś miało odezwał się, że mu brakuje tylu rzeczy, iż 
prosi, żeby pan Bhaer uczynił zall wybór. - Inni 
prawie tych samych zalet pragn\)li, a cierpliwoś ć, 
dobry temperament i szlachetność, zdawały si\) ulu
bionymi ich plodami. - Jeden z chłopców życzył 
sobie pOlubić ranne wstawanie, ale nie wiedział, jakby 
nazwać ten gatunek ziarna, a biedny Nadziany rzekI 
z westchnieniem: 

"Jabym chciał, żeby mi lekcye tak przypadaIy do 
smakn, jak obiady; ale to jest niemożliwe.tt 

"Zasiejemy wyrzeczenie się siebie i gdy je bQdziesz 
obkopywał i polewał, tak ładnie wyrośnie, że na 
przyszle święta Bożego narodzenia, już nie zachorujesz 
na niestrawność. Pracuj nad umyslem, mój Jerzy, 
to si\) stanic tak łakomym jak ciało i może nie
mnićj polubisz kiedyś książki, jak ten mój filozof,'t 
rzekI pan Bhaer i odgarniając Adasiowi z lli~lmego 
czoła wlosy, dodal: "I tyś łakomy, m()j synu, bo 
tak napełniasz sobie glow\) czarodziejskiemi bajkami, 
jak Jerzy nadziewft. żołądek ciastem lub cukierkami. 
Jedno i drugie jest zlem, i chcialbym, żebyście spro
bowali czegoś lepszego. Arytmetyka jest o polowe 
mnićj przyjemną, jak ,Noce arabskiet, ale to bardzó 
pożyteczna rzecz i radzę ci uczyć si\) jej, żebyś potem 
nic potrzebował wstydzić się i żalować.tt 
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"Wsza]cże powieść ,nenryk i I;ucya' nie jest czaro
dziejską bajką, i pełno w nićj wzmianek o baro
metrach, o cegle, o kuciu koni i o różnych pożytecznych 
rzeczach, a jednak mnie zajmuje; -prawda, Sto
krotko?U zapytał Adaś, przejęty swoją obroną. 

"Może być; ale cię częściej zastaję nad czaro
dziejską, bajką" niż nad lrsią,żką tego rodzaju. - Zrobię 
dziś umowę z wami dwoma: Jerzy będzie jadał tylko 
trzy razy dziennie, ty przeczytasz nie wiQcćj, jak jedną 
książkę tygodniowo, a ja wam daruję nowy plac do 
krykieta; tylko mi przyrzeczcie, że b\)dzie grywać et 

rzekł wuj Fritz nalegająco, gdyż Nadziany miał wstr~t 
do ruchu, Adaś znowu spędzał na czytaniu wszystkie 
wolne godziny. 

"Kiedy nie lubimy krykieta,U rzekł Adaś. 
"Może t e l' a z, bo wam ta gra jeszcze nieznana. 

Zresztą, wszakże miło wam będzie użyczać tego placu 
innym chłopcom.u 

W ten sposób trafił im do przekonania i zgodzili 
si\) na układ, lm uciesze całej gromadki. 

Jeszcze gawędzili trochę o swych robotach ogrod
niczych, poczem nastąpił choralny śpiew. Pani Bhaer 
przygrywala im na fortepianie, Franz na fletrowersie, 
professor na wiolonczeli, Alfred zaś na skrzypcach. 
Był to bardzo skromny koncercik, ale sprawiał wiełką 
}1rzyjemność calemu gronu, i nawet stara Azya, sie
dząca w kącie, odzywała się czasem najsłodszym glosem 
~e wszystkich, - bo w tym domu pan i sługa, stary 
l mIody, murzyn i biały, brali udział w niedzielnym 
śpiewie, wznoszącym się do Ojca powszechnego. 

Gdy chór umilkł, pan Bhaer uścisnął wszystkim 
r\)ee, a pani Ludwika pocałowała każdego: od szes
nastoletniego Franza, aż do małego Robcia, który 
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zwykł ją całować w koniec nosa, - poczem rozeszli 
się na spoczynek. 

W dziecinn6j sypialni przytłumione światło lampy 
padało na obraz wiszi),cy nad łóżkiem Alfreda. Było 
ich więcej na ścianach, ale mu się zdawało, że ten 
musi mieć jakieś szczególne znaczenie, bo go okalala 
śliczna rama z mchu i szyszek, a u spodu, na haczyku 
wisiała doniczka, pełna leśnych kwiatów. Obraz ów 
był najpiękniejszy ze wszystkich, i Alfred wpatrywał 
się WCl'1 z wielkf1 ciekawością· 

"To moja własność," odezwał się miłym glosikiem 
Adaś, który właśnie w nocn6j koszulce, chodził do 
cioci Ludki, po plasterek do skaleczonego palca. 

"Co on robi tym d7.ieciom?" zapyta) Alfred. 
"To Chrystus, Bóg - Człowiek: błogoslawi dzieci. 

Czy nic o nim nic wiesz?" zapytał Adaś z za
dziwieniem. 

"Niewiele; ale chciałbym wiedzieć coś więcej uo 
ma takq, miłq, twarz," odpowiedział Alfred który ct'otad 
słyszał prawie w ten czas tylko o Bo~n- Czlowiek~, 
skoro kto wzywał imienia Jego nadaremno. 

"Ja wszystko o nim wiem i bardzo mi sie ta 
historya l)odoba, bo jest prawdziwa," rzekł Adaś: 

"Kto ci jq, opowiedzial?" 
. "l?7..iadnnio; on wie w s z y s t k o i Ol)owiada naj

P!\)lmlCJ~ze rzeczy w świecie. Jak bylem małym, tom 
Się bawIł zwykle jego wielkiemi ksiggami i robiłem 
z nich mosty, koleje żelazne i domy." 

~,Ile mas7. teraz lat?" zapytał Affred z poszano
wamem. 

"SkOllCZę niedlugo d7.iesięć." 

"Musisz umióć duio rzeczy, prawda?" 
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"Tak; sam widzisz, że mam wielIrą głow\) i dzia
dunio mówi, że trzeba dużo wiadomości żeby ją, 
napełnić, więc zbieram je skrzętnie," odparł Adaś 
swym spokojnym tonem. 

Alfred roześmiał się, ale po chwili rzekł po
ważnie: 

"Proszę cię, opowiedz mi co." 
Idąc za jego prośbą, Adaś z przyjemnością zaczq,ł 

opowiadać, bez przecinków ani punktów: "Znalazłem 
raz ladną, ksiq,żkę, którą chciałem się pobawić, ale 
dziadunio zabronił i sam pokazywał mi obra~ki, opo
wiadając o nich. Bardzo mi się podobały te historye: 
o Józefie i jego złych braciach, o żabach, co się 

wydobyły z morza, o Mojżeszku puszczonym na wodę, 
i o wielu innych pięknych rzeczach, ale ze wszystkich 
najlepiej przypadła mi do smaku historya o Bogu
Człowieku. Dziadunio tyle razy mi ją opowiadaJ, że 
jq, umiem na pami\)ć i dał mi ten obraz, żebym jej 
nie zapomnial. Jakem raz bardzo chorował, powieszono 
mi go tutaj, i odtąd pozostał dla innych chorych 
chłopców, żeby mu się przyglądali." 

"Dla czego on błogosławił te dzieci?" 
"Bo je kochał." 
"Czy były biedne '(et spytał Alfred, wpadając w za

dumę· 
"Tak mi się zdaje: patrz, niektóre sq, prawic 

nagie i matki ich nie wygłądajq, na wielkie panie. 
On kochał ubogich i bardzo był dla nich dobrym. 
Wyświadczał im wiele dobrego, wspomagał ich i na
uczał bogaczy, żeby się nie obchodzili z nimi srogo. 
Oni go też kochali bardzo a bardzo l" zawołał Adaś 
z zapałem. 

"Czy on sam był bogaty?" 
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,,0 nie! Urodr:il sig w stajence i tak byl hiedn) , 
ze gdy dOl'o sł, nic lUial tlomu, gdzieby mógł miesI:lm6 
i clIasami nic mial co j eść, póki go kto nie wspo
mógł. Chodził po ś wiecie glo s7.ąc nauki, nawracając 
na dobrą drogg , az go wreszcie Hi ludzie um gczyli 
na śmierć." 

"Za co?" spytaj Alfred i u siadł na J óżku , ahy 
lepiej widzićć i slyszćć , tak go zaj'11 Bóg - ClIlo\\'ick, 
który dbal o biednych. 

"Opowiem ci to wszystko : ciocia Ludka nic bl'd7. ie 
sic gnie,m6 " rzekI Ada~ i usiadl na prr:eci wlegl(' lll 
ló ~l{U, rad 10 może opowiadać swą, ulubi oną, history\:. 

Dowrczyni r:ajrzal:1, C7.y Alfred usnąl , ale zoba
czywszy co sig dzieje, wymknęła sig po cichu tlo pani 
Bllaer i z macien.yllskićm wzruszeniem na poczciwvj 
twarr:y, l)owiedziala: 

"Czy droga palli zechce zobacr:y6 coś pi glmego ? 
Oto Alfred wsłuchany cah1 duszą, w Adasia, który jak 
prawdziwyaniolek opowiada mu historyę O dzieciątku 

Je7.us." 
Pani Bhaer umyślila pójść i pomówić chwilg 

z Alfredem, zanim uśnie, bo się ju:i; nieraz przekonalu, 
że poważne slowo powiedziane w takiej chwili, czgsto 
sprawia d'użo dobrego. Ale gdy zobaczyla zakradlsq 
się do drzwi, jak Alfred chciwie polyka ,~yrazy przy
jaciela, podczas kiedy ten że stłumionym głosem opo
wiada slodki!! i w7.nioslą; historY <2, jak go jej nauczono, 
i piękne oczy wlepia w luby wizerunek wiszą,cy na. 
ścianie, poczula łzy i po ci.chu odeszła mówiąc sobie: 

"Adaś bezwiednie bgdzie pomocniejszy terau bied.
ncmu chlopcu, ani :i;eli ja, ni.e chcę więc psuć jego 
dziela, ani jeLlnem slówkiem." 

Szept dziecigcych glosó,,, przeciągał siQ długo : 
jedno niewinne serce udzielało drugiemu wa:i;nej nauki 

47 

i nikt im nle przerywał. Gdy po uci zeniu si ,; 
wreszcie tój rozmowy, pani BbaeI' wesz1a ~ehy zabrać 
lampę, Adasia jux nie bylo, Alfred zaś usną,l z tw,u'Z}! 
zwr6con'1 ku obrazowi , jak gdyby sig jui nauczył 
kochać Boga- czlowieka który milował dziatld, i byl 
wiernym przyjacielem ubogich. Twal'zyc7.ka chlop
ca była bardzo spokOjna, i pani Ludwika pomyślała, 
że jeieli takie skutki pozostawił jeden dziCl'l stara!'l 
i serdeczności , to rok cierpliwej uprawy zpewno.'c]'1 
może przynieść bogate plony na tej zaniedbanej 
grz'ldce, w któr ój już zasiał najlepsze ze wszystkich 
ziarll, tell maly apostoł, w nocnój koszulce. 

Rozdział czwarty. 

StoImiowe postQPY. 

W poniedzialek rano Alfred wszedł zal <,} lmiony 
do klasy, przewidujl);c że sig bgdzie musiał zdradr:ić 
przed kolegami ze swą, ciClunoti!!j ale pan Bhaer wy
waczył, mu miejsce wc framudze od okna, gdzie sig 
mógł odwrócić od cbl01)CÓW, i Franz wysłuchał go tam 
lekeyi j nikt wiQc nic lysza1 jego mylnych odpowiedzi, 
i ni e widział kleksów na kajecie. Szczerze był 
wdzi ęczny Alfred za to i 1)1'acowal tak pilnie, że pro
fesor zobac7.Ywszy jego 1'Oi.palonl); twarzyczkg i palce 
pomazane atramentem, powiedział uśmiechaj'1c si~ : 

"Nic pracuj tak ciężko, chłopcze, bo sig zmgczysz, 
a czasu jest dosyć przed tob ą,." 

"Musz;ę ci ężko pracować , żeby dogonić kolegów. 
bo oni umiej l); dużo, a ja zgoła nic," rzeJd Alfred. 

"Owsllem, umiesz bardzo wiele rzeczy, całkiem im 
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nieznanycll " powiedział pau Bhaer s iadają,c obok niego, 
podczas gcly Franz uczył młodszą, dziatw\), tabliczki 
mnożenia. 

Doprawdy?" spytał Alfred z niedowierzeniem. 
Tai~ mój chlopcze ; umiesz naprzykład opanować 

~wój 'temperament, a Jakubek k tóry "! prawdzie bie
głym jest w rachl1nkac~l , teąo z~óv: n~e potrafi. Je~t 
to ważna umiej \)tność, l zdaJe mI sig ze Ją, grantowllle 
posiadasz. Dal6j , potrafisz grać na skrzypcach, tego 
ró wnież żaden z twoich kolegów nie umić - a co 
najważniejsze: szczerze pragniesz nauczyć sil) czegoś, 
co jest połową wygranćj. Z początku życie wyda 
ci sil) tutaj trudnćm, doznasz nieraz zniech\)cenia, -
lecz jeżeli wytrwasz w pracy, bl)dzie sil) stawało 
coraz łatwiej szćm." 

Alfredowi t warz palala , gdy słuchał wyliczania 
swych umiej gtnośei ; bo chociaż szereg był krótki, 
niezmiernie go to ucieszyło, że już coś ma na po
czą,tek. "Prawda, że umiem opanować temperament, 
bo mi l) ojciec biciem tego nauczyli prawda i to, że 
potrafiI) grać na skrzypcach, chociaż nie wiem gdzie 
jest zatoka Biskajska," pomyślał z uciecbą" trudn:! 
clo opisania. Pot6m rzekł uroczyście i tak globno, że 
aż Adaś usłyszal: 

"Ch cl) sig u czyć i bgd\) dokladał starań. r igdym 
nie chodz ił do szkoly, ale nic moja w t6m wina; i 
jeżeli chlopcy nie będą, mig wyśmiewać, to mi tu bę
dzie doskonale, boście tacy dobrzy dla mnie, ty i 
pani Bhaer ." 

"Nie będą, się wyśmiewać, ale gdyby sobie który 
pozwolil, tobym ... t~by~ .. . . zal~azal!(( wykrzyknąl 
Ada', zapominając gdZIe SIg znaJduJe. 

Gdy około połudn ia nauki zostaly przerwane 
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wszyscy' pobiegli na gór \) , dowiedziM si~ , co tam 
słychać. 

Pan Bhaer, mają,c przekonanie, że po ży teczni ej b\)dzie 
wskazać owego dnia , chłopcom, jak wzajemnie do
pomagać sobie, niżeli im wykladać arytm etykg, - opo
wiedzia l ł)rzygody Alfreda, IV sposób tak r zewny i 
zajmuj:1cy, :i.e poczciwe dzieci olJiecaly mu być po
moc>h mają,c so bie 7.a zas7.czy t ud zielani e jej, mlodzieI'l
cow i tak pi l;; kni o grajlJ,celllu na skrzypcach. To od
wolanie sig do nich , przyniosJo poż,~dane owoce , i 
Alfred mial niewiele trudn ości do zwalczan ia, bo mu 
każ cly ulatwial pracę. 

Ale póki nie nalJral więcćj sil, w:!. bl"'tniano IllU 

wielkiego m07.o111, i pani L udwika obmyś lal a róż ne do
mowe rozrywki na czas, kiedy inni uyli 7.aj ęci j,s iq,:i. 
Immi . Najlep zem jednak lekarstwem byl o pielggno
wauie ogródka ; pracował też pilnie : najwpierw upra
wił illemig, potem zas i ał groch i pilnie ~ ledząc jego 
W7.l'ost , cie.s7.y l si \) ka;;:dyrn zielonym l istkiem, każd ,! 
1 0dyżkl1· Zaden w świecie ogród u ie b)~I tak staran
n ie skopywany, i pan Bliaer szczerze si\) ohawiaj '1c, 
czy nasiona bgcl '1 mogly kielkować z tego po
wodu, wyznaczaj IlHL lekk ie zaj ęc ia przy kwiatach lub 
t ruskawkach , gd,.:ie si ę Alfred z ta ki em pr zej\)ciem 
krzą,tal , jak roj ą,ce siQ wkolo niego pSllczoly. 

"Ze w zystki ch twych nowych zdobyczy, najlepićj 
mi s ig te podobajr1,{( mówila )Jani Ludwika szczypif1c 
mu czerstwe poliClIki , niegdyś tak blade] - i klepią,c 
po plecaell, d awn i ćj przygarb ionyc h, - a teraz ju ż; IJros
tych prawi e, skutki em zdrowego zaj ęci a, do"brego po
żyw i enia , i wydohyc ia się z b iedy, która tak gn ębi i 
Vl'zygn ia ta. 

W Adas ilL mial Alfred przyjaciela, w Tomku opie
l una , a IV ~tokro t.(;e oslod ę w każdc ll1 st rapi eniu : 1)0 

l\ JaJi l~ l:;'CZyz lJi. 4 
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chociaż te dzicci młodsze, były odeń, przez nie
śmiałość lubił ich niewinne towarzystwo, a unikał gło
śnych zabaw starszych chłopców. Pan Artur Laurence 
nie zapominał o nim, i przysyłał mu ubranie, ksią);ki, 
nuty, serdeczne pozdrowienia, a od czasu do czasu 
przyjeżdżał zobaczyć jak mu się powodzi, albo go brał 
do miasta, na jaki koncert. W takich razach, zda
wało się Alfredowi, że jest w siódmem niebie: miesz
kał bowiem w jego wspaniałym domu, obcował z jego 
piękną żoną i uroczą córeczką, zjadał smaczny obiad, 
i tyle zawsze zaznał uciech, że dniami i nocami ma
rzył o nich i mówił. 

Tak jest łatwo uszczęśliwić dziecko, że sie żal 
robi, iż w świecie tak pełnym słonecznych promieni 
i powabnych rzeczy, mogą istnićć smutne twarzyczki, 
próżne rączęta lub tęsknc serduszka. Pod wpływem 
takicgo to uczucia, pallstwo Bhaer zbićrali każdą ołu'u
szynę, aby nią, nakarmić gromadkę swych zgłodniałych 
wróbelków, - sami będąc bogaci, tylko w miłosicr
dzic. Wiele przyjaciołek pani Ludwiki, przysylało 
jej odrzucone już swych dzieci zabawki, których na
pl:awą zajmował się Alfrcd, bardzo zręcznym będąc do 
tego. Niejedno dżdżyste popołudnie spędził wiec z fla
szeczką, gumy, z pudelkiem farb, i z nożem, - napra
wiając mebłe, zwierzęta i różne gry, podczas kiedy 
Stokrotka stroiła poszarpane lalki. W miar~ jak 
cacka zostawały przyprowadzone do kwitnącego stanu, 
chowano jc w szufladzie przeznaczonćj do ubićrania 
choinki na Boże Narodzenie, dla bićdnych dzieci 
z okolicy; w taki bowiem sposób obchodzili chłopcy 
z Plumfield Narodzenie się Tego, który miłował ubo
gich i błogosławił mal~czldch. . . , . . 

Adaś niezmordowallle czytywał l obJaslllal AlfredOWI 
swe ulubione książki, i niejedną miłą godzinę spędzi
li na starej wierzbie, rozmawiając o RobinSOnie kru-
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zo o nocach arabskich, lub o powieściach pani Ed
ge~vorth. To mu otworzyło nowy świat: zaciekawiony 
powieściami prędko nauczył się czytać, a tak był 
dumnym z tćj umiejętności, że sig obawiano, aby jak 
Adaś, nie wyszedł na mÓla. 

W niespodziany ZUIJełnie sposób pozyskał, Alfred 
jeszcze jedną pomoc: oto wielu chlopców zajmowało 
się tam handlem; paustwo Bhaer wiedząc bow~em ~e 
jako ubodzy, będą, kiedyś musiełi pracą tor?w~c sob~e 
drogę na świecie pomagali im w zapewlllamu sobIe 
niezależności. T~mek sprzedawał jajka swych kur; 
Jakubek spekulował na dostawie żywności ; Franz 
pomagał panu Bhaer uczyć; Antoś wykonywał tokar
skie roboty' Adaś budował młyny wodne lub maszyny 
własnego p~mysłu, i obdarzał nie~i chłopców, cho~iaż 
jako zbyt zawikłane, nie mogły SH~ na mc przydac. 

NiechaJ' bedzie mechanikiem, jeieli zechce," 
"" . ł l mówił pan Bhaer. "Jak chłopiec ma rzemJOS o w rę {U, 

to już może być pewien niezależne go bytu. Praca 
jest rzecz"· zbawienną i jakiekolwiek zdolności okażą '., d . 
moi chłolJcy: do poezyi czy do pługa, bę ą, Je upra-
wiać i poiytkować, o ile się tylko da." . 

Gdy Alfred przybiegł zatem pewnego dma, z roz-
ognion'1 twarzą, i zapytał pana Bhaer: " 

"Czy mogę grać towarzystwu, które dZl~ lU'z~
dza pilmik w naszym lesie? Zapłacono by mI, a Ja 
choćbym chciał zarabiać pieniądze, jak tamci chłopcy, 
nic mam innego sposobu, prócz grania na skrzypcach." 

Profesor odpowiedział chętnie: "Jdź, iyczC ci do
brego powodzonia. To przyjemna, leldm praca, i rad 
jestem że ci się nadarzyła." 

Alfred skorzystał z pozwolenia i tak mu się 1JO
wiodło że przyniósł do domu dwa donary , które po
kazał ~ wielkiem zadzwoleniem, opowiadają.c z zapałem 

4* 
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że mU bardzo wesoło czas przeszedł I że goście byli 
dlań łaskawi i obiecali cz~sto go wzywać. 

"To daleko milsze zaj~cie, nii grywanie na ulicach, 
bo wtedy nie dostawałem wcale pieniędzy, a teraz 
wszystkie przechodzą do moich rąk, i prócz tego 
bawię się doskonale. Wszedlem już w interesa, jak 
Tomek i Jakubek, co mig bardzo cieszy," rzekI 
Alfred) z dumą klephlc stary pugilares, jak gdyby jui 
był miljonerem. Jstotnie, wszedl !Iw interesa", bo guy 
lato nastalo, częste odbywaly się pikuiki I i był 
rozrywany. Pan Bhaer pozwalal mu korzystać z tego, 
ale z warunkiem y:eby nie zaniedbywał lekcyi, i żeby 
towarzystwo bylo przyzwoite; tlomaczyl mu bowiem, 
ie kaidemu jcst jJotl'zcbna euukacya, chociaiby skromna, 
i że pieniądze nic powinny go tam nigdy wabić, gdzie 
by znalazł pokusę do zlego. Alfred w :.mpelno~ci od
powiadał jego iyczelliom, i prJlyjemnie bylo widzićć 
tego niewinnego chłopca, gdy odjeidilal z wesołym or
szakiem lub wracal do domu, wygl'ywają,c sobie, - zmg
czony lecz wesoły, z uczciwie zarobionym groszem 
w jednej kieszeni, a z łakociami w drugiej, bo o Sto
luotce i Teodorlm nigdy Ilie zapominał. 

"BgLl\) póty sklaual picni'1dze, póki nie kupi~ 
skrzypcy, a potćm bguy sil,) jui mllgl sam utrzymywać, -
nieprawda?" rzekł pewnego ra7.u, oddaj'lc l)anu Bhael' 
dollal'Y do schowauia. 

"Tak się spod:lićwam, mój Alfredzie; ale wpiel'wćj 
musisz wzmocnić zdrowie i lH':t.yuczyć sig muzyki; 
wówczas llal1 Laurel1ce olnuy:śli ci jak,! posad~, a za 
kilka lat, wszyscy sig zjedziemy, ieby cig uslys:t.Ćć 
O'l'aj<1cego publicznie." 
b Dziel(i doznawanój zaclu;;cie i nauziejom jakie 
starano" się w nim rozbudzir, iycie spływało mu coraz 
latwiej , milćj, i W muzyce robił takie postl~py, że 
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profesor wybaczał mu nieco mmeJsze przykładanie 
się do innych nauk; zwłaszcza iż wiedział, że każdy 
najlepiej to wykonywa, w czem ma upodobanie. Gdy 
zaniedbał jaką ważną lekcyę, odbierano mu na 
jeden dziCl'I, slrrzypce i smyczek, - co dlal\. było naj
większą karą· 

Stokrotka miala wielki pociąg do muzyki, i szcze
gólne poszanowanie dla każdego co grał. Często ją więc 
zastawano siedzącą na wschodach pod drzwiami Al
freda, podczas gdy się oddawał ćwiczeniom. Spra
wiało mu to wielką, przyjemność i starał się grać 
jak najlepiej dla swój niewidzialnej słuchaczki, która 
niechcąc nigdy vejść do pokoiku, szyła na progu, lub 
bawiła się lalką, z wyrazem rozmarzenia na twarzyczce. 
Ciocia Ludwika zobaczywszy ją w tym stanie, 
myślała zazwyczaj "jakaż ona podobna do mojej 
Elżbietki!" i odchodziła po cichu, by j6j nawet swoją 
obecno~cią, nie zatruwać blogiej chwili. Alfred bardzo 
był przywiązany do pani Bhaer, ale jeszcze więcej 
do zacnego profesora, który z ojcowską trosldi
wością czuwał nad tym nieśmialym, wątłym chło
pcem, cudem wyratowanym z łódki, przez dwa
naście lat niemilosiernie miotanćj na wzburzonem 
morzu iycia. Anioł stróż musiał rozciągać opiekę 
nad biedakiem, bo chociaż ciało ucierpiało, dusza 
zdawała się nieuszkodzoną , i wydobyła się na ląd 
w stanie taldej niewinności, jak dziecię wyrwane 
z toni. Pewno zamiłowanie w muzyce utrzymywalo 
w nim blogi spokój, mimo otaczającej go dysharmonii, 
- przynajmniej tak' dowodził pan Artur Laurence, 
a musiał być doświadczony w tym względzie. Bądź 
co bądź, ojciec Bhaer mial prawdziwą przyjemność 
w rozwijaniu przymiotów Alfreda i leczeniu go z wad, 
a nowy ten w.Ychowanek okazywal się tak uległym 
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i kochającym, jak dziewczynka. Profesor nazywal 
go swoją "córką" w rozmowach z żoną, która wy
śmiewala go trochę za tę słabość, wolą,c chłopców 
z usposobienem męzki<3m, a nie słabe m i lękliwemj 
ale mimo to pieściła go nienmiej niż Stokrotkę, 
i Alfred uważał ją za kobietę wyjątkowej dobroci. 

Jedną tylko wadi! niepokoil państwa Bbaer, chociaż 
wiedzieli że sie musiała zrodzić z lekliwości i cie
mnoty: oto l(łamał niekiedy. Nie· były to czarne 
klamstwa, rzadko przechodziły kolor szary, a na
wet często bywały bieluchnym żarcikiem, ale bądź 
co blj,dź kłamstwo jest zawsze kłamstwem, i chociaż 
wszyscy prawimy grzeczne nieprawdy na tym dzi
wacznym świecie, jest to rzecz naganna i każdy wie 
o tern. 

"Nie możesz być nigdy dosyć uważający w tym 
względzie; czuwaj nad języki~m, nad wzrokiem, nad 
ręką, bo łatwo jest dOl1Uścić się nieprawdy mową, 
spojrzeniem i czynem," rzekł mu pewnego razu, pan 
Bhaer. 

"Wiem że to rzecz naganna i nie chciałbym 
kłamać, alem zauważyl, że daleko jest łatwiej radzić 
sobie w życiu nierachuji!c się bardzo ściśle z prawdf!. 
Dawniej dla tegom klamał że się bałem ojca i jego 
towarzysza, a dziś klamię, gdy się lękam, żeby mię 
Cllłopcy z czego nic wyśmieli. Wiem że to jest źle, 
ale się zapominam," rzekł Alfred mocno zawstydzony. 

"J a także kłamałem będąc bardzo małym chlop
czykiem, i jakem jeszcze klamał! ale mię wyleczyła 
babunia. Zgadnij jakim tćż sposobem? Rodzice mię 
przestrzegali, łajali, karali, alem ja się ciągle zapo
minał zupełnie tak samo jak ty; wówczas kochana 
babunia powiedziała "ja dopomogę twojej pamięci 
i poskromię ci grzeszny język." Mówiąc to, kazala 
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mi go wywiesić, i koniuszczek przycięła nożyczkami, 
aż do krwi. Możesz sobie łatwo wyobrazić jakie to 
było okropne; ale mi wyszło na dobre, bom czul ból 
przez kilka dni, i każde słowo tak powoli wychodziło 
z ust, żem je mógł należycie rozważyć. Odtąd byłem 
ostrożniejszy i z czasem poprawiłem się, bom się 
obawiał ogromnych nożyc. Jednak droga babunia 
była dla mnie najlepszi! w świecie, i umieraji!c daleko 
ztąd, w Norymberdze, - modliła się oto, żeby jej mały 
Fritz mógł kochać Boga i być prawdomownym." 

"Ja nie znałem swojej babki, ale jeżeli pan myślisz 
że toby mię wyleczyło, pozwolę sobie przyciąć język," 
rzekł Alfred z bohaterską odwagą, bal się bowiem 
bólu, ale z drugiej strony, szczerze pragnąl pozbyć się 
szkaradnej wady. 

Pan Bhaer z uśmiechem potrzi!sni1ł glową i rzekł: 
"Mam Jeszcze lepszy i wyprobowany sposób: jak 

skłamiesz, to nie ja ciebie ukarzę, lecz ty mnie." 
"A to jak 'ł" zawołał Alfred przestraszony tym 

pomysłem." 
"Wyćwiczysz mię porządnie. Ja sam wprawdzie 

rzadko biję, ale może ci lepiej utkwi w pamięci ból 
zadany mnie, aniżeli samemu sobie." 

"Ja, miałbym wybić pana! to niepodobna!" wy
krzyknął Alfred. 

"Ha, to pamiętaj o swym grzesznym języku) bo 
choć nie mam ochoty na ból, gotówem go przecierpiM, 
jeżełi cię to wyleczy." 

Mowa jego uczyniła taIcie wrażenie na chlopcu, że 
przez długi czas stał na straży swego j ~zyka, i ściśle 
pilnował się prawdy, gdyż pan Bhaer trafnie osądził, 
że wiQcćj uczyni z przywiązania, niż z obawy o siebie. 
Ale niestety! pewnego dnia zapomniał si~ żnowu, 
i skoro Emil gniewnie zagroził, że go zbije, jeżeli 



56 

si ę przekona że, to on mu stratował najpiękniejsze 
zboże, Alfred zapewnial, że nic był na jego gruncie, 
a potem ze wstydem musiał przyznać, że istotnie umy
kał tamtędy, przed goniącym go Jakubkiem. 

Alfred miał nadziej ę, że się o tern nikt nie dowi6; 
ale przypadek zdarzyl, że go zobaczył Tomek i wydal 
w parę dni późni6j, gdy Emil wspomniał o sw6m po~ 
dejrzeniu. Lekcye już byJy wówczas SkOllczone 
i wszyscy uczniowie stali w sieni, a pan Bhaer usiadł 
na wyplatanem krzeselku, żeby pofiglować z Teodor
kiem. Skoro uslyszał jednak te słowa i dostrzegl 
zarumienioną i przestraszoną twarz TomIra , spuścił 
malca z kolan, mówiąc: J dź do matki; ja także tam nie
zadJugo nadejdę ,i( pocz6m wziąwszy Alfreda za rękr, 
poprowadził do klasy, i zamknął drzwi. 

?hlopcy przez chwilę spoglądali na siebie w mil
c~elUu; potem Tomek wymknął się, i zajrzał tam przez 
szparę od okiennicy; wówczas uderzył go taki widok, 2:e 
o mało nie stracił przytomności: oto pan Bhaer zdej
mował z nad biórlm dlugą dyscyplin ę, tak rzadko uży
waną, że porosła kurzem. 

"Boże mój! on się porwie na Alfreda! ach, 2:all1ję żem 
to powiedzial!" myślał poczciwy Tomek, bo dyscyplina 
byla najwi ększą karą w tym zakładzie. 

"Pamiętasz Com ci wówczas mówił?i( rzekl pro
fesor bez gniewu, lecz smutno. 

"Pami ętam, ale przez litość nic zmuszaj mię pan, 
bo nie mógłbym się nigdy na to zdobyć!/I zawolał 
Alfred, cofając si ę ku drzwiom zprzestrachem na 
twarzy i schował obie ręce za siebie. 

"Ach czemu~ on nie przecierpi mężnie t6j kary! 
jabym zupełnie inaczej postąpił /I pomyślal znów 
Tomek, chociaż mu serce mocno bito. 

"Ja, - muszę dotrzymać; a ty, - musisz się stać 

• 
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prawdomównym; usluchaj więc, weź dyscyplin ę i uderz 
silnie, szeŚĆ razy." 

Tomek był tal, zal ękniony, :(,e o malo nie padł 
na ziemię ; ale sig mocno uczepił ramy od okna i pa
trzył dale j z})rzerażeniem. Gdy się pan Bhaer ode
zwal takim tonem, każdy rad nie rad, musiał usłuchać; 
Alfred wziął zatćm dyscyplinę , i z twarzą tak zalęk
nioną i skruszoną, jak gdyby go miał zasztyl etować, 
slabo uderzył dwa razy w szeroką dlOll, poczem spoj
rzał zamglonemi od lez oczami; lecz pan Bhaer rzekł 
stanowczo.1i 

"Bij jeszcze, a mocnićj. 1i 
Widząc że niema rady i ż e lepi ćj rzecz tę prgd

ko zakollczyĆ, Alfred przetarł rękawem oczy, i uderzył 
dwa mocne ra7.y, od których wprawdzie ręka poczer
wieniala, ale on sam poczuł daleko większy ból. 

" Czy ju~ dosyć?1i zapytał ze łzami w glosie. 
"J eszcze dwa razy,t' odparł pan Bhaer. Uderzył go 

zatem dwukrotnie, prawie ni e widząc gdzie pada 
dyscyplina; potem u ' ciskał zacną ręk ę, oparł n:1 niej 
twarz i lkał , porwany miłością, wstydem i skruchą. 

"Nic zapomng tego nigdy , nigdy!1i zawolal. Pan 
BlI aer położywszy wówczas rękę na jego ramieniu, rzel<l 
ju~ nic surowo, lecz ze współczuciem: 

"Wierz g temu: - Proś miłosiernego Boga ~eby ci 
dopomógł i staraj si ę, byśmy już obaj nic za7.nn.li nic 
poda bnego.1i 

Tomek ju:i. nic wi ęcej nie zobaczył, bo się wym
knął do sieni, gdz:ie wpadł z tak rozognioną i wylę
klą twarzą, że go chlopcy otoczyli wypytując, co się 
stało z Alfredem? Gdy opowiedzia,l po cichutku to 
wszystko, oniemieli na chwilę z zadziwienia. 

"On i mnie zmusił raz do tego ,Ii odezwał się na-
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reszcie Emil takim tonem, jak gdyby się spowiadał 
z najczarniejszej zbrodni. 

"Wybiłeś go? poczciwy ojciec Bhaer! chciałbym 
widziM żebyś się teraz dopuścił tego!" odezwał się 
Antoś i uniesiony słusznym gniewem, porwal go za 
kołnierz. • 

"To już takie dawne rzeczy! Teraz dałbym obie 
raczej głowę uciąć, niielibym to uczynił ," odpowie
d7.ial Emil i wziął go przyjaźnie na barki, zamiast 
zbić, co byłby sobie poczytał za obowiązek, w każdym 
innym razie. 

"Jakeś ty mógł to zrobić?" odezwal się Adaś 
zprzestrachem. 

"Obłęd mię ogarnął; zdawało mi się ie to nietylko 
przykrem nie będzie, ale mi nawet przyjemność sprawi; 
lecz skoro m raz mocno uderzył, przyszło mi na myśl 
wszystko co uczynił kiedykolwiek dla mnie i nic 
moglem bić dłuMj. Gdyby mię był nawet rzucił 
o ziemię i deptał nogami ~ nie byłbym mial żalu, tak 
się czułem niegodziwym." Mówiąc to, uderllyl ię 
Emil mocno w 1)iersi, na znak skrucby za przeszłośćl. 

"Nie wspominajmy jui Alfredowi ani słowa o trm 
zajściu, bo szlocha i nie możc się utulić z żal u," 
odezwał się poczciwy Tomek. 

"Ma się rozumiM że tak zrobimy; ale czy kłam
stwo nic jest okropną rzeczą?" rzekI Adaś, któremu 
ten występek wydawał się t6m straszniejszy, że nic 
winowajca, lecz ukochany wuj Fritz, wyciOl'piał karę. 

"Rozejdźmy s i ę ztf),d, żeby AHred mógl swobodnie 
pójść na górę, jak zechce," rzekł Franz, i najpierw zy 
zmierzył ku s7.opie, gdzie się zwykle chronili w burz
liwych chwilach. 

Alfred nie zeszedł na obiad, ale mu go zaniosla 
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na górę pani Ludwika, i powiedziała parę życzliwych 
sł6w, które sprawiły mu ulgę, chociaż nie śmiał na
wet spojrzM na nią. 

Usłyszawszy po niejakiej chwili skrzypce, mówili 
chłopcy między sobą : "Już się uspokoil," wprawdzie 
przyszedł już nieco do siebie, ale nie miał odwagi 
zejść nadół. - Gdy go nareszcie opanowala ochota 
wymknąć się do lasu, zastał za drzwiami od swego 
pokoju Stokrotkę, siedzącą bez robótki i bez lalki, 
tylko z chusteczką w rączce, jak gdyby płakała nad 
losem ukochanego jenca. 

"Czy wybierzesz sill zc mną na przechadzkę?(( za
pytał z taką miną, jak gdyby nic nie zaszło, ale w du
chu wdzięczny za nieme współczucie, gdyż wyobrażał 
sobie,.że wszyscy będą nan patrzM jak na zbrodniarza. 

"Chętnie! zawołała Stokrotka; poczem pobiegła 
po kapelusz, dumna że jeden ze starszych chłol)c6w 
wybrał ją na towarzyszkę. 

Gromadka bawiąca się na dole widziała gdy wy
szli, ale nikt nie przystąpił, bo chłopcy mają dałeko 
wigc6j delikatności, niż się im powszechnie przypisuje. 
Przyt6m czuli oni instynktownie, że w złej chwili, 
stol\rotka dla każdego z nich byłaby najpożądallszą 
przyjaciolką· 

Przechadzka sprawiła wielką ulgę Alfrcdowi 
i wrócił do domu wprawdzie cichszy niż zwykle, ale 
z rozpogod7.oną już twarzą, i obwieszony wielIcami ze 
Stokrotek, które mu wiła mała towarzyszka, podczas 
gdy jej opowiadał histol'ye. 

Nikt się nic odezwał ani jednem słowem o rannem 
zajściu, lez może z tej przyczyny wlaśnie, skutek był 
trwalszy. Alfred czynił z siebie co mógł i znajdował 
wielką pomoc nietylko w szczerej modlitwie zano zo
lH~j do Niebieskiego Przyjaciela, ale i w cierpliwej 
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pieczy ziemskiego opiekuna, którego zacnej rgki nigdy 
nie dotlmął, bez przypomnienia sobie, że dobrowolnie 
przecierpiała ból dla jego dobra. 

R O z d z i a ł p i ą t y. 

Niespodzianka. 

"Co ci to, Stokrotko?" 
"Chłopcy nie chcą, ~ebym się z nimi bawiła." 
"Dla czego?" 
"Mówią, że dziewczynka nie może grać w pilkg." 
"Może, kiedym ja dawniej grywała!" odrzekła 

pani Rhaer śmiejąc się na wspomnienie swych mlodo
cianych psot. 

"Ja wiem że umiałabym, bom grywała dawniej 
z Adasiem, i szło nam wybornie; ale teraz wzbrania 
mi tego, żeby się chlopcy nie wyśmiewali!" powiedziała 
Stokrotka, zasmucona nielitośeiwem sercem brata. 

"Kto wie czy nie ma słuszności, moja droga? 
Gdyby was było tylko dwoje, toby uszlo; ale grać 
z dwunastu chłopakami, wcale niestosownem dla ciehie. 
Obmyślę ci za to inną, ładn!): grę." 

"Już mi się tak znudziło bawić się samej," żałośnie 
odrzekła Stokrotka. 

"Pobawię się z tobi); później, ale teraz musz~ 
przygotować różne rzeczy, bo się wybiera'm do miasta. 
Zabiorę cię z sobą, więc zobaczysz Mamę, a nawet bg
dziesz mogla zostać u niej." 

"Chętnie pojadę zobaczyć Mamę i malellką J6zię 
alebym wolala wrócić z ciocii);, bo Adaś tęskniłby' 
i zresztą mnie tu jest do hrze." I 
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"Nie mogłabyś zyc bez swego Adasia, prawda?" 
rzekła ciot1,a, i znać było, że doskonale pojmuje to 
przywiq,zanie do jedynego braciszka. 

"Ma się rozumieć; jesteśmy bliźniętami, więc się 
kochamy bardziej, niż inni łudzie," odparła Stokrotka 
z rozjaśnioną twarzyczką, gdyż zdawało jej się, że nie
ma wi~kszego zaszczytu, jak być od błiźnią,t. 

"Cóż ty b~dziesz robila ze swoją osóbl01, podczas 
gdy ja krz:J:tać się będę?" spytała pani Bhaer, spiesz
nie przerzucając starą bieliznę w garderobie. 

"Nic wiem; lall,i tak mi się już znudzily! chciałabym 
żeby mi ciocia wynalazła inną zabawk\," odrzekła 
Stohotka, bujaj,):c machinalnie drzwiami. 

"Obmyślę nowiuteliki); , ale mi to zajmie dosyć 
czasu, wi~c idź teraz zobaczyć, co A:qa przyniosła na 
śniadanie," rzełda pani Bhaer w nalhiei, że to zatru
dni ch l'Iilowo przynajmniej, tę mali): zawadę· 

"Dohrze, cheiałabym tam posiedzi M, jeżeli się nie 
bgdzie gniewać." Odpowiedziala dziewczynka i 7.wolna 
pod:J:żyla do kuchni, gdzie murzynka Azya panowala 
samowładnie. W pięć minut, wrócila z l{awalldem roz
robionego eiasta wnLczce i z POll1<LC'zonym noskiem. 

"Ach ciociu! czy mogę robić imbićrowe i rozmaite 
inne ciastka? A7.ya się nic gnićwa i nic wzhrania mi, 
a toLy talde zabawne Lylo! pozwól ciociu!" szczebio
taJa Stokrotka jednym tchem. 

,,1 OWS7.em id;\, rób co ci sig podoha, i siedź póki 
zechcesz," odparła pani Ludwika z wielki~m zadowo
leniem, gdyż nieraz trudniej bylo zaLawić tę jedni! 
panienkg, niż wszystkich dwunastu chlopców. Sto
krotl((L pobiegła i jJollczas gdy się l<rzlLtała W kuchni, 
pani Bhaer suszyła sobie glow\ nad jakb nowl1 za
bawl«l. Nagłe1 błysnęła jej widać pożlldana myśl, bo 
u~mieclllląwszy się do siebie, 7.amknr;:la garderobę 
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i spiesznie wyszła, mówiąc: zrobi\) to, jeżeli się 
tylko da." 

Coby to było, nikt się tego dnia nie dowiedział; 
ale cioci Ludce tak b1yszczały oczy, gdy oznajmiła 
Stokrotce, że obmyśliła nową zabawką i zamierza ją 
kupić, że przejęta ciekawością, zarzucała jib pytaniami 
całą drogę do miasta, nieotr7.ymują,c jednak dokładnych 
odpowiedzi. Została w domu, ;;,eby się nacieszyć matką. 
i maleIlką Józią, a ciocia Ludka wybrała się do skle
pów i wróciła tak obładowana jakiemiś clziwacznemi 
paczkami, że Stokrotka, zdjęta jeszcze większą cieka
wością, chciała czeml)rędzej jechać do Plumfielcl, żeby 
się przekonać, co si\] w nich znajduje. Cioci J.lie bylo 
jednak pilno, i bawiła długo w Mamy pokoju, a siedzą.c 
na podłodze z niemowl\]ciem na kolanach, rozśmieszała 
ją opowiadaniem różnych figli swych chłopców. 

Stokrotka nie mogla pojąć kiedy ciocia wyjawiła 
tajemnicę przed jćj Mamą, która jednak widocznie ją 
wiedziała, bo zawiązując kapelusz córeczne, pocałowala 
jej różową twarzyczkę, i rzekła: "bądź grzecznlb moja 
Stokrotko i naucz się nowej i pożyteczn~j zabawki 
którlb ciocia kupiła dla ciebie. Bardzo jest zajmująca, 
i tylko przez wielklb dobroć będzie si\) ciocia nilb bawić 
z tobą., gdyż jej sama nic lubi." 

Po tych słowach, obie panie serdecznie się roze
śmiały, wzmagając tćm jeszcze bardziej ciekawość Sto
krotki. - Gdy konie ruszyły, w tyle koryolldi zabrzę
czało coś głośno. 

"Co tam jest?" zapytała Stokrotka, natgżając słuch. 
J1Nowa zabawka," odrzekla poważnie ciocia Ludka. 
"Z czego się ona składa?" 
"Z żelaza, blachy, drzewa, miedzi, cukru, soli, 

węgli, i tysiąca innych rzeczy." 
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"To dziwnej a jaką ma barwę?" 
"Rozmaite." 
"Czy duża?" 
"CZęścilb duża, CZęSCIą mała.'1 
"Czy widzialam już co podobnego? 
Nieraz, ale było - to mniej ładne.'1 

;;Cóż to być może? Nie mog\) już dłużej czek~ć! 
Ach kiedyż zobaczę !II wołała Stoluotka, poclslmlmJąc 
z niccierpliwości. 

"Jutro rano, po lekcyach." 
"Czy to będzie także dla chłopcó~v?" 
"Nie, tylko dla ciebie i dla BeCI; chł?pcy b~dą, 

jednak lubili widzi M to, i przyjmować peWIen UdZIałj 
ale przypuszczanie ich do tej zabawy, zależeć będzie 
od twej woli,ll 

Jeżeli Adaś zechce, to sie z nim podziel\]/I 
"Bą,di pewna że wszyscy v zechcą, a szczególniej 

też 'Nadziany," rzekła pani Bhaer, i ze śmiejącemi się 
oczami poklepała jakąś dziwaczną i dużą paczkę, 
którą trzymała na kolanach. 

"Niechże i ja się dotknę, choćby jeden raz!" za
wolała błagalnie Stokrotka.'1 

Ani razuj zgadłabyś co to jest, i cała przy-
jem;ość obróciłaby si\) w niwecz." .. 

Stokrotka żałośnie westchn€ła, lecz po ChWIlI 
uśmiech rozjaśnił jej twarzyczkę, gdyż przez maleńki 
otwór w papierze, zobaczyła coś błyszczącego. 

Jakże ja m o g ę czekać tak długo! czy się to 
w ż~den sposób nie da zrobić, żebym zobaczyła dzisiaj?1I 

O nie' trzoba tA rzecz urząqzić i poustawiać 
'" " . . . T d różne przedmioty. Zresztą, obIecałam WUJOWI eo or-

kowi, że ci nic pokażę tego, aż będzie w należytym 
porządku." 

"Kiedy wuj o tćm wie, to musi być coś wspa-



64 

nialego!" zawołała Stokrotka klaszcząc w rf1czki, bo 
ten śliczny wujaszek był tak dobry, jakby jaka 
chrzestna matka z czarodziejskiej bajki i zawsze ob
myślał wesołe niespodzianki, ładne dary i komiczne 
7,ubawy. 

"Tak, wuj TeodorcI, kupował to zemną, i takeśmy 
si ę ubawili w sklepie, dobierając różne przedmioty! 
Ponieważ chciał, żeby wszystko było piękne i duże 

6
· , 

m J planik przyb rał wspalliuh1 postać, przy jego po-
mocy. Musisz go serdecznie ucałować, juk przyjedzie, 
bo to najlepszy wujaszek jaki istnial kiedykol wiek, 
i kupował K ...... o malom się nie wygadala!" 
krzyknęla pani Bhaer lliekOJ'lcząc tego z:ajmuj'1cego 
wyrazu; pocz:em zacz~la pr;"eglą,dać mcbunki, jak gdy
I)y z obawy, ;;,eby Jliepowieclzie6 wi~cej, niż potr;r,eba. 
Stokrotka zalamala r'1czki z cicrpliwćm poddaniem 
się i cichutko siedziaJa. rozmy~laji1c llad tem, jakićj 
zabawki nazwa, może siQ zaczynać od litery: K? 

Zajechawszy przed dom, ~ledzila lmżd'1 paczkę 
wynoszollą z karyolhi; jedna zwlaszcza, duża i ci~żka, 
którą FraJ17, prosto zabral do swego pokoju, napel
nila j'1 z:dumieniem i ciekawościi).. Coś bardzo tajem
niczego d7,iulo sig popoludniu, bo Fm!1z kul mIotem, 
Azya biegala z: gó ry Ila dół, cioth krz'btała si~, prze
nOS7,ąc rÓl.ne rz:eczy pod fartlLszkiem, podczas kiedy 
mały Theodorek, jedYJlY z dzieci którego tam llrz)'
lJUszC7.ano, gdyż nic lLmi al jeszc;r,e wyraźnie mówić, -
szczebiota]', śmial si ~ i usil owal powiedzi66, że wid ;r.ial 
coś "pIQtnedo." To wszystko pozbawlulo niemal prz)
tomllo~ci ' tokrotkQ, ił. 7.gonlc:dwwanie jćj udzie!i1o 
sig nawet chlopcom, którzy :r.amgczali matkg Bhaer na
rzucaniem swój pomocy; ale im odpowiadala wIasnemi 
slowy ich do Stokrotki: 

"Dziewczgta nie mog~! sig bawić z ehIopcami. 
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To cacko jest dla Stokrotki, dla Beci i dla Illuie, 
a was wcale nic potrz:ebujemy." 

Musiala wigc nareszcie ustąpić mloda kawalerya 
z pokorą" i prosiła Stokrotkę do zahawy "IV koni c, 
w kręgle, w pilkę, w co tylko zechce, - a to z tak 
nagłą serdecznością, z taldem pgrzecznieniem, że się 
jej niewinna duszyczka wydziwić nie mogła. 

Dzięki t6j uprzejmości, przetrwała jako tako popo
ludnie, wcześnie poszła spać, a nazajutrz rano odrabiala 
lekcye tak skwapliwie, że wuj Fritz byłby chciał, 
żeby j6j codziell wymyślano jaką, nową zabawk~. Cala 
g·romad ka doznała s ilnego wrażenia, gdy 
o j e d ena s tej go cl z i n i c, Stokrotka została uwolni 0-

nfh: bo wszyscy wiedzieli, że te raz otrzyma tę nową 

i tajemniczą zabawkę . 
Dużo oczu śledzilo ją, gdy schodziła na dól ; 

Adasiu zaś ogarnęło takie rozturgnienie, że gdy Franz zu
pytał: "gdzie jest pustyuia Sahara?" żałośnie odrzekł: 
"w dziecinnym pokoju ," i cała klasa wybuchnęła 
śmiechem. 

"Ciociu, skOl1.czylam już wszystkie lekcye, i ani 
chwili dluż6j nie mogę czekać!" zawolała Stokrotka, 
wpadajłhc do pokoju pani Bhaer. 

"Wszystko już gotowe, możesz wejść," odrzekla 
ciotka, i wziąwszy Teodorka pod jeclnę pachę, a ko
szyk z l"obotłh pod drugę, spiesznie zaprowadzila ją 
na górę. 

"Nic nie widzg!" rzekła Stokrotka oglłhdając się 
dokoła, gdy sig otworzyly drzwi od dziecinnego pokoju. 

"A słyszysz co'!" spytała ciocia Ludka, przytrzy
mując za sukienkę Teodorłm, który się wyrywał 
w jednę stronę pokoju. 

Jakiś 'dziwny szczęk i jol,by syczenie w kotle, wy
chodziły z poz:a firauki zawieszon6j przed głęboko wy-

Mali ffi'lzczyzui. 5 
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wystają.cem oknem j Stokrotka odsunęla ją wi~c, \\y

dala radosne "ach~'i a potem stała, z rozkosznóm 
zdumieniem przypatruj,!c się ... czemu? jak się wam 
zdaje ?" 

Pod olmelll umieszczoną, byla duża podstawa na 
której, z jednej strony w isialo i stalo, mnóstwo różnych gar
nuszków, rynek, patelni i rądelków, z drugićj maI)' 
serwis porcelanowy do obiadu i herbaty, w środku :t.aś 
był piec do gotowania; ale nic blaszany, bo na nic 
by si~ nic :t.uał - tylko z }Jrawdziwego żelaza, i dosy~ 
duiy, aby wyprawiać uczty dla licznego grona zgło
dniałych lał ck. Najlepsze ze wszystkiego było to, że 
się palił rzeczywisty OgiClI, że istotna para wychodziła 
z dziobka od maszynki do herbaty, i że przykrywka 
nż odskakiwała w górę, tak się gotowała woda. 
W miejscu jednej szyby szklannej, wprawiono blaszan,!, 
z otworem na maly kominek, i prawdziwy dym wy
chodził na dw6r tak naturałnie, że przyjemnie było 
patrzeć. Skrzynka z drzewem, i szatiik z węgłami stal.'" 
na boku, w górze wisiały ściereczka, szczotka i m;otełka j 
koszyczek do miasta stal na stoliczku, Slllż'1cynJ 
za)lwyczaj Stokrotce do zabawy, a na poręczy jćj 
krzesełka, wisiał bialy fartuszek, i tiliczny czepeczek 
Slońce zaglądało ciekawie, jak gdyby je bawił tell 
widok, piecyk szumiał aż miło, kociołek wypuszczał 
parę, nowe. blaszane naczynia błyszczały na ~cianach, 
Jadny s el'\VI s porcelanowy stał szeregiem: jednem 
słowem, była to tak ladna kuchenka, jakiej tylko 
mogło dziecłro za})ragn'lć. 

Po pierwszym wyl<rzyku, Stokrotka stała cichutko, 
ale oczki jej, żywo przelIosZ<1c sig z jednego przed
miotu na drugi, błyszczały coraz bardziej j a gdy na
reszcie spocz~ły na ura.dowaUl'j twarzy cioci Ludki 
u 'cisn~la jih mówh~c: ' 
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"Ach ciociu, jakaż to wspaniała zabawka! czy na
prawug będg mogla gotować w tym ślicznym piecyku, 
wydawać obiady, bałe, i palić prawdziwy OgiCl'1 'ł 
Jak ż e mi się to wszystko podoba! Co cioci nasunęło 
tę my61." 

"Twoja chgtka do robienia ciasteczek, 7. Azyą," 
odl')Ielda pani Bhaer, przytrzymując Stokrotkę, tak 
1l0dskakuj'lci!, jak gdy by miala frum1ć w g61'~ . "Wie
działam że ci Azya nie pozwoli gospodarować często 

w kuchni - i to byłoby nawet niebez:piecznćm pny 
dużym ogniu - wiCL:em sobie postanowila wyszukać 
maI,! kuchenl,C} i nauczyć cię gotowania, żeby ta za
bawka była pohlC7.0Ui! z pożytldem. Przeghtdalmu 
pilnie s klepy, ale wszystkie duże sztuki byly drogie, 
i sąd)liłam już że mi wypadnie wyrzec siQ tej llny
jernności, kietlym spotkała wuja Teouorha. Dowiedzia
wszy sig czego szukam, oLiecal SW!! pomoc, i nie dał 
pokoju, pólcim nie nabyła najwi~ksz('j ze wszystldch 
kuchenek. .tajalam go za to, ale śmial się i prze
śladował obiadem, którym ugotowała na jego przyjr,:cie, 
gdy~llly oboje byli bardzo jeszcze młodzi. Nareszcie, 
gdy poprosil, bym niet)"lko ciebie, ałe i Becię uczyła 
gotować - uleglam i poszliśmy l'U7.em po r{Jżne smaczne 
rzec7.y do moich "wykładów kuchennych /' jak siC wy
razi!." 

,/fo najladllicjsza, uajśliczniejsza kuchenka IV ~wiecic, 
i będ~ wolała uczyć sig gotowania, niżeli innych 
lekcyi. - Czy bgdg mogla robić torciki, ciasteczka, 
i makaroniki 't" wolała Stokrotka taJlcząc IV koło po
koju, z now'1 patełnią w jedncj r'lczce, i z obcężlmmi 
w drugiĆj. 

"Wszystko nastąpi we właściwym c:tasiej ale ponieważ 
ta zabawha ma slużyć do pożytku, więc ci muszę 
mówić, co 1 jak masz robić. Bgdziemy sig zaopatry-

5* 



68 

wać w wiktuały, i nauczysz się gotować, na rualą, 
skalę· Nazw~ cię Salusią, bo lliby-to będziesz nowo 
przybylą służącą,(( dodala pauiLudwika, poczćm wzięła się 
do roboty, Teodorele zaś siedzin,l na ziemi z pn.lusz
kiem w buzi, i z takićm zaj~ciem wpatrywal iQ 
w kuchenkę, jak gdyby to był żyjący przedmiot.(( 

"Ach! jak ~ e to będzie miło! Od czego mam Z,1-

cząć?(( zapytała Salusia, z tak 'uradowaną, twarzyczką 
i gorliwą minką, że ciocia Ludka zapragn ~la , że 
by wszystkie nowe kucharł{i były choć o połowę tale 
ladne i mile. 

"Przedewszystki6m u bierz się IV czepeczek i w far
tu zek. Troch~ staroświccka ze mnie go pOdyni , wigc 
lubię, ~eby kucharka byla bardzo schludnq,." 

Salusia ukryła loczki pod cz6peczkiem, i fartu zek 
przypasała bez szemrania, chociaż zazwyczaj bunto
wala si~ przeciw bawetowi. 

"Teraz, możesz wszystko poustawiać porządnie, 
i umyć nową porcelanę . Stary serwis także należy 
oczy ' cić, bo dawna służąca miala zwyczaj zostawiać 
go w smutnym stanie, po gościach. 1I 

Chociaż ciocia Ludka powiedziała to z wielką po
wagą" roześmiala się alusia, wiedząc, że ona ama 
je t ową lliedbalą dziewczyną,. Pot6m zawLll~la ręka
wy i z rozkosznćJll uczuciem zacz~la si ę krzątać kolo 
kuchni, unosząc si~ od czasu do cza u, to nad "TlI i
lucimym waIeczIdem do ciasta/, to li ad "ślicznym 
szafliczkiem do zmywania naczyu," to nad nzgrabniutl ą 
pieprzniczką· II 

"Teraz moja Salusiu, wd koszyk i pójdź na targ; 
oto ma z S1)i8, czego mi potrzeba do obiadu/' rzekla 
pani Ludwika, oddając jćj kawalek papieru, gdy na
czyn ia 7.Ostaly uporządkowane. 

nA gdzie je5t targ?" zapytała Stokrotka, którćj ta 
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nowa zabawka wydawała się coraz bardzi6j zaj
nmjf1cą· 

"U Azyi." 
W CMĆj klasie doznano powtórnego wrażenia, gdy 

Salusia, pokazawszy się IV nowym stroju, szepnęła do 
Adasia: "To przewyborna zabawIca!" . , 

Starą Azyg bardzo to wS7.Y8tko bawIło, l ro-
7.e.'miala się wesol0, gdy dziewczynka wpadJa do 
pokoju w c?:epku przekrzywionym na bakier i . z ]w

szyc7.kiem w ręce, trzepoczl);cym przykrywką, Jak by 
ka tanietami. 

Moja pani, ciocia Ludka, żąda tych oto rzeczy : 
i muszę je dostać," rzekła Stokrotka z powagą. 

Poka,;: kochanko co tam napisane. Dwa funty 
n' l\~' mi"sa kartofle groch jabłka, chleb i masło, H.ll~Sa " , " . , 

jeszcze nie przyniesiono : jak je dostaWią, to CI przy-
szlę na gór~, a reszta jest tu, pod ręką.", . 

Zapakowała wiQc Azya jeden kartofel, Jedno Jabłko, 
trochę grochu, po kawałku masla i c,iasta, i zal,e~ila 
Salusi, :i:eby si~ pilnowala , ho chłopIec od rze7.l1lka 
umić czasami figle płatać. 

"Któ~ to jest ?" . spytała Stokrotka, w nadziei że 
to bcdzie Adaś. 

Zobaczy z" odrzekła zwięi le Azya; Salusia zaś " , 
odes7.la, śpiewając sobie: 

") "Mabel, grzeczna dziewczyna, 
Mabel, dziewczynka mała, 
Miata butelkę wina, 
I smaczne ciastka miała." 

Teraz włóż do spiżarni to wszystko, prócz jabłka," 
" , 'l d d " rzekla pani Ludwika, skoro kucharka W1'OCl a o omu. 
Pod środkow'1 pólką w kuchence, stała szaflca; 

*) Wiersze przekladl1 panny Maryi Krllnit'lskićj. 
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otworzywszy drzwiczki, doznała Stokrotka nowego 
zach,:"yt~: jedna polowa była widocznie przeznaczonl1 
~a plWlllCę, bo nag.r~madzono w niej drzewo, węgłe, 
I łuczywa; w drUgIeJ, stało pełno słoików pudelek 

,. l b l ' d ' , ruznyc l za awnyc I naczyu o mąki cukru soli 
i wszelkich domowych zapasów. Były też i konfitury 
piernik w blaszanóm pudełeczku, sok porzóczkowy w~ 
flaszeczce od wody kolOlIskiej, i herbata w slrrzyn
ce; ale największe bogactwo stanowiły dwie mi
seczki mleka i warząchew do zebrania śmietanłd. 
Stokrotka klasnęła w rączki na ten widok, i chciała 
natychmiast wzil1ć się do roboty lecz ciocia Ludka 
lJowiedziała: ' 

IIJ eszcze nic teraz; będziesz potrzebowala śmie
tanki do tO~'ciku ~)rzek!adane?o jabłkiem, który się 
poda na obIad, WIQC mech sIg ustoi do tego czasu." 

,,~ędzie torcildll zawołała Stokrotka, niedowierzając 
prawIe, aby ją, taka radość czekała. 

,l~że!i piecy~{ okaże się dobrym, to bQdą dwa 
torCIkI: Jeden z Jabłkiem, drugi z poziomkami" rzekła 
pani Ludwika. ' 

"Więc cóż mam teraz robić?" zapytała Sałusia nie
cierpliwie wyglą,dając chwili, kiedy rozpocznie robotę. 

"Zamknij niższe drzwiczki u pieca, żeby się roz
grzał, potem umyj rączki, i wydobądź make cukier 
?ół i. cyn~mon. Zo b~cz tóż, czy stolniczka 'je~t czysta: 
l obIerz Jabłko, bo Je włożysz do środka." 

Stokrotka zebrała te wszystkie rzeczy, a ile !Jrzy 
t~m narobiła szczęku i brzęku, łatwo sig domyśleć, 
lnedy tak młodą, byla jcszcze ta kuchareczka. 

"Doprawdy, nie wiem ile czego wzią,ć na tak małe 
torciki. Muszg je .zrobić .na ~~Jbj, trafi, a ~ak mi sir 
udadzl1, to sprobUjemy WIęceJ, rzekła llal1l Ludwika 
trochę zakłopotana, chociaż ją bawily odrobinki łeżące 
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przed uią. "Weź teraz pelną miseczl{ę mąki, wsyp 
szczyptę soli, a potóm dodaj tyle masła, ile sig 
zmie~ci. Pamiętaj, że przedewszystkiem trzeba roz
cierać suche rzeczy, a potćm dodawać płynne: w ten 
sJlos{)b lepiój sig wymięszają,.a 

"Ja to umiem, bom widziala jak Azya robi. Czy 
wysmarować blachę masłem? ona zawsze od tego za
czyna/' powiedziała Stokrotka, z wielkim pośpiechem 

sypiąc mąkę· 
lIr owszem wysmaruj. - Zdaje mi się 7:e b~dzie 

z ciebie dobra kucharka, bo się zręcznie bierzesz do 
ro boty," rzekła ciocia Ludka, dla zachgty. 

"Teraz wlej kropelkę wody: tyle tylko żeby za
moezyć; potóm nasyp trochę mąki na stolniczkę, za
gnieć .ilb i rozwałkuj, oto w ten spos6b: - dobrze. Po
maż ciasto maslem, i ZWiJ'l je na nowo. Tylko nie rób 
zbyt tłustych torcików, żeby się lalki nic pochorowały./I 

Stokrotka rozśmieszona tą, myślą, hojną rączką, 
rozsmarowała maslo, potem zwin~la ciasto, rozwin!j,wszy 
.ie napowrót ~licznym wałeczkiem, włożyla na blach~ 
i przykryła jablkiem; poczem bardzo starannie, po
łożyła zn6w kawalek ciasta. 

"Zawsze mialam ochotę obkrawać torciki dokoła, 
ale mi Azya nie pozwalała. Jak to miło robić co się 
nam podoba! II rzekła Stokrotka, obrzynajl),c ciastu 
nożykiem. 

Nawet i na.jlepszćj kucharce niezawsze się \Ysq
stko uda; dla tego t6ż i Salusi przytrafiło sir to 
llrzyb'e zdarzenie, że kiedy zbyt szybko przesuwal 
sig nożyk po cie~cie, talerzyk wymknąl się jćj z rą,czld, 
i torcik padł na ziemię. Salusia krzylmęla, palli 
Ludwika roześmiała się, Teodorek zacz::yl sięgać po 
zdobyez, i przez chwilę panował wielki zamęt. 

"Takem mocno ścisnęła brzegi, ;;'0 torcik został 
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nienaruszony : ani się rozlal, ani przerwal; - wy
wiercę tylko otwór, i będzie gotowy" rzekla Sa
lusia. Następnie podniosła swój skarb' i jak zwykle 
dzieci, nieuważają,c ua to, że leżał na' ziemi, dopro
wadzała go do pierwotnego stanu. 

"Moja nowa lmcharka ma dobry temperament, jak 
widzę, a to taka miła rzecz!" powiedziała pani Lu
dwika. "Otwórz teraz słoik ze smarzonemi trnskaw
karni, napełnij niemi torcik, i połóż na wierzchu lm
wałek ciasta, tak samo jak Azya robi." 

"Położę łiterę S na środku, a wkoło dodam zygza
ki;' to będzie tał{ie zajmujące jak go będę jeść!" 
rzekła Salusia stroją,c torcik floresami. Teraz wsta
wię oba w piec! zawołała, gdy ostatnia kuleczka ciasta 
została ostrożnie ułożoną, na czerwonem tle konfitur 
i z tryumfalną, minki): wsungla je w piecyk. ' 

"Umyj naczynia; dobra kucharka nigdy tego nie 
odkłada na później. Następnie obierzesz kartofle 
i groch." ' 

"Jest tylko jeden kartofeł," odpowiedziala Sto
krotka ze śmiechem. 

"Przekrój go na czworo, żeby się zmieścił w rą
delku i trzymaj te kawałki w zimnej wodzie, dopóki 
się ich nie zal)znie gotować." 

"Czy mam namoczyć i groch?" 
"Ale gdzież tam! Obłuszcz go tylko i pokraj." 
Posłyszawszy w tej chwili drapanie do drzwi po-

biegła Sałusia otworzyć, i ukazał się Bukiet z ~rzy-
krytym koszyczkiem w pysku. ' 

"Więc to ty jesteś rzeźniczkiem!" zawołała we
soło, uwalniając go od ładunku. Pies zaczą,ł się 
oblizywać i skomlM, myśląc widoczpie, że to obiad 
dla niego, gdyż często zanosił w ten sposób jedzenie 
swemu panu; a doznawszy zawodu, odszedł szczekając 
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gniewnie. W koszyku były dwa malellkie kawałki 

mi~sa, gruszka pieczona, ciasteczko i papier z napisem 
uagrezmolouym przez Azyę: "Śniadanie dla panienki, 
jeżeli jej się uie uda gotowanie./t 

Nie potrzebuję jej szkaradnych gruszek, ani ni
czego! Uda mi się gotowanie, i przekona się, że b~dę 
miała wyborny obiad!" zawołala Stokrotka z obUl'ze
niem. 

"Może nam się to przydać, jak goście przyjdą 
7,awsze jest dobrze miM coś w śpiżarni ," rzekła 
ciocia Ludka, nauczona tego własnem do~wiadczeniem, 
po wielu gospodarskich niepowodzeniach. 

"Teodolet chce jeść ," oznajmił chłopczyna, które 
mu zdawało się, że jużby czas było coś skosztować. 
Matka dala mu do uporządkowania swój koszyk od 
robót, w nadziei że spokojnie posiedzi, póki się nic 
dokończy obiadu, i !lit nowo zaczęła gospodarować. 

"Wstaw na ogiell jarzyny, nakryj stół, a potem 
rozpal węgle, ~eby usmażyć befsteak" 

Jakaż to była przyjemność patrzeć jak kartofle 
podskakują w garnuszku, zaglądać do grochu czy 
mięknie, otwierać co pięć minut piecyk, żeby zobaczyć 
czy się torcik przyrumienia; a nareszcie skoro si~ 
już w~gle rozpaliły, włożyć na patelnię dwa kawałki 
mi~sa, i ostrożnie obracać je widelcem. Najwpierw były 
gotowe kartofle, i nic dziwnego, bo cały czas stały na 
wielkim ogniu; pogniotła je małym tłuczkiem, dodała 
dużo masła - o soli zapomniala - a potem ulożyła 

, l' je na czerwouym talerzyku, przygładziła no~y nem, 
oblała mlekiem i wstawiła w piec, żeby się przy
rumieniły. 

Tak ją zajQło to wszystko, że zapomniała o tor
cikach; dopićro otworzywszy piecyk dla wstawienia 
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kartofli, wydala żaJosny okrzyk, bo się na nic przy
paliły! 

"A.ch moje torciki, moje śliczne torcild! już z nich 
nic nie b§dzie!" wołała biedaczka, zalamując powa
lane rączki, na widok zniweczonćj pracy. Torcilr 
z konfiturami przedstawiał szczególnie smutny widok, 
ho floresy i zygzaki spadały z poczerniałćj galarety, 
jakby mury i kominy domu nawiedzonego pożarem. 

"Ach mój Boże! zapomnialam powiedzićć żeby6 je 
wyjl?la z pieca! ze mną zawsze tak bywa!" rzekła ciocia 
Ludka ze skruchą. "Nie płacz moja droga, to moja 
wina 7 więc jeszcze raz sprobujemy po obiedzie," do
dala, widząc że Salusi spad la z oka wielka łza, na 
gorące zgliszcza torcika. 

Byłoby więcej łezek spłynęło, gdyby befsteak nic 
zasyczał w t8j chwili, co tak pochłonęJo uwagę ku
eharki, że wprędce zapomniala o zmarnowanych tor
cikach. 

"Postaw w cieple półmisek z befsteakiem i talerze, 
aby się grzały; potćm przypraw groch maslem, i po
syp go odrobiną pieprzu i soli," rzekła pani Luchl'ika, 
obiecując sobie, że się obiad obejdzie już bez smut
nego wypadku. 

"Zgrabna pieprzniczka" ukoiła żal Salusi; obiad 
zostal wreszcie podany j sześć lalek zasiadlo: po trzy 
z każdej strony, - Teodorek zajął ostatnie miejsc~ 
a Salusia główne. Gdy wszystko zostało urządzolJ(~, 
zabawny przedstawial sig widok, bo jedna lalka hyla 
w balowem ubraniu, druga w nocnćj koszulce, Jerzy 
zachował zimowy strój z ponsowej flaneli, Anabella 
zaś, miaJa na sobie tylko wlasną skbrę, a raczej ko
dową· Teodorek, jako ojciec rodziny, zachowywał sir 
hardzo przyzwolCie, z uśmiechem pocbłanial eo mu 
tylko dano, i wszystko wydalo mu sil? wy~mienitćllJ. 
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Stolrrotka cznwala nad calą gromadką, jak męcząca, 
natarczywa lecz uprzejma gospodyni - wszal,że się 
widuje takie i przy większych stolach - i robiJa 
honory z tak niewinnem zadowoleniem na twarzyczce, 
jakie się rzadko u kogo napotyka. 

Beefsteak bardzo byl twardy, wi~c go nożyki nie 
mogly krajać; kartofle nie przyrumieniły si§ dokoła, 
groch zbil się w masę; ale goście przez grzeczność 
nie uważali na te drobiazgi, a gospodarz i gospodyni 
zajadali z apetytem, do ł)Ozazdroszczenia. Zebrawszy 
garnuszek śmietanki, tak się ucieszyła Stokrotka, że 
jej to wynagrodziło utratę torcików, a wzgardzone 
włJierwćj ciastko od Azyi, olkzało. si~ szacownym 
skarbem, gdy je podano na wet.y. 

"Jak żyję, nie jadłam tak wybornego obiadu! ezy
bym nie mogła miewać tej przyjemności codzieJ] ?II 
zapytała Stokrotka, oblizując talćrzo i wyskrobując 
z nich resztki. 

"Możesz codziennie gotować po lekcyach, lecz wolę, 
żebyś zjadała swoje potrawy o zwyczajnych godzinach, 
a na śniadanie wystarczy ci kawałek }Jiernika. Dziś 
uszło to, jak na pierwszy raz, ale trzeba się trzymać 
porządku. Jeżeli masz ochotę, to po południu będziesz 
mogla co przyrządzić do herbaty,1I rzekla pani Bhaer, 
którą bardzo ubawił ten obiad, I:!bociaż nie otrzymała 
naJl zaproszenia. 

"Pozwól mi ciociu, zrobić suflecild z jabłek dla 
Adasia, bo je bardzo lubi, i tak jest przyjemnie odwracać 
je i posypywać cukrem!" zawolała Stokrotka, czule 
wycićrając żółtą plamkę na przełamanym nosku Ana
belli, ktrlra nic chciała jeść grochu, 7. powodu słabości, 
łatwo dającćj się wytłumaczyć zbyt lekkim strojem. 

"Jalr 110Częstujesz Adasia, to inni b~dą si§ także 
napićrać, a wszystkim nie podoJasz." . 
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"Czy nie mogłabym zaprosić tą l'i1zą sameO'o 
tylko Adasi~ na herb.atę? Potem, jeżeliby ;ię suflety 
udaJ y, zrobIłabym WIęCeJ dla reszty chłopców," za
wołała nagle Stokrotka, uradowana tym pomysłem. 

"Doskonały płan! Twe przysmaki będi), stanowiły 
na~rodę dła g~zeC)mych ?hłopeów, a każdy z nich, be? 
~vYJątku, ,będzlC wołał zJeść co dobrego, niż otrzymać 
mny dowod uznania. Jeżeli mali mężczyzni podobni 
~i), do du~ych, to dobra kuchnia wzruszy ich serca 
I cudowl1le ułagodzi temperamenta li dodała ciocia 
Ludka żartobliwie, wska~ując głow~ na drzwi, ską(l 
p~n Bhaer przyglądał SIę z przyjemnością maleJ'l
kIemu gronu. 

"Tę ostatnią przymówkę stosowałaś do mnie 
złośliwa niewiasto. Przyznaję, że masz w tern słusz~ 
n?ść, ale :.llcby ze mną. bylo, gdybym się był z tobą 
ozell1ł, tylko .ella zdo~ności łmcharskich ,u odrzekł pro
fesor ze śmIechem l zaczął podrzucać w górl) Teo
do~k~, ~.tóry ~aremnie usiłował opowiedziM w swej 
dZIecmneJ mowIe, że wspaniałi), mieli ucztę. 

~~okro.tka. z dumą. pokazała kuchnię i obiecała 
zrobIe. WUJOWI .tyłe su{Jetów, ile ich tylko zdoła zjeść. 
~łaśme opowIadała o nowoobmyślanych nagrodach 
Jo.edy chł?pcy ~ A~asiem na czele, wpadli do pokoju; 
wletrz,!:c Jedzeme, Jakby gromada zgłodnialych wilków. 
Le}~cye byJy SkoIlczone, obiad jeszcze niegotów, więc 
won beefsteaku prosto ich poprowadziła do właści
wego miejsca. 
. Jak świat światem nie było tak dumnej panny 
Ja.k Stokrotka, kiedy pokazywała swe skarby i opo~ 
WIadał~ chlo~)c~m, co m~ dla. nich w zapasie. Niektórzy 
PO~'!:tplCwah, lIeby mo;.:na Jeść, co ona ugotuje; Na
dZIanego serce zdobyła jednak od razu, Alfred i Adaś 
także silnie wierzyli w jćj umiejętność" a inni powiedzieli, 

.. 
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że zawyrokują. dopióro po wypróbowaniu, - ałe wszyscy 
podziwiali kucllllię, i z wielkiem zajęciem ogl,!:dali 
piecyk Adaś chciał zaraz odkupić kociołek do maszyny 
parowćj, którą budował; Alfred zaś zauważył, że naj
więlrs7.y r,!:delek przydałby mu się do topienia ołowiu 
na kule, śmigowllice i tym podobne fraszki. 

Stokrotka tak się tern przestraszyła, że pani Lud
wika przykazała, aby żaden z chłopców nic dotykał 
kuchni, ani sil) nawet do niej zbliża}, bez pozwolellia 
właścicielki. Tym sposobem wielce się podniosło zna
czenie Stokrotki w oczach paniczów, zwłaszcza, że 
przekraczaj,!:cy prawo, mial być za karę pozbawiony 
jej przysmaków. 

Po chwili dzwonek się odezwał i cale grono zeszło 
na obiad. Wiele było szmeru i wrzawy, bo każdy 
z biesiadników zamawiał sobie u Stokrotki jaką ulu
bioną potrawę. Wierząc nieograniczenie w swój piecyk, 
obiecywała ona wszystko, byleby tylko ciocia Ludka 
wskazywała, jak się brać do rzeczy. 

Panią BlIaer zastraszało to ni-eco, bo niektóre 
z żądanych lako ci wychodziły z zakresu jej umiejętno
ści - . jako to: weselny tort, cukier łodowaty, kapuśniak 
ze śledziami i z wiśniami, ulubiollY przysmak, o jal,i 
prosił profesor, przyprowadzając tem żonę do rozpaczy, 
gdyż niemiecka kuchnia byla jój całkiem nieznan~. 

Stokrotka chciała gotować zaraz po obiedzie, ale 
jej ciocia zaleciła, żeby umyła wpierw ej naczynia, na
pelniła wodą kociołek do herbaty i uprała fartuszek. 
Potem miała się bawić do piątej, bo wuj Fritz po
wiedział, że dla młodego mózgu i cialka, niezdrowo 
jest uczyć się długo, chociażby nawet gotowania; 
a ciocia Ludka znowu, z doświadczenia wiedziała, jak 
pL'l:dko nowe cacka tracą powab, jeżeli się ich używa 
nieroztropnie. 
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Chłopcy zachowali się ze szczególną grzeczności,! 
względem Stokrotki, owego lJOpołudnia. Tomek obiecał 
jój pierwsze owoce ze swego ogródka, w którym dotlbd 
rósl tylko chwast; Antoś przyrzekł zaopatrywać j,! 
darmo w drzewo; Nadziany oddawał jej prawdziwą cześć; 
Ada:l z punktualności'1, miłą w takim młodziku, ofiaro
wal się towarzyszyć jej do dziecinnego pokoju, skoro 
tylko uderzyla pi'1ta godzina. Nie była to chwila do 
przyspasabiania całćj uiesiady, ale tak uóilnie prosil, 
ieuy go wpuściła i przyjęła do usług, że uzyskal 
przywileje, z jakich goście rzadko korzystaj'1, miano
wicie: rozpalił ogie!'l, i pełniI różne rozkai:Yi przyczćm 
z przejęciem śłedzil postępy uczty. Pani Ludwika ł{iel'o
wała nimi, krZtbtaj'1c się zarazem w innych pokojach, 
gdyż właśnie zawiesIlala firanki w całym domu. 

"POlJl'o:l Azyę o kulwIe kwaśnej śmietany, to ciastka 
uęd11 lekkie, cltociai się nie doda wiele sody, cwgo 
nic lubię," zaleciła llajwlJierw6j. 

Adaś zbiegI na dół i powrócil strasznie skrzy
wiony, gdyż skosztowal po drodze ślllietany, która 
okazała się tak kwaśną, że stracił zaufanie do tych 
ciastek. 

Aby skorzystać ze sposobności, stojrlc na dra
binie, miała pani Ludwika krótki wykład o własno
ściach , sody. 

Stokrotka nic zwracala uwagi na jej słowa, ale 
Adaś słuchał i rozumiał, czego dowiódł zwię7.h1 leclI 
jaslUb odpowiedzią: 

"Tak, rozumiem; soda robi z kwaśnych rzeczy 
słotlkie: dajno mi trochę skosztować, Stolrrotko." 

"Napełnij ten słoik ffiib1ub i dodaj trochg soli," 
mówila dalćj pani llhaer. 

"ie tói to sól do wszystkiego potrzebna," rzekła 
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Salusia, której sig sprzykrzyło ciągle otwićrać pu
dełko od pi gulek, gdzie była wsypana. 

"Sól, to ja,], dobry humor: prawie wszystko llabióra 
slllakn, gdy sig jej dosypie szczyptę, moja Stokrotko," 
odezwał się wuj Fritz, J{tóry przyszedł, żeby j{'j 
przybić killm gwo:.\dzi, do zawieszania qdelków. 

"Nic zostałeś zaproszony na herbatg, wujaszku, 
aie ci dam parę ciastek, które nic b~dl1 kwaśne," rzekła 
Stokrotka, wych1gając wiosniane usteczka, żeby mu 
podzi~kowa6 całus€m. 

"Fritz, jak mi będziesz przerywał wyJdad, to ja 
także wejdg do klasy, gdy będziesz liCzyĆ laciny. 
ClIyby ci się to podobało?" zapytała pani 1311aer. 

"I banlt.o, spróbuj tylko," odrzekł, poczćm r,acząl 
śpiewać, chodząc po całym tlomu, jakby olbrzymi 
dzigciól. 

"W syp sody do śmietany, a skoro nkrgci sig, jak 
m{J\vi Adaś, wll'j jl1 IV mą,kg i bij j,tk będzies7. mogla 
najmocuićj. ROllgrzćj potćm patelnię, wysmaruj dobrze 
masłem i smu:6, tlopóki nic przyjde." 

Stokrotka tak halaśliwie i mocno bila trzepaczl"!, 
:6e ~lUietaIla musiala się zapienić. lidy jej nalab 
trochę lla patelnię, sufiet rosł, jakhy czarodziejsk'b 
lask~b dotkniliM, a Adaś łykał nall ~Iillkę. Pierwszy 
spalil si~ naturalnie, bo zapomniała o maśle, ale po 
tym wypadku, wszystko się już wiodlo, i Jmchareczlm 
wyłożyła lla talerz szc;ść ślicznych ciasteczek. 

"Zdaje mi sig, że wolałbym to jeść z melasem 
niż 7. cukrem," odezwał się Ada:; z fotelu, na którym 
zasiadł, nakrywszy stół nowym i osobłiwym sposobem. 

Poproś Azyg, to ci go da trochę," odparła Sto
krotka, icl11C umyć rączki w łazience. 

Przez tg chwilę, kiedy nie było nikogo w dzie
cinnym pokoju, staJa. się tam l'7.ecz oł<l'Ollua! Bllkiet 
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czuł cały dzieli urazę o to, że przyniósłszy bezpiecznie 
migso, nic dostn1 nic w nagrodę: nie był to zly pies, ałe 
mial drobne wady- jak my wszyscy, - i nic zawsze 
zdołał się oprzóć pokusie. Wsuną.wszy się do pokoju 
właśnie w owej chwili, poczuł wOli ciastek, zobaczył 
że leżą, nicstrzeżone na niskim stoliku i nic rozważa
żają.c następstw, połknl!:l wszystkie sześć, za jednym 
zamachem. Ponieważ były bardzo gorące i sparzyly 
go strasznie, szczelmą,l z zadziwienia. Stokrotka po
slyszawszy to, wpadla, ujrzała pusty talerzyk i koniec 
żółtego ogona, znikający !Jod łóżkiem. Niemówi'tc ani 
słowa, porwała złodzieja za ogon i szarpnęła nim tak, 
że aż mu się uszy zatrzęsły, potem zepchn<Jła go na dół 
i musiał samotnie spędzić wieczór, w skrzyni od węgli. 

Czule pocieszana przez Adasia, ubiła drugi kubek 
śmietany i usmażyła dwanaście jeszcze lepszych ciastek. 
Wujowi posłała z nich dwa, i powiedział, że mu nic 
w świecie tak nic smakowało, a chłopcy zazdrościłi 
Adasiowi, że się tak uraczył. 

Była to prawdziwie udana biesiada, bo przy
krywka od imbryczka spadła nie więcćj, jak trzy razYi 
garnuszek zmIeldem tyłko raz się przewrócił i ciastka 
pływały w syropie i grzanki zaś mialy l)Onętny zapach 
beefsteaku, z powoJu, że kuchareczka usmażyla je na 
tejże samćj patelni. Adaś zapomniawszy o swych filo
zoficznych poglą.dach, napychał się, jakby poziomy 
materyalistaj Stokrotka tymczasem obmyślała na przy
szłość różne świetne przyjęcia, a lalki spoglądaly 
z uprzejmym uśmiechem. 

"A co, drogie dzieci, cZybcie się dobrze zabawily?iI 
zapytala paui Ludwika, wchodząc z Teodorldem na 
barkach. 

"Bardzo uobrze i wkrótce przyjdę tu znowu," oJ
rzekł Ada~ z zapałem. 
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"Boj~si~, czyś nic jaJł za dużo, bo wszyótko 
znikło ze stołu." 

"W cale nic i spożyłem wprawdzie pi\:tnaśeie ciastek, 
ale były bardzo maleukie," odrzekł ua swoje obronę· 

"TaJ,ie były uobre, że mu z pewnościl1 uie za
szkuclz'h," odezwala si~ Stokrotka, z tak zabaWll<b 
mic.:s)I[l.uilll1 macierzyuskićj czulości i dumy gosposi, 
że ciocia Ludka zdołała się tyłko uśmieelIuą,ć i rzekła: 

"A willc to dobra zabawka?" 
"Mnie sill bardzo pouoba," odparł Adaś, jak gdyby 

jego pochwała miała starczyć za wszytitko. 
"Nićma lepszćj na całym świecie!" zawołała Sto 

krotka, ściskaj,!!.: szafliczek do zmywania filiżauek -
i z tkliw6m spojrzeniem uouała: "Cbciałabym, żeby 
Wtizyscy mieli tak ładne kuchenki." 

Po tych j6j słowach, ciocia Ludka odeszła za
dowolona, że się jćj udało tak usłoueeznić życ ie 
dziewczątka. 

Rozdział szósty. 

Dan. 

"Czy mógłbym z pauif! pomówić? ILlzie mi o rzecz 
bardzo ważllą," rzekł pewnego dnia Alb·eLl, wsuwaj~1c 
głowę clo pokoju paui Bhaer. 

W }lrzcciągu pół godziny, pią,ta już głowa zjawiała 
się u ni6j, ale b9d11c uo tego przyzwyezajonf!, spojrzała 
tylko, pytając żywo: 

"Cliż to takiego, mój chłopcze?" 
W {nvczas Alfred wszedł, szczelnie zam kną,l drz wi 

za SOUll, i powiedział gonlczkowym gloscm: 
"Duu pl'i,JszeLlJ." 

!\lali m,:iczyzoi. Ci 
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któż to jest ?" 
" , . ci • "To chłopiec, z którym 7.nalismy SIę, g ym Ja 

grywał po ulicach, a on sprzedawał gazety. Zawsze 
był dla mnie bardzo dobry, więc chcialbym mu się 

czćm przyslużyć. Kilka dni ternu spotkawszy go 
w mieście, opowiedziałem, jak tu jest dobrze, i dla 
tego przyszedł." 

"Ależ, mój drogi chłopcze, to są, nieco dziwne od
wiedziny." 

"To nic odwiedziny, bo onby tu chciał zostać, 
jeżeli państwo pozwolą,," odparł naiwnie Alfred. 

"Tak mnie to niespodzianie zaskoczyło ,Ii n:ełda 
pani Bhaer, zmięszana trochę jego stanowczością,. 

"Zdawało mi sig, że pani lubi przyjmować bićdnych 
chłopców pod swój dach, i być dla nich tak dobrą, 
jak dla mnie," rzekł znowu Alfred, ze zdumieniem 
i z przestrachem. 

"Masz słuszność, ale muszę wpierwej zasiggnąć 
o nim wiadomości. Takie jest mnóstwo biednych dzieci, 
że trzeba przebićrać. Nic mam miejsca dla wszystkich 
i bardzo tego żałuję." 

"Myślałem, :i.e mu l)ani bgdzie rada: dla tego 
powiedzialem, żeby przyszedł; ale kiedy brakuje 
miejsca, to niech sobie pójdzie," rzekł Alfred smutno. 

Ta wiara. w jćj gościnność, wzruszyła panią, Bhaer; 
rzekła więc, niemają,c serca zawieść jego nadziei: 

"Powiedzże mi co o tym Danie." 
"To tylko wiem: że nic ma nikogo, że jest strasznie 

biedny i że był bardzo dobrym dla mnie - więc gdy· 
bym mógł, chciałbym mu się odwdzięczyć." 

"To bardzo sluszne przyczyny; ale doprawdy, mój 
Alfredzie, nasz dom jest tak przepełniony, że nie wiem, 
gdzieby go pomieścić," rzelda pani Bhaer, coraz sld on
niejsza do zaopiekowania się tym ,nowym przybyszem. 
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"Móglby zaj~ć moje łóżko, a ja sypiałbym w sto
dole. Teraz me zimno, wreSZCIe przyzwyczajony 
jestem do tego, bośmy sig z ojcem chronili, gdzie się 
dało," odezwał sig żywo Alf~ed . . 

Coś takiego bylo w jego twarzy i mowie, że pam 
Bhaer l)olożywszy mu rękę na ramieuiu, rzekła tonem 
pelnym słodyczy: 

"Przyprowadź tu przyjaciela, Alfredziej sądzę, że 
się znajd;t,ie dlań miejsce, i że nie będ;t,iesz potrzebo
wał mu ust~pować." 

Alfred pob.iegł z radością, i wkrótce wrócil z ch]o
paldem bynajmniej nie pociągającym, który się ciężko 
przywlókł za nim i stanął, rozglądając się nawpól nie
śmiało i ponuro. Rzuci wszy nau. okiem, pani Bbaer 
pomyślala : 

"Bojg si ę, żeby nie było z nim bićdy." 
"Oto Dan," rzekł Alfred przedstawiając go z wi

doczn6m przeświauczeniem, że będzie dobrze przyjęty. 
"Alfred mówił mi, że chcialbyś u nas zostać," 

przyjaźnie odezwała się pani Bhaer. 
"Tak," mrulmął Dan. 
"Czy nie masz nikogo, coby się t.obą zajął? 
"Nic mam." 
"M6w: nie mam, proszę palli ," szepnąl Alfred. 
"Nie powiem ani tak, ani owak ,Ii mrulmąl znóW 

tamten. 
"Ile masz lat?" 
"Czternaście skończę." 
"Wygli),dasz na więcej. - Cóż ty potrafisz?" 
"Prawic nic." 
"J eieli tu zamieszkasz, bgdziesz musiał tak źyć, 

jak il11li, i niet.ylko się bawić: ale uczyć się, pracować. 
Czy zgodzisz się na to?" 

"Próba nie zaszkodzi." 
6* 
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"Zostau.że na killm dni; w baczymy, jak uam będzie 
z sobi!. - Zajmij się uim Alfredzie, dOIJóki pan Bhaer 
nie przyjclzie do llomu i nie rozstrzygnie tej sprawy," 
rzekla pani Ludwika, przejęta obaw;!, czy jej nie bętłzie 
zbyt trudno rauzić sobie z tym zimnym chłopcem, który 
wlepia w nią wzrok tak twardy, llodejrzliwy i ponury. 

"Chodimy, Alfredzie," rzekł Dan, i znowu ciężko 
powlókł się za nim. 

"Dziękuję pani," dodał tenże i wyszedł, niemog~!c 
sobie wytłumaczyć, dla CLI ego sam doznał tak od
miennego przyjęeia. • 

"Moi koledllY urzc!lhają. cyrk w stodole, czy chcesz 
go zobaczyć?" zapytał, gdy zeszli ze wschodów. 

"Duże to chlopcy'(It 
"Nic, wigksi poszli lowić ryby." 
"To mnie zaprowalli." 
Alfred zawiólU go llo wielkićj, nawpół opróżnionćj 

stodoly, gdzie swawolilo grono chlopaków - i pned
stawił im swego przyjaciela. Duże kolo bylo od
Zllaczono sianem na podlodze, a w śroLiku stał Ali aś 
z długim biczem; Tomek zaś, skaclląc na cie1'llliwym 
osiolku, udawał malp~. 

"Proszę zallłacić za wej~cie, bo inaczćj uie zoba
czycie przedstawienia," rzekł Nadziany stojący przy 
boczkach, w których mieściła się orkiestra, złożona 
z Antosia grają.cego na grzebieniu i z Robcia, który 
co sil, wałił w bęben. 

"On jest gościemi, więc zaplac\) za nas obu," ode
zwał się grzecznie Alfro<1, i wrzucił dwie zgięte szpilki 
w suszony grzyb, służc!cy za skarllOllkc,:. 

Uldolliwszy się całemu towarilystwu, usiedli obaj 
na boczkaoh, poczćm zaczęło się widowisko. 

Gdy malpa zeszła ze scony, Antoś zaczął się po
pisywać zręczJlościi];: to przosl{aku~ą,c przez stare 
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krzesło, to wspinając się, jakby majtek po drabinie. 
Potćm Adaś wykonal z pil)kną powagą; angielski taniec 
7.wany "jig". Następnie, Alfred mocowal się z Na
d:danyrri, którego w)ll'l)dce powalil o 7.iemil). Po uich, 
Tomek z «urną. pr7.ewracnJ koziołki: którą to umiejęt
noŚĆ 7.clobył, póty ewieząc sil) na UllOC7.U, póki mu sig 
wątle ciałko nie l)okryło sil'lcami. Wywolawszy grzmot 
oklasków, jui mial odejść, rumiany z radości i od 
krwi uller7.ająr(-j rlo glowy, kiedy dal się słyszóć 
wzgarclliwy glos: 

"Nic osohliwego.u 

"Ośmiel sig to powtórzyć!" zawolaJ Tomek, i przy
skoczył zapĆr7.OJ1y, jak indyk. 

"Chcesz się bić?" zapytal Dan, s7.ybko 7.eskakujq,c 
z beczki i zacis'nąl pięści z wirloczną wprawą. 

"Nie chcl)!1( ocl parł t.rwoinie Tomek i zaczf),l sil) 
cofać co pręd7.ćj. 

"Niewolno się bić!" zawolali iywo inni chlolJcy. 
"Tchórze J" mruknął szyrlerc,7.0 Dan. 
"Jeieli nic wierzysz, to nio mas7. tu co robić," 

wykr7.yknąl Antoli, ujmując się za kołegami. 
"Chcialbym sil) jednak przckonać, C7.)" on zl"Qc7.niejszy 

odemnie,1( oc!ezwal sil) Tomek 7. przcchwalką,. 
"Kiecly tak, to się ustąp!1( zawolal Dan i pr7.e

wrócił jednym tchem tr7.y koziołki, 110C7.Ćm wyprosto
wał się . 

"On górą, Tomku, bo ty 7.aW87.e chowasz głowę 
i padasz na plask," orlezwal sig Alfred, uradowany 
powotlzeniem przyjaciela. 

Zanim zdolal powiecl7.ieć co wil)cej, Dan 7.nOWU 
przewrócil trzy ];:mdołki wstec7. i przesze(11 się parę 
razy na rękach, z glową 11a <1ól, a nogami do gbry. 
Wszystkich to ożywiło i nawet Tomek pn:yłączyl się 
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do okrzyków uwielbienia, a zręczny gimnastyk zna
jący swą wartość, dumnie spoglądał po widzach. 

"Jak ci się , zdaje - czy móglbym się tego J;lauczyć, 
bez wielkiego bólu?/t zapytał pokornie Tomek, roz
cierając sobie łokcie, które go paliły jeszcze, od 
ostatniej próby. 

"Co mi dasz, jeżeli cię nauczę?/t za})ytał Dan. 
,,,Mój nowy scyzoryk: jest w nim pięć ostrzy, 

tylko jedno złamane./t 
"Dawaj go./t 

I Tomek podal scyzoryk, z lubością spoglądając na 
błyszczącą oprawę· 

Dan obejrzal go uważnie, włożył do kieszeni i od
szedł, mówiąc filuternie: 

"Zatrzymam go, póki się nie wyuczysz./t 
Porwany wściekłym gniewem, krzyknąl Tomek, 

a koledzy ujmując sig za nim, narobili wrzawy, 
która wówczas dopićro ustała, skoro Dan, widząc 
wszystkich przeciw sobie, zapytał: czy Tomek nic 
zechce zagrać w cetno i licho, - a przy kim będzie 
wygrana, przy tym zostanie i scyzoryk. Tomek przy
stał i grali wśród zaciekawionych twarzyczek, które 
się rozradowaly, skoro kolega zdobyl stawk~ i schowal 
ją na dnie głębokiej kieszeni. 

"Chod7., pokażę ci caly dom i wszystko do kola," 
rzekł Alfred, chcąc sig rozm6wić z ł)rzyjacielem na 
osobności. 

Co zaszło między nimi, tego się nikt nie dowie
dziali ale gdy powrócili, Dan lIachowywał si~ już przy
zwoiciej, chociaż nic pozbył się szorstkości. I czegoż 
sig można było spodzićwać po bićdnym chłopaku 
który się wal~sał po świecie przez całe swe krótki~ 
życie, niemając nikogo, co by go oświecał. 
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Chłopcy }H'zyznawszy sobie, że im się nie l)odobal~ 
pozostawili go Alfredowi, który przez dobroć serca 
nie chciał go opuścić, chociaż zaczynała mu ciQżyć 
l)rzyjQta odpowiedzialność. Tylko jeden Tomlłk czul, 
że mimo zajścia o scyzoryk, łączy ich z sobą sym
patya i pragnął wznowić zajmującą rozmowQ o koziol
kach. Znalazła si~ wkrótce ku temu sposobność, i Dan 
widząc jego uwielbienie, stal się przystępniejszym; 
a w kilka dni, zbliżył się zupełnie do ognistego 
Tomka. 

Gdy pan Bhaer zobaczył Dana i uslyszał jego 
dawniejsze dzieje, kręcił chwilę głową, ale rzekł po
tem spokojnie: 

"Próba może nas nieco kosztować, lecz ją od
będziemy.iI 

Może Dan czuł wdzięczność za doznawaną opiekę, 
ale jćj nie okazywał i nie dzigkował za to, co mu 
świadczono. Nic nieumiejąc, przez dobre chęci, szybko 
sig jednak uczył. - Miał on szczególnie bystre oczy na 
ws~ystko, co się w okolo niego działo, język uszczyp
liwy, obejście szorstkie, temperament gniewliwy i chwi
lami ponury. W zglguem starszych był zawsze mil
czący lub OlJryskliwy, a z kolegami tylko nieldeuy 
okazywał się towarzyskim. Mało który lubil go pra
wdziwie, ale za to w każdym budził podziw odwagą 
i silą, ho go nic nie odstraszało. Z taką łatwością 
powalił rar. na ziemię dużego Franza, że inni trzy
mali się odtąd z daleka. - Pan Bhaer śledził go w mil
czeniu i robił, co mógł, aby przyswoić dzikiego 
chłopca, jak go tam nazywano; potajemnie kręcił 
jednak glową" mówiąc do żony: 

"Mam nadzieję, że się ta próba powiedzie; ale czy 
llas tylłl;o nie będzie kosi'itować zbyt urogo?" 
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Panil), Lud\,"lk~ noprowadzał Dan do ostatecznego 
zniecierpliwienia się, po kilka razy dziennie; ale się 
go 11ie chciała wyrzec i powtarzała ciągle, że \I' nim 
jest clO'lwy materyal, bo chocia::: (lIa ludzi jest przy
krym, to pr:;r,ynajmniój :;r,wien:Qta lubi, - a co naj
ważniejsza: ujął sobie serduszko Teodorka. Caly dom 
nie mógł się ,,"ydziwić, dla c7.ego malec tak lll'zylgnąl 
dOl'l od ra:7,11; ile razy go zobaczył - szczebiotaJ, wy
ciągając rąc7.ki; wolal j(';\(17.ić na jego barkach, niż na 
innych, i sam z siebie, na7.y\\'ał go ,m6j Dancio'. Teo
dorek był jedyną istotą, której Darr o];:azy,ya.l także 
pm..-ną żY(,7.liwoŚć; ale ją objawiał tylko wtenczas, 
kic(]y nil,t 11ie patr7.yl. Ponieważ jednak matki mają, 

bystre oczy i odgaduj'1 osoby kochające ich dzieci, 
pani Bhaer sIlostr7.egla, że Dan mimo szorstkości, ma 
dolwy kl),cik w sercu, i postanowiła zjednać go sohie. 
Niespodziany i okropny wypadek wygnał go atoli 
z Plumfiel<1 i zniwec7.yl jej plany. 

Z początku Tomek, Alfred i Adaś widząc, że 
iT,ni unilmją tego chłopca, \\'Idęli go w opick~; ale 
po niejakim czasie, ,i<l1 Irywicrać jakieś czary i wszysry 
zamiast spoglą(lać z góry, zaczęli go podziwiać: każdy 
z innej pl'7.yczyny. Tomkowi podobała się jego ~, r\,r7.

ność i o chYaga , Alfre(1 był wd7.ięczny za dawne przy
sługi, Adaś wi(lział IV nim uosohienie ciekawej książki 
7. historyami - Dan umiał bOlyiem w bardzo 7.nj
mujący opowiadae swoje pr7.ygody. Ponieważ mu to 
pochlebiało, że ci tl'7.ej ulubiCllCY cnJcgo 7.akIo<l.u 
garną sig dm'], staral sig im przyporlobae, i II' U'm 
zawierała się tajemnica jego C7.ar()\v. 

PaJ']stwo Bhaer byli 7.rlumieni nowym wychowalI
rem i nietracą,c nad7.ici, że chlopcy dobr7.e n m'] 
wplyną, z pewnym niepokojem wyglądali jednak na
stępstw tej pr(illf. 
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Cwjij,C, że mu nie7.llpclnie ufają, nigdy im się Dan 
nie pr7.edstawial z lepszej strony swego charakteru; 
jakąś w tóm mial dziką pr7.yjemno§ć, żeby ich nie
cierpliwić i niweczyć ich nadzieje. 

Pan Rhaer nie lubił bójek i nie widział w tern 
dowodu męstwa, gdy się dwóch chIopców potykało, 
dla zabawienia innycll. Zachęca,} (lo wszelkich śmiałych 
gier i 6wi ('7. 011 , wymagał :i.eby chlopcy umieli znosić 
guzy i sil'lce hez kwilenia; ałe najsurowi6j 7.akazywal 
podbijać sobie oczy lub krwawić nosy, (lla cudzój 
pf7.yjemności. 

Dan śmial sig z tego 7.akaw i opowiadał tak 
ciekawe rzeczy o swój walec7.Jlości i o różnych po
tyc7.1cach, że chlopcom p07.awracal glowy - koniec7.11ie 
chcieli zat6m spróbować sig na pięści. 

"Nie mówcie nikomu, to. was nauczę tego," rzekł 
Dan llewnego razu i zaprowarl7.iwszy ich za stodolę, 
dał lekcyg boksowania się, która prawie wS7.ystkich 
wyleczyla 7. zapału. Tylko odważny ~mił niechcąc 
U7.11aĆ jego wy:i.s7.0ści, wy7.wał go: natychmiast st.anęli 
więr do walki, a reszta chłopców ]lfzyghldała się 
z najwyżs7.ćm zajgciem, 

Nicwiadomo , jaki ptas7.ek 2,ani{)sl tę wiadomość 
do domu, ale wśród najgorgtsz6j bójki, kiedy Dan 
7. Emilem pasowali sig li sobą, jakby dwa młode bul
dogi, a inni wydawali gorąc7.kowe o1\r7.yki, llall Bhaer 
zjawil się wśród nich, silną ręką, l'ozląc7.yl szermier7.y 
i n~ekl głosem, jaki l'7.adko u niego słyszano: 

"Niewolno bić sig, chłopcy! przestmlcie natych
miast, i żehym tego wigcój nie wid7.ial! Mój zaklnd 
jest dla d7.ieei, nie dla dzikich zwiel'Zl~t. - Spojr7.yjcie 
jeden na drugiego i wstydźcie się za sie11ie." 

"Nicchno mnie pan tylko puści, to go jes7.c7.e raz 
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powalę!" zawołał Dan, wyrywając się z r~Id trzyma
jącej go za kołuierz. 

"Zbliż się, zbliż - jeszczem nie pobity!" krzylmą.l 
Emil, chociaż piQć razy został rzucony o ziemię. 

"Oni się bawią w glad ... jakże się to nazywało 
u Rzymian, wuju?" zawołał Adaś, ogromnie przejQty 
tą nową zabawą· 

"To byłi bydlQta, a myśmy się już ucywilizowali
i nic pozwolQ, byście z mojćj stodoły robili koloseum. 
Czyjto był pomysł?" zapytał pan Bhaer. 

"Dana," odpowiedziało kiłka glosów. 
"Czyś nie wicdzial, że to zakazane?" 
"Wiedziałem," mrulmąl opryskliwie. 
"Więc dla czegoś przekroczył przepis?tI 
"Bo z nich bQdą niewieściuchy, jak się nic na

uczą bić." 
"Czy Emil, jak niewłeściuch, zachował się przed 

chwilą? Niebardzo na to wygląda," rzekł pan Bhaer, 
stawiając ich naprzeciw siebie. Dan podbił sobie oko 
i poszarpał odzież; Emil zbroczony byl krwią, gdyż 
przyciął sobie wargi i skaleczył nos, a na czole mial 
guz czerwony i duży, jak śliwka; jednak mimo ran, 
pożerał wzrokiem nieprzyjaciela i widocznie aż drżał 
do bójki. 

"Emil bilby siQ doskonale, gdyby go kto pod
uczył,'1 rzekł Dan, nicmogąc odmówić pochwały chlopcu, 
który go zmusił do natQżenia wszystkich sil. 

"Później będzie się uczył szermierki i boksowania, 
ale nim to nastibpi, lekcyc kaleczenia się bQdą zu
pełnie zbyteczne. Idźcie obmyć twarze; a ty, Danie, 
pamiętaj, że jeżeli raz jeszcze przekroczysz przepisy, to 
cię natychmiast wydalę· Taka była ugoda: gdy sam 
będziesz czynił, co do ciebie należy - to i my speluimy 
przyjl)te obowiązki." 
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Pan Bhaer powiedział jeszcze krótką nauczkę 
obecnym tam dzieciom, poczćm rozeszły się; ou 
zaś udał sil) za gladyatorami, żeby im rany opatrzć6. 
Emil musiał polożyć się w łóżko, a Dan l)rZerażająeo 
wyglądał przez cały tydzieu. 

Knąbrny ten chłopak nic myślał jednak być po
słusznym i wkrótce znowu coś zbroił. 

Pewnej soboty po południu, gdy CZI)Ść chłopców 
wyszła bawić się na dworze, Tomek rzekł: 

"Idźmy nad rzekę, uciąć sobie nowych tyk, do ło
wienia ryb." 

"Trzeba wziąć osła, żeby je przydźwigał z po
wrotem, a tymczasem jeden z nas może nau wsiąść,'1 

powiedział Nadziany, nielubiący chodzić. 
"Ma się rozumiM, że ty sam zaraz to uczynisz. 

No, dalćjże, leniuchu!" zawołał Dan. 
Gdy zaopatrzeni już, mieli wracać do domu, na 

nieszczęście Adaś odezwał się do Tomka, siedzącego 
na ośle, z długą tyką w ręku: 

"Podobny jesteś do tego człowieka, co jest na 
obrazku przedstawiającym walkę byków, tylko ci brak 
czerwonćj, albo innej jaskrawej szaty." 

"Chciałbym kiedy widzieć taką walkQ - a ty?" 
zapytał Tomek, potrząsając tyką. 

"Urządźmy ją sobie. Oto tam na Dużćm Pastwisim 
stara Czerwonka się pasie: podjedź ku nićj, Tomku, to 
zobaczysz, jak sil) rzuci na ciebie," odezwał się Dan, 
który przepadał za złośliwym figlem. 

"Nie rób tego," powiedział Adaś, tracąc już zwołna 
zaufanie do pomysłów Dana. 

"Dla czego, ty mały krzykaczu?" zapytał tenże. 
"Zdaje mi się, że wuj Fritz nie bylby rad z tego." 
"Czy powiedział kiedy, żebyśmy się nic bawili 

w walkę byków?" 



92 

"Nic przypominam sobie,'1 odpad Adaś. 
"To tr7.ymajże język 7,a 7,Qbami! A t.y ruszaj, Tomku, 

i wei tę s7.matę c7.erwoną, żehy nil); powiewać przed 
staruchą; ja ci ją, pomogę jątrzyć.a To f/lekls7.}' Dan, 
ożywiony nową zabawką, przeskoczyl plot, a reS7.ta 
jak tr7.oda barauf>w za nim podążyła: nawet AdaH, 
sied7.ąc 11a. tykacll, pr7,yglądal się ciekawie. 

Bićdna C7.erwonka nic byla dohrze usposobioną, 
bo nieda.wno p07.bawiona cielątka, hard7.o 7.a niem 
tęsknila i w każdym człowieku widziala. l1iepr;.,;y
jaciela - c7.ego jćj wcale nie mam za 7.le. Gdy nasł', 
matador pr7.yskoc7.yl 7. C7.erwo11ą chustką" WiSZ1!Cf1 
u dlugićj tyki - zaryczała, podniósłszy łeb do gtn·y. 
Tomek rzucił sig skwapliwie Im niej, a osiol wirb:ąr 
starą, :;majomą" chgtnie się także garnąl; ale gdr 
tyka spadla. jpj ciężko na. grzbiet, tak krowa ja];: 
osioł, dor.nali pl'ł',ykrego zacl7.iwienia i Tohias7.ck za
ryczał złowrogo, bo C7.erwouka gniewnie nadstawila 
rogi. 

"Jeszc7.eraz, Tomku! llatl'7., wHcieka sig 7.c7.10ści,
<loskonale !U wola.l Dan, nadchocl7.ąc 7. drugą, tyką· -
Jakubek i Antoś poszli także za jego pn:yldarlem. 

Wid7.ą,c, że ją tak obskoczyli i obchod;l;'l się 7. ni:) 
lekceważąco, Czerwonka bicga.la w koło ląki cora7. 
ha.rdzi6j odurzona i wściekła, bo w I,t(' rąkolwick 
stron~ obróciła kroki, stal stras7.ny c111011iec, gTOŻą.ry 
jakimś osobliwym i hoh1cym bic7.em. Ta ich wesola 
7.abawka, byla dla nićj prawdziwóm nieszc7.~iiciem, 
i 7.niecierpliwiona, lliesporl7.ianie pOl'nd7.ila sollie 
7. mm!. Zakręciwszy si~ <10 kola, naparlla na 
Tobiaszka, p;dyż znalc7.ienie się tego starego przy
jaciela, hard7.o ją ubodlo. Bićrlny osiolek, powolny 
z natury, t.ak si~ jednak szybko cofał, że a~ udel'7.yl 
o kamie!'t i padł na 7.iemig \Ha7. 7. matadol'C'm, co 
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utworzylo komiczną lJiramidg. Tymczasem uradowana 
Czcrwonka, jednym susem przeskoczyła plot i byżo • 
bieglH1c, znikla na gOŚCiJ'lCU. 

"ZlaIJa6 jlb, zatrzymać, zaskoczyć jćj l1rOg~! Dalejże, 
ehłopcy, da16j ~u wolał Dan, dą,iąc za nilL, ile mu tylko 
siły starczyło; była to bowiem ulubienica palla Bhaer, 
i gdyby jćj sig co stało, Dall przypłaciłby to możo 
wydaleniem. Co się t6ż nabiegali, nakrzyczełi, zanim sig 
j11 mlało schwytać! Tyki zostaly porzucone w drodze, 
osiołek o mało nóg nie stracił w tćj gonitwie, a chłopcy 
byli ezerwieni, zdyszani i zalękli. Nareszcie ZIlaleźli 
nicszczęSlH1 krówkę w kwiatowym ogrodzie, gdzie się 
scbronila, ieby wypocząć. 

Pożyczywszy postronka, Dan prowadził ji1 do domu, 
a za nim szla gromadka bardzo zas~pionych mlodziCll
ców, bo krowa znajdowala się w smutnym stanie: 
skutkiem wielkiego llat~żenia nóg, okulawiała - oczy 
jej patrzyły dziko, a błyszcząca zwylde skóra, byla 
mok m i zablocona. 

"Dostaniesz ty, Danie!a rzekł Tome);: , prowadząc 
zJyszaucgo osła, obok znękanćj krowy. 

"I ty także, boś dopomagal.u 

"Wszyscyśmy zawinili, prócz Adasia," dodał Ja-
1mbck. 

"On 11am podał tę myśl," odezwał sig Antoś. 
"Mówiłem, icbyście tego nic robili!U zawołał AJaś, 

którego bardzo zgnębił smutny stan Czerwonki. 
"Niezawodnie wyp~dzi mię stary Bhaer, ale mniejsza 

o to ," mrulmął Dan, który mimo tych sI ów , 11ie
weso1<1 mial jednak minę. 

"Wszyscy wstawimy się za tobą,,'1 rzekI Adaś, 
a inni mu wtórowali. Jeden Nadziany tylko milczal, pra
gną,e, by cala kara spaJla lIa głównego winowajcę· 

Dall odrzekl krótko: 
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, .,Nie troszczcie się o mnie," ale nigdy tego nic 
zapomniał, chocia:il nieraz jeszcze sprowadził ich na 
złą drogę. 

Gdy pan Bhaer zobaczy] biedne bydlę iwysluchał 
całej historyi, nic powiedział ani słowa prawie, bojq,c 
siQ widocznie, żeby w pierwszej chwili rozdra.:ilnienia, 
nic rzec za wiele. Czerwonka została wygodnie umie
szczona w oborze, a chłopcy odesłani do swych po
koików, póki nie nastąpi wieczerza. Ta krótka odwłoka 
dała im sposobnoi:lć rozwa~yć całą rzecz, odgadywać 
ciekawie, jaka ich kara spotka i czy Dan będzie 
wydalony. On tymczasem gwizdal wesolo u siebie, ~ebr 
nikt nie mógl przypuszczać, że go to choć troch~ 
obchoclzij ale oczekujl),c wyroku, coraz silniej pragnłl1 
pozostać, i nasuwały mu się na pamięć zaznane tam 
wygody, prlr,yjemności, a zaraz cm dawna niedola i za
niedbanie. Wied7.iał, ~c p:tJlSt'WO Bhaer chcą jego 
dobra i w głębi serca był wdzięc:my, ale skutkiem 
ciężkiego ~ycia, stał si\) twardym, obojętnym, podejrZ"
liwym i samowolnym j dla tego nie znosił ~adnego 
przymusu, i Ol)ierał mu się, jak nieokiehmane zwierzr, 
chocia~ czuł, ~e korzyść i poprawa jego, jest na celu. 
Gdy mu się przypomni al o , ~e znowu będ7.ie mo~e 
musiał włÓc7.yć si\) i pukać do cudzych domów, czarne 
brwi ściągnq,l i tak smutno rozgłądal si\) po swym 
pokoiku, :ile zmiękłoby na ten widok daleko twardsze 
serce, ani~eli pana Bhaer. Ale skoro wS7.edJ ten zacny 
człowick, Dan przyhrał w mgnieniu oka zwyldl1 minę, 
- on zaś rzekł: 

,,~iem o wszystkiem, lecz na prośbę matki Ehaer, 
zostaWIę ci jeszcze czas do poprawy, cJlOciai znowu 
przekroczyłeś mój przepis." 

Słysząc te nicspodziane s10wa, zarumienił się chło
piec po uszy, ale odrzekł ze zwykłą opryskliwością: 
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"Nie wiedziałem, że tu istnieje prawo tyczące się 
walki byków." 

"Poniewa~ nie spodziewałem się tego igrzyska 
w Plum field, prawo takie nie zostało wydane," powie
dział pan Bhaer, uśmiechając się mimowoli z tłuma
czenia się Dana, poczem dodał powainie: "Ale u nas 
picrwszem i najważniejszem prawem jest to, aby 
miłosiernym być wzgłędem niemych istot; chcę 
bowiem, aby tak ludzie, jak zwierzęta, znajdowali tu 
szczęście, ł\Ochali nas, ufali nam i słuiyli - jak my 
się staramy kochać ich, ufać i służyć im wiernie 
i chgtnie. Nieraz mówiłem, żeś łepszy dla zwierząt, 
nii dła ludzi, i pani Bhaer bardzo si\) podobała ta 
mniemana oznaka dobrego serca, aleś nas zawiódł 

i zasmucil, bośmy się spodziewali, ie z czasem zu
pełnie przystaniesz do naszej gromadki. Czy będziemy 
jeszcze próbować? Il 

Dan spuścił oczy lm ziemi, a r\)kami nerwowo 
obuzieral korQ z drzewa, które strugał właśnie, gdy 
wszedł }lan Ehaer; ałe usłyszawszy to zapytanie uczy
nionc przyjaznym głosem, podniósł żywo \nrok i po
wiedział z taldćm poszanowaniem, jakiego nigdy jeszcze 
nie okazał: 

,,1 owszem, jeieli laska." 
"Bardzo dohrze, a wigc nie mówmy już o tern, 

tylko zamiast })ójść jutro na pr:;~echad7.k~, będziecie 
musieli, ty i koledzy, doglądać bićrlną Czerwonkę, 
Póki nie wyzdrowieje.u 

"Dobrze." 
"Teraz idź na wieczerzę i staraj si\) pięknie po· 

stępować, nietyłe przez wzgląd na nas, jak na siebie 
samego.'t 

To rzekłszy, uścisnq,l się z nim pan Bhaer za 
r~ce, a Dan odszedł tak upokorzony jego dobrocią, 
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że D igdyby tego nic tlolm~alo porz'ldne oćwiczenie, 
według surowćj rady Allyi. 

Przez ldlka dni robił Dan wielkie wysilenia, lecz 
niepr:qzwyc;,:ajony bgdą,c do tego, znużył si~ i wrócił 
nareszcie do uawlJych psot. Pewnego razu, wypadło 
panu Bhaer wyjechać do miasta na. caly dziCl'l, c~l?ll~y 
nie mieli zatem lekcyi. Zadowolem z tego, bawl11 .Sl\) 

aż do późnego wieczora; nareszcie, kiedy wielu z mch 
usnęło już twardo, w glowie Dana powstaJ. }llal~, 
z którego zwierzył sig Alfredowi, gdy pozostali saml. 

Patrzno" I'zeld wyjmuj'1c z pod łóżka butell{~, 
" " . k d .,. cygaro i talig kart. "Zabawie,) się trochę,. Ja aW~ICJ 

bywalo z koleżkami w mie~cie. Przymoslem plwa 
" . l' , i cy"aro od terro starego z placu; możeCIe ~ap aclC: 

ty ~lbo Tomek~ bo co j~, to nic .n~e mam.. P(ljU.I~ 
zaprosić Tomka - albo ty idź leplej , bo CI to uJ-
dzie bezkarnie." 

"Boję si\) rozgnić wać llallstwa Bhaer," I'llekl Alfred. 
Nic będą, wiedzieli; starego Bhaera nićma w domu, 

a l;~ni Ludwika zajęta Teodorkiem, który dostał 
krupu, czy tam c~egoś - nic może go zatćm .odej~,ć: 
Nie b\)uziemy długo siedzić6 ani halasować, Wl\:C co~ 
w tćm zlego?" 

"Azya pozna, że się lampa dlugo paliła; ona to 
zaraz miarkuje." 

"Nie bój si\), przyuiosłem ślepą, latark\) ; .ni~Ldlu~o 
daje światła, i jaje tylko usłyszymy, żc ktos l:tlC 
będzic ją, IIlożna prgdko zgasić," rzekł Dan. 

Ten pomysl podoho.ł sig Alfredowi jako roman
tyczny, wybrał sig wi\)c 110 Tomka, ale raz jeszcze 
wsunawszy glowg, zapytal: 

v d . "" Czy chcesz także A asta. 
"Nic' zarazb v oczy przewracał prawil kazanie. 
,,' J 
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Zresztcb on już będzie spal, wigc lurugnij tylko na 
Tomka i wracaj pr\:dko." 

Alfred usluchal i po chwili przyszli obaj z Tom
kiem, któremu, chociaż się już rozbierał i baruzo był 
śpiij,cy, nie chciało się wyrzec llsoty. 

"Sied~cież tera'l spokojnie, to was naucz g wybornej 
gry," r'leld Dan, gdy sig we tr'lech skUllili wokoło 
stolu, na którym umieścił butelkę, cygaro i karty. 
"Najpierw kaidy się napije, potem poci~1gnie parę 
razy, a następnie weźmiemy się do gry. Tak robią, 
dorośli męiczyzni i to jest doskonała zabawa." 

Piwo zaczęło krążyć w kufelku i wszyscy trz6j 
umaczali w niem usta, lecz Alfredowi i Tomkowi nie 
zasmakował ten gorzki napój. Jeszcze gorzej bylo 
z cygarem, ale nie śmieli przyznać się do tego 
i wtenczas dopi6ro przestali palić, gdy jeden dostał 
zawrotu głowy, :1 drugi zakrztusił się. Dla Dana były 
to same przyjemności, przYIJominają,ce dziecinne lata, 
kicdy mu sig zdarzała czasem sposobność, naśladować 
swe gminne otoczenie. Pil wówczas, palił i Idą}, ieby 
nad'Liyć innym, wi~c pr~ejmując sig duchem prze
szlo~ci, zaczął i tym razem kląć pod nosem, z obawy, 
ieby kto nie uslyszał. 

"Daj:1:e pokój, to brzydko mówić: a bodaj cię! ... " 
llitwolal Tomek, który jednak wszedł w jego ślady. 

"Bodajeś wisial! Nie praw mi nauk, tylko ldadź 
kartę, bo zabawa nic nie warta bez tego dodatku." 

"Jużbym wolaJ mówić ,uiech cię żółw uką.si', ode
zwał się tamten, dumny że mu się udało wymyślM tg 
zajmujf1cą, klą,twę· 

nA ja b~dę mówił ,do djabla!', bo to dobrze 
brzmi," uodał Alfred, w którym męskie wzigcie się 
kolegi budziło poszanowanie. 

Mali m,:źczyzni. 7 
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Dan wyśmiał kolegów Idą} dalćj po swojemu, 
usiłując ich nauczyć gry. 

Ale Tomek był bardzo śpiący, Alfreda głowa ro;:
bolała od piwa i dymu, więc nie byli zbyt pojgtni, 
i karty szły leniwo. 

W pokoju było bardzo ciemno, bo się latarnia 
slab o paliła, nie mogli śmiać się głośno, ani się bardzo 
ruszać, gdyż Silas Sllał obok w szopie, było im więe 
nudno. Rozdając karty, Dan wstrzymał się nagłe, za
wolał z przerażeniem: "kto tam'r" i zgasił bwiatło 
w tejże chwili. Wśród ciemności, drżący głos rzekł: 
"Nie mogę znaleść Tomka," a potem usłyszeli szybkie 
stąpanie bosych nóg, w kierunku dolnych drzwi, pro
wadzących ze skrzydła, do głównego budynku. 

"To Adaś! Poszedł kogo zawołać, wigc pakuj się do 
łóżka, Tomku, i nic nie mów~" zawolał Dan, usuw::tjąc 
w&zełkie ślady swój psoty, i wraz z Alfredem zaczgli 
zrzucać z siebie ubranie. 

Tomek pobiegł do swego pokoiku i wskoczył do 
łóżka, dusząc się ze śmiechu; lecz nagle uczul, że go 
coś parzy w f(i)kę. Bylto koniusz(zek cygara, którc 
Zał)Omniał rzucić. Już było prawie dopalone, wi~c 
chciał je dobrze przygasić, kiedy się dał słyszeć głos 
dozorczyni: bojąc się zatem, żeby go cygaro nie zdra
dziło, rzucił je pod łGżko, ale wpierwej pocjągm~ł fUr. 

jeszcze i do reszty wypalił - tak mu się przynajmni('j 
zdawało. 

Dozorezyni weszla z Adasiem, który zdumia I, 
ujrzawszy na poduszce rozczerwienioną, twarz Toml,: . 

"Przed chwilą, nie było go, bo jakem się Obl,
dził, tom go tu nigdzie nie mógł znalcść," rzeld, 
biegnąc ku niemu. 

Coś ty znGw zbroił, niego dziwy chlopcze?" spy
tala" dozorc7.yni żartobliwie, potrząsając Tomkiem. 
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On zaś otworzyl oczy i rzekł z pokorą,: 
"Pobiegłem tylko do Alfreda, żeby go o coś 

zapytać. Proszę mi dać pokój, bom strasznie śpiący." 

Hummlowa otuliwszy Adasia w łóżku, poszła na 
zwiady do tamtych chłopców, lecz obaj spokojnie 
spali w pokoiku Dana. 

"To musiala być jaka niewinna psota," pomyślała 
kobiecina, i widząc, że się nie stało nic złego, nie 
poszła ostrzedz pani Bhaer, która byla już bardzo 
zmQllzona doglądaniem Teodorka. 

Tomkowi chciało się spać, rzeld więc tylko do 
Adasia: "Myśl o własnych sprawach, o cudze nie pytaj!" 
a w dziesięć minut chrapał jui doskonale, nieod
gadując nawet, co sig pod nim dzieje. Cygaro nie 
zgasło i póty 1:lię tliło na słomiance, póki nie po
wstał zupełny ogień. Powoli płomień zaczął ogarniać 
siennik, prześcieradło, a nakoniec i łóżko. Tomek 1JO 

napiciu się piwa mial twardy sen, Adaś zaś był odu
rzony dymem; spali więc, chociaż ich ogień już parzył 
i groziła im okropna śmierć. 

Franz, który l)racował w klasie, wyszedlszy z tam
tąd, poczul dym, pobiegł więc na górę i ujrzał caly slup 
wydobywający się z lewego skrzy dla domu. Nie 
wolając nikogo, wpadł dla spieszniejszego ratunku do 
pokOju, ŚCiągllął chłopców z palącego się ł6żka i wylał "
tyle wody Ila płomienie, ile t.ylko zll:tlazło się pod 
ręką. Wprawdzie powstrzymał tem nieco ogie!l, ale go 
nie stłumił, i dzieci wybiegły przestraszone do zimnój 
sieni, krzyczq,c z całych sił. Pani Bhaer natychmiast 
sig ukazała, Silas także wypadł ze swej stancyjki, wolajQ,c 
tak silnie "gore!", że rozbudził caly dom. Gromada 
białych duchów z zall;!lmionemi twan:yczkami wybiegła 
też do sieni, i pl'l:ez chwilI( panował ogólny poploch. 

7* 
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Pani Bhaer odzyskawszy pierwsza przytoJUllo~ć, 
zaleciła dozol'c<lyui opatrzćć POllal"Zonych chlolleów. 
Następnie posIała ua dół Franza i Silasa po kilka 
wanienek z mokrą, bielizną, któn1 rozpostarła na lÓ:tku, 
L1ywanie i IJalących sig już na dobre fir:.tllkach - co 
groziło już ścianom. 

Większa czgść chłopców przygh!dała sig w mil
czeniu; ale Dan i Emil pracowali dzieluie, UOSZ;!C 
wodg z łazienki i obdzićraj'1C firanki. 

Wkrótce ogiCl't ustal, wi<2c pani Bbaer rozkazała 
chłopcom, żeby sig ł)ołożyli, zostawiwszy Silasa, od 
wyp,u]ku gdyby si~ pożar wznowil, a z Franzem po
szła zajrzćć do uSilkoL1zouyeh dzieci. Adaś, In'ócz 
jednćj tylko rany i wielkiego prilestrachu wysiled1 cala, 
ale Tomkowi nietylko spaliły si~ wszystkie włosy na 
glowie, lecz okropuie poparzył rami~ i silalony ból 
cierpiał. Gdy Adasia opatrzono, wziąl go Franil llo 
swego pokoju, gdilie uspakajał go i tulił do snu z ko
bićcą tkliwością;. Dozorczyni czuwała nad biednym 
Tomkiem, a pani Bhaer biegała na przemiany do 
niego i do Teodorlm z ołiwą, watą lub anodynami,
powtarzając ciągle, jak gdyby ją ta myśl bawiła: 

"Wiedziałam, że Tomek pod1Jali kiedy dom -
i podpalił!" 

Gdy pan Bhaer przyjechał nazajutrz rano, zastal 
,. taki stan rzeczy: Tomek nic mógł wstać z lóżka, 

Teodorek sapał jak miech, lJani Ludwika nie czuła 
już nóg, a chłopcy tak hyli zgorączkowani, że WSilySCy 
1Ia raz mówili i gwałtem 1)ocil1gngli go do zgliszcz. 
Pod jego spokojnym kierunkiem wrócilo wszystko do 
ładu, bo czując, że on podola choćby i dwunastu 
pożarom, każdy spelniał jego polecenia. 

Rano nie było lekcyi, lecz po południu uszko-
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dzony pokój wrócił do porządku, chorzy mieli się 
lepićj, i przestępcy zostali wysłuchani. Alfred i Tomek 
SZC7.erze przyznali się do winy i ubolewali nad l1ie
bczl1iec7.CJlstwem, jakie groziło ukochanemu }1rZeZ nich 
domowi, ale Dan z miną. zatwardziałego grzesznika. 
utrzymywal, że się nie stało nic zlego. 

Pan Bhaer niczćm sig tak nie brzyd::'.ił, jak kiedy 
ktoś 1)il, gral w karty i kląI; Ilawet tytUl't pr7.estaI 
palić, żeby chłopcy nic mieli złego pr7.yldadu. Bard7.0 
sig wigc zasmucił i rozgniewaJ, ;,;e Dan, który ze 
wszystkich dzieci najwięcej kos7.towal go trudu, sko
rzystawszy z jego nieobecności, dal }10czą,tek tym 
surowo w;"bronionym przewinieniom i nanczal jego nie
winnych wychowanków, że to są mQskie rozrywki, na 
które można sobie pozwolić. Przemawial długo i po
ważnie do zgromadzonej dziatwy, a na zakOllczenie 
rzekI tonem stanowczym, lecz smutnym: 

"Sądzę, że Tomek jest dostatecznie uharany, i że 
7.ranione ramig dlugo mu pr7.ypominać bgdzie popeł
nioną, Willę; Alfreda tak;,;e wyleczy przestrach, bo 
szczerze winy żaluje i stara się, być mi posłusz
nym; ale tobie, Danie, jużem niera7. prze bacz} l, 
a jednak nic to nic pomaga. Nie mogę pozwolić, r,ebyś 
psuł chłopców złym pr7.ykładem, nie chcę tćż rzucać 
grochu o ścianę, możesz się więc pożegnać ze wszyst
kimi i poprosić dozorczynig, O up(~kowanie ci rzeczy 
w moim mmrnym worku." 

"Ach, pauie, dokądże on pójdzie?1I zawolaJ Alfred. 
"Do bardzo ładnej wsi, gdzie posełam czasem 

chłopców, gdy się tu nie chcą dobrze SlJraWOwać. 
Tamtejszy przełożony, pan Page, jest uczciwym c7.10-
człowiekiem i Danowi będzie doskonale, jeżeli na to 
zasłuży." 

"A kiedy powróci tutaj?" zapytał Adaś. 
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"To od niego zależó6 będzie, - przynajmnićj tak 
się spodziewam." 

Co rzekłszy, pan Bhaer wyszedł z pokoju, by na
pisać list do pana Page, a chłopcy otoczyli Dana, jak 
to zwykle bywa, gdy się ktoś wybiera w podróż, do 
nieznanych krain. 

"Ciekawym, czy ci się tam spodoba 'rIt odezwał si~ 
Jakubek. 

"Jak mi będzie źle, to sobie pójdę," odrzek1 Dan 
z zimną, krwią. 

"Dą.ką.d?" zapytał Alfred. 
"Na morze, na zachód, albo do Kalifornii," odparł 

Dan tak obojętnie, że po malcach mrowie przeszło. 
"Ach nie rób tego! Posiedź jakiś czas u ])ana 

Page, a potćm wróć tutaj, proszę cię, Danie!" mówił 
blagalnie Alfred, bardzo zasmucony tą. całą. sprawą.. 

"Wszystko mi jedno gdzie pójdę, jak długo tam 
pozostanę, i niech mi\) powieszą., jeżeli tu wrócę kiedy," 
wyrzeldszy te gniewne słowa, poszedł pozbierać swe 
rzoczy, będące wszystkie darem pana Bhaer. 

To było jedyne pożegnanie Dana z chłopcami, gdyż 
podczas kiedy rozmawiali w stodole o tern co zaszło, 
zeszedł na dół, i spotkawszy Alfreda przykazal, żeby 
ich nic wołał. 

Kiedy karyolka stanęła przed domem, pan Bhaer 
ukazał si\) z tak s~utnym wyrazem twarzy, że Danowi 
serce zmiękło, i n:cld z cicha: 

"Czy mogę pożegnać się z Teodorkiem?" 
"Dobrze, mój drogi, idź go pocałować; będ:de 

bardzo tęsknił do swego Dancia." 
"Z jakim wyrazem twar7.y pochyli] si\) Dan nad 

kolebką. dziecięcia, rozradowanego jego przybyciem, 
tego nikt nic wldzial. - Po chwili doszły jego USZIl 

blagalne słowa pani Bhaer: 

10:) 

"Fritz, czy nic moglibyśmy jeszcze jeden raz 
przebaczyć temu chłopcu?U a m'1ż odpowiediiał sta
nowczym tonem: 

"Nie zdałoby się to na nic, niech si\) więc lepićj 
tam uda, gdzie nie zdoła szkodzić tym, co pragną. 

jego dobra. Późnićj b~zie mógł jednak I)OWrócić; to 
ci obiecuję, moja droga." 

"Z nim jednym tylko nam się nie powiodlo, i tak 
mię to martwi, bom się spodziewała, że pomimo dzi
siejszych wad, wyjdzie na dzielnego czlowieka." 

Dan uslyszl1ł westchnienie pani Ludwiki i byłby 
chciał uprosić jeszcze jednę zwłokę, ale mu duma 
nie pozwoliła, i z twardym wyrazem twarzy, w zupeł

' nem milczeniu, uścisną.l tylko ręce pallstwu Bhaer, 
poczem odjechał z profesorem, - Alfred zaś i pani 
Ludwika ścigali go z111zawionemi oczyma. 

W kilka dni potem, nadeszła wiadomość od pana 
Page, iż Dan dobrze się sprawuje - co wszystkich nie
zmiernie ucieszyło; ale w trzy tygodnie pó~nićj, napisał 
drugi raz, że Dan uciekł i zginął bez wieści. Cale 
grono zasępiło się wówczas, a pan Bhaer l)owiedział: 

"M'oże należało zostawić mu jeszcze czas do 
poprawy?" 

Ale pani Ludwika kręcą.c głową, odrzekła roz
tropnie: 

"Nic turbuj si~ tem, Fritz; Olt wróci do nas, 
jestem pewna." 

Jednakże czas upływał, a Dana uie było widać. 
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R O z d z i a -1 s i ó d 111 y. 
N icsfol'na Audzia. 

"Sluchaj Fritz, przyszł a mi nowa myśl do glowyl" 
7. awołala pani Bhaer, spotkaws7.y się raz z mężem, po 
UkOl'wzonych lekcyach. . 

"Cóż to takiego, moja droga?" zapytal, czekając 
ciekawie nowego planu, bo niektóre pomysły pani 
Ludwiki byly tak 7.abawne, że sig nie mógl wstr7.ymać 
od ' miechu, chociaż w ogóle bywały bardzo rozsądne, 
i lubil je wprowad7.ać w czyn. 

"Stokrotce trzeba towarzyszki , i d ła chlopców 
Lyloby korzystniej mieć drugg d7. iewczynkę pomi~dzy 
sobą,. Wszakże r ównie ty jak ja , wierzymy w sku
tecznoilć wspólnego wychowania cH:1 mlodzie;i,y obojćj 
pI ci , i wielki już CZ:1S wprow:1dzić w życie tę ideę. 

RaI: 7. bytecznie c1ogad7.ają chłopaki Stokrotce, ra7. ją 
znowu dręc7.ą., i gotowi 7.epsuć j ą, na nic. Zresztą, 
mus7.ą si ę n auczyć grzeczności i przyzwoitego ohejścia, 
:1 najlepiej na to podział a obcowanie z panienkami." 

"Masz słuszność - jaJe 7.wykle. A wigc kogó;i, przyj
miemy?" Za1Jytal pan Bhaer, widzą,c z oczu żony, że 
j uż ma gotowy pl:1n. 

"Andzię·" 
"Co? "niesforną. Andzi~u jak jf), ch101)CY nuz)"wa

jl1 l " ~ /lawolaj, rozweselony tym p omyslem. 
" Tak; odkąd j ą, matka odumarla, biega cif!gle 

be7. d07.0ru: 1>y1:1by szkoda żebX ją, slużące 7.ellsuly. 
Od pewnego czasu, m:1m na ni l), oko, i parg dni temu 
spotłlaws7.y jej ojca w mieście, 7.apyta1am C7.emu jćj 
Jlie 1lOs61a do sllkoly; odpowiedzial że ch ~tniehy to 
l1 c7.ynil, grlyhy znalazl taki zakln,<l dla dziewc7.ąt, jakim 
n:1S7. jest dl:1 chlopcliw. Wiem że l)ylhy 7.adowolony 

1 O!'> 

gdyby sig do MS dostala, wigc możehr po ni ą, po
jechać po południu?1< 

"C:;>;y majo masz klo1)otów, moja LudIw, żeby sig 
jes7.c7.e frasować o tę cygalleczk©?" zapytal pan Bhaer 4 

gl:1S7.cząc rgk<.:, którą mu oparIa na mmieniu. 
"Mnie to sprn.wi:1 przyjemlloś<", i nigdy nie byłam 

tak szc7.Qśliwą jak teraz, wśród t6j 7.gr:1i chlopcó,y. 
Wid7.isz mój Fritzu, j:1 S:1ma bylam t:1k niesforn6m 
dzieckiem jak Andzia, więc m:1ln do ni6j pociąg, 
i hQdg umiała obcb od7.i ć sig z nią . Dużo m:1 wro
d7.onych zdoln ości, które trzeba tylko doln'7.e spożyt
kować, żeby wyszJa lla tak mil ą clziewc7.ynkQ, jak Sto
krotka. Żywość tempemmentu ulatwialal))' n :1uk~, 
i wkrótce z tego trzpiota zrobiłoby się wesole, ale 
pracowite d:t. iecko. Będę umia,la nią ki erow:1ć, gdy% 
pamiQtam jak mig droga matka 11rOwurl:t. il a i . .. 1< 

Jeżeli ci się w połowie tak powiedzie jak jej, to 
dokonasz wspania1ego dzieła ,u przerw:11 p:1Jl Bhaer, 
gdyż byl glQboko przekonany, że jego żon a jest naj
l epszą i 11 ajpo"'abniejszą w świecie kobietl1. 

"Jak sohie llOzwolis7. kpi ć 7. mego }lomysln, p1'ze7. 
caly tyd7. iCll b~dę ci dawa,la niesmaczllą k:1wQ, - :1 co 
sig z tOlll), stanie, w takim ra7.ie , mój p:1l1ie?U 7. a
wolała pani Ludwika. 

"C7.y tylko Stokrotce nie będą; wlosy stawać 11 ft 
glowie z obu1'7.e11i:1, jak Andzia popuści tu sobie 
cugli ?" zapytał pan Bhaer. - W ciągu t6j r07. mowYr 
Teodorek gr:1lnolił mu sig po lmmi zelce, :1 Rohcio po 
plecach, bo 7.azwyc7.aj hiegli do ojC:1, skoro sig tr llw 
SkOl'lOz}'ly lekcye. 

"Może hyć, 7. 110C7.ątkuj ale tohy j ćj 'i\'yszł o na' 
dobrc, bo sig rob i s7. tywna, i leoniecwie tr7.eha jq, 1'OZ-
1'llszać. POJl iewa:i: 7. Andzi:], zawsze doskonale si\) hftwi" 
mogą sohie 11yĆ naw7.ajem pomocne. P olowa llmi c,i Q tll ości 
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nrowadzenia d:t:ieci polega na tćm, żeby wied:t:ićć jak 
~\'iele sobie przysług wzajcmnie oddajl!;, i kiedy je łl!;
czy6 należy. 

Żeby nas tylko nic podpaliła znowu lii 

"Biedny Danl Nie mogę sobi.e darowa6, żem go 
puś~ha," odrzekła z westchnieniem. - Teodorek, k~Ól:y 
nic zapomniał swego przyjaciela, posłyszawszy to lmlQ 
wyrwał się z obję6 ojca, pobiegł do drzwi, wyjrzal 
z zas~pionl!; twarzyczką na trawnik oblany slOlIcem, 
i przydreptał napowrót , mówią.c, jak po każdym :t:u
wodzie: 

"Mój DallCio pzyjdzie niezadludo." 
"Doprawdy, zdaje mi się że go należało zatrzyma6 -

chociażby tylko przez wzgląd na Teodorka. On go 
tak kochał! Możc przywiązanie tego dziecka do lm
zaloby więcćj, niż nasze trudy." 

Ja sam nieraz to myślałem; ale ponieważ bun
tow~ł chłopców, i o mało nie spalił domu, zdawało 
mi si\) bezpieeznićj usuną.ć go, - choćby czasowo," 
rzekł pan Bhaer. 

"Obiad już gotów, zadzwonię l" odezwal się Rol)cio, 
i rozpoczl!;ł taki koncert, że już niemożna było roz
mawiać. 

"Mogę zatćm wziąć Andzię?/i zapytała pani Lud
wika. 

Nawet dwanaście, jeżeli ci się spodoba, m~.ia dro~~,'i 
odparł profcsor, l(tó~y mial miejsce w s~vćm oJcowslnem 
sercu, dla wszystlnch swawolnych l opuszczonych 
dzieci. 

Gdy pani Bhacr wróciła z przejażdżki owego po
pol~dnia, jeszcze nie zdołała wydobyć gromadki 
mniejszych chłopców, bez h:tórych rzadko wyruszala 
się z domu, kiedy dziesigcioletnia dziewczynka wy
skoczyła z tylu karyolki i wpadla do sieni, wOlają,e: 
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"llćj Stokrotko, gdzie jesteś?" 
Stokrotka przyszła, i zdawała się rada z przy

bycia gościa, ałe zrobiła nieco zalęknioną. minkę, 
skoro Andzia rzekła, skacząc cil!;gle, jak gdyby nie
mogła ustać w miejscu: 

• "Ja tu na zawsze zostanę! Papa pozwolił, i 
kuferek z rzeczami nadejdzie jutro. Trzeba było 
wszystko prać i naprawiać, a twoja ciocia, jak tylko 
przyjechala, zaraz mię wzięła z sobl!;. Powip,dz, czy 
się nie dobrze stało?" 

,,1 owszem; a przywiozłaś tę dużą lalkę?" zapytała 
Stokrotka, bardzo tego pragnl!;c, bo za ostatnićj byt
ności, zburzyła Andzia domek lalki, i zniszczyła 
delikatną płeć Matyldy, obmywszy wodą, jćj gipSOWi/; 
twarz. 

"Musi tu gdzieś być bom ją. wzięła z sobą," od
parła Andzia, zbyt oboj\)tl1ie, jak na matkę. 

Zrobiłam ci w drodze pierścionek z włosia wy
cil!;gniętego koniowi z ogona, - chcesz go?" zapytała, 
podając Stokrotce ten zadatek przyjaźni, gdyż ])0 

ostatni6m widzeniu się, przysięgły, że już nigdy nie 
będl!; do siebie mówić./i 

Stokrotka ujęta })ięknym podarkiem, stała się ser
deczniejszą, i zapraszała gościa do dziecinnego pokoju, 
ałe Andzia rzekła: 

"Chciałabym zaraz pójść do chłopców i do szopy." 
Po tych słowach, puŚciła si\) łlędem, tak pr\)dko 

obracajl!;c w ręce kapelusz, że sig wstl!;~ka odell 
oberwała, i padł na ziemię, gdzie pozostał na lasce 
losów. 

"llurra! Andzia!" zawolali chłopcy, gdy wpadła 
})omiQdzy nich, wołając: 

".J a tu już zostanę!" 
"llurra!" wykrzyknął:Tomek, siedzący na plocie. 
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Usposobienia ich hyly pokrewne, 11rzewidywał zatćm 
wyborne figle w przyszłości. 

"Bgdę z wami grała w pilkę, bo ja to umiem!" 
rzekła Andzia; lubila bowiem przyłożyć rączki do 
wszystkiego, i nie bala sil) bólu. 

"Nie gramy teraz; zresztą nasza strona umiala 
zwyciężyć i bez ciebie." 

"W każdym razie mogę was zwyciężyć w biega 
niu," powiedziała znów Andzia, licząc wiele na t~ 
umiejętność. 

"Czy ona potrafi biegać?(( zapytał Alfred, Jakubka. 
"Banl7.o dobrze - jak na dziewczynę ," odrzekł 

tenr.e, z góry spoglądając na nią. 
"Chcesz sprobować?" zapytała, gdyż jój bylo pilno 

popisać się. 

"Nie, bo jest za gorąco ," odczwal się Tomek 
i ociężałe WSIJarl glowę o płot. 

"Co się dzieje z Nadzianym?" zapytała znów An
dzia, którój bystre oczki latały na wszystkie strony. 

"Uderzyl się w rękę pilką, wiQc się zaraz .ro~
beczał według zwyczaju /' n:eld Jakubek wzgardlIwIe. 

"Ja nigdy nic beczę, chocia7.bym się najbardzi{>,i 
skaleczyła, bo tylko dzieci mażą się o byle co." Po
wiedziała Andzia z dumą. 

"Jednakże doprowadziłbym cię do płaczu - wc 
dwie minuty," odrzekl zaperzając się, Nadziany. 

"Spro buj." 
"Jdźże urwać tg pokrzyw Q," rzekł. 
U rwawszy ją natychmiast, z tryumfem trzymala 

Andzia w rączce chociaż ją strasznie 11arzyla. , '. 
"Brawo l" zawolali chłopcy, chętme przyznaJąc od-

wagI), nawet pIci słabszej. 

Nadziany, gorzój jeszcze sparzony, po tanowil, hądź 
co bądź, zmusić ją do plrtc7.u; rzekł zatem żeby ją 
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ro:,:ura;i,lIić: Jesteś przyzwycl:ajom! dotykać si~ ręką 
wszystkiego, wi,;:c cię to nic nie kosl:tuje, ale uderzno 
glową o stodołQ, tylko z calój sily! Zobaczymy, czy 
uic wrzaśniesz." 

"Nic rób tego!(( rzekł Alfreu nicll:1widz11cy wszel
kiego okruciCl'lstwa. 

Ale And:,:ia rozpgdzila sig, i biegn11c ln'osto ku 
stodole, tak uderzyla gloWkl, że padla na wznak. 
OLlur:r.ona, lecz niczwalezona bynajmniój, podlliosła sig i 
rzekła pewnym glos cm , chociaż cierpienie malowało 
sig na twar:,:yczce: 

"Boli mię, ale nic placzę." 
"Zrób to jeszc:,:e raz!" odczwal sift: Nadziany gniew

nie i Andzia bylaby go zadowolniła, lecz jf1 Alfred 
powstrzymał; Tomek zaś zapomniawsz:y o upale, jak 

\ kogut, rzucił sil) na Nadzianego, krzycz'1c: 
"Daj jćj pokój, bo cil) przerzucg przez stodolI) !" 

i .tak go tr:,:ąsł i szal])ał, że przez chwilg nic wiedział 
hićdak na l{tórym jest świecie. Skoro go już wreszcie 
puścił Tomek, rzekł na swoj'1 obron~, te tylko slowa: 

"Ona sama tego chciala." 
"To wstyd, w każdym razie, że dręr!zysz dziew

czynkę Illlliejs:,:ą od siebie J" rzekł Adaś z wyrzutem. 
"E! ja na to nie uważam; zresztą, nic jestem malą 

dziewczynk'1, bom starsza od ciebie i od Stokrotki!" 
zawolała lliewdzieczna Andzia. 

I "Nie praw n~m 1mzaJl, kiedy nićma dnia, żebyś 
sam nie dokuczał St6krotce!" zawolał lwmandor, uka
zawszy się w tój chwili. 

"Ja jej nie kaleczę, prawda Stokrotko?(/ rzek1 
Adaś do siostry, która głaszcząc oparzone rączki 
Andzi, zalecała l)rzykładać zimną, wodg, do guza na 
czole. 

"Na calym świecie nićma lepszego chlopca od 
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ciebie:" żywo odparła Stokrotka i dodała prz(:z za
miłowanie })rawdy "czasem sprawiasz mi przykrość, 
ale nie przez zle chęci." 

"Porzućcie piłki, i naradźmy się co teraz robić. 
Tylko proszę pamiętać że bić się niewolno na tym 
okręcie!" Odezwał się Emil dowodzący, jak zwykle, 
calem gronem. 

"Jak . się masz, iskro?" rzekł pan Bhaer, gdy An
dzia przyszła do wieczerzy. "Podaj prawą rą;czk~, có
reczko, i pilnuj się z tćm na drugi raz," dodał, gdy 
wyciągnęła na powitanie lewą rękę. 

"Tamta mię boli." 
"Biedna rączyna! zkądże się wzięły te bąble?" 

zapytał, przemocą biorąc rękę, kt6rą chowala w tył, 
z talIą miną, że podejrzćwal jaką psotę· 

Zanim Andzia zdążyła wytłomaczyć się, już Sto
krotka opowiedziala ealą historyę, podczas którój Na
dziany starał się ukryć ' twarz w kubku z mlćkiem. 

Gdy skollCzyła, pan Bltaer spojrzał na żonę, siedzącą 
w drugim kOllcu stołu, i rzekł ze śmiejąeemi się 
oczami: 

"To pod~)llo należy do twego wyJzialu, więc się 
nie będę miębzał, moja_droga." 

Pani Ludwika zrozumiala go, i pokochawhzy di:iew
czynkę jeszcze bardziej za odwagę, rzekI a : 

"Czy wiccie, dla czegom tu sprowadziła Andzię?" 
"Żeby mnie dręczyła ," mruknął Nadziany, z pcl

Lemi usty. 
"Żeby mi pomogln. uczynić z was grzeeznych mło

dziCllCÓW, i podobno sig okazało, że jednemu z was 
jest to potrzebne." 

Słyszą.c te słowa, Nadlli"ny znów ukrył twarz 
w kubku, i nic wydohyl jej, pt'lki Stokrotka nic po-
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budziła wszystkich do śmićchu, gdy rzclda bwym po
wolnym, pytają,cym tonem. 

"Jakżeby to mogło być, kiedy z niej taki clIlo
pal, ?" 

"Prawda, ona zar6wno jak wy powinna się popra
wić, i mam nadzieję że jej dacie pl'l~yl{ład ladnego 
ułożcnia." 

"Czy ona tal,że będzie grzecznym mlodziCllcem?" 
zapytal Robcio. 

"Bardzoby tego pragnęła; prawda, Andziu?" rzeld 
Tomek. 

"Wcałe nic, bo nienawidzę chłopcGw!" zawołała 
gniewnie, g(lyż ją rą,czka jeszcze paliła, i czula już po • 
trosze, że można było dowieść odwagi, w mą;drzcjb7.y 
sposób. 

"Przykro mi że nienawidzihz moich chłopc6w, bo 
oni u m i e ją, hyć mili, jak chcą. Uprzejmość w Sł)oj
rzeniu, w słowie i w obejściu, - oto prawdziwa grzecz

. ność, i każdy ją, może ł)osią,ść, kto tak wychodzi 
z ludźmi, jakhy chciał, żeby z nim wychodzili." 

Pani Bhaer zwracała te slowa do Andzi, ale c)II01)
cy mrugali na siebie, widocznie rozumiejąc pr:r.y
mGwkę, - a więc przez cały ciąg wieczerzy, po
dawali maslo, z niczwykłą wytworności!Jt i l)oszano
waniem mówili "proszę," "dzi~kuję," "tak, panie," 
"nie, pani." Andzia milczała, ale ją, brała wielka 
chęć rozśmieszyć czem Adasia, żeby nie stroił t:,k 
uroczystej miny. Widać że już zapomniala o swej 
Ilienawi~ci do chłopców, bawiła się bowiem z nimi, aż 
do zmroku. Zauważano, że Nadziany często jej 1)0-
zwalał oblizywać swój cukier lodowaty, czćm widocznie 
uł.ago?zil jćj teml)eramenŁ. , grlyż idąc Sl)aĆ l po
WIedZiała: 
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"Jak ml,dejLh! muje rakiety i wolant, to ~i\J wam 
wszystkilll pozwolQ nimi bawić." 

Obudziwszy sift: rano, zaraz zapytała "czy nadszedł 
mój kuferek?" a gdy opowiedziano, że go odbierze 
w ci,tgu dnia, tak się niecierpliwiła i dl);sała, że sig 
to aż skrupiło na lalce, ku wielkiemu oburzeniu Sto
krotki. Jednakże jako tako wytrzymawszy do piątój, 
wówczas dopiero znikła, lecz nikt tego nie zauważył 
aż do wieczerzy, myślano bowiem że się wybrała na 
przechadzkę z Tomkiem i z Adasiem. 

"Widziałam jak sama jedna biegła co sil, ałeą," 
rzekła Marya - Anna, wnosząc płac ck z mąki ku
kuryzanej, - gdy się wszyscy zaczęłi pytać "gdzie 
Andzia ?" 

"Musiala ta cyganeczka pobiedz do domu!" zawo
lała matka Bhael', z niepokojem. 

"Może poszła na staeYę, zapytać o swoje rzeczy t" 
ouezwał się Franz. 

"To niepodobna; nic zna drogi, a gdyby lHtWet 
trafiła, nie moglaby diwigać kuferka całą, milę," rzekła 
znów pani Bhaer, miarkując że ten jój "nowy pomysl" 
heuzie twardym orzechem do zgryzienia. 

"To byłoby na nią, podobne," powiedział profesor, 
i wzią,wszy kapelusz, zamierzał szukać dziecka, kiedy 
Jakubek stojący przyoknie, wydał okrzyki, i wszyscy 
zmierzyłi ku drzwiom. 

Była to Andzia w swojej osóbce, i włokła Za 
so l)ą spory kuferek ręczny, w płóciennym poho weu. 
Była zgrzana, zakurzona i zmQczona, ale stawi~ła 
pewne kroki. Saph1c weszIa na wsch?dy; rzuciła 
tam swój ciQzal', odetchnęła głęboko, ui.ladła na ku
ferku, i zakladaji!c zbolale n1częta, rzekła: 

"Nie mogłam czekać lliużej, więcem ł1os:da i za
brala rzeclly." 
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Jakim sposobem trafiłaś?" zapytal Tomek, i cala gro-
madka ją, otoczyla, rozciekawiona tym jej wybrykiem. 

"Nie zabłądziłam ani razu.Ii 

"I uszłaś milę drogi '(Ii 
"Prawda że to porządny kawał, alem często wy

poczywaJa." 
"A kuferek nie bardzo był ciQżki?" 
"Owszem; w dodatku jest okrągły, więc go trud

no było trzymat-; myślałam też, że mi ręce poodpadaj!!." 
"DziwiQ siG, że ci go wydal zawiadowca stacyi," 

llowiedzial Tomek. 
"Wcale sig nie udawałam do niego i nie widział 

gdym 7.dj~la rzeczy z platformy, bo zaj~ty był sprze
daż}! biletów," 

"Pobiegnij Franz, i powiedz mu, że wszystko jest 
wporzą,dku, bo stary gotów my6lćć że go okradr.iollo," 
rzekI lJan Dhaer, śmiejąc się wraz z innymi, z zimnej 
krwi And7.l. 

"Wszakże ci mt'>wilam że jeżeli rzeczy nie nad('j
(hL, to ]lo llie poszłemy. Na drugi ra7. musisz czekać, 
bo nic Jatwiejszego, jak sobie narobić bićdy, takiem 
bieganiem. Pr7.yrzełmij że usłuchasz, gdy;;' inaczej llie 
pozwolę ci oclcllOdzić samej, ani na ln·ok," rzekla pani 
Bhaer, obcierając jćj z kur7.u twarzyczkę. 

"Dobrze, Jlie z robię już tego; ale ponieważ mię 
Ilapa uczył, żebym się nie ociągala z żaduem zajgciem, 
więcem poszJa.Ii 

"Podo buo jćj nie przegadamy, daj jej zatem spo
kojnie zje~ć wieczerzę, a potem dopi(lt'o wylajesz ją 
na cztery ocr.y/' powiedzial pan J3haer; tak go bowiem 
zabawila t.a ")'llrawa dziewczynki, że nie był wstanie 
jej gromić . 

"Przez ealy czas wieczerzy, opisywała Andzia swe 
przygOdy, i tak: ja1dś duży 11ies szczekał na nil!, jakiś 

.Mali ml:i.rz~' z»i. 8 
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czlowiek śmiał sig z llićj, jakaś kobieta tlała jćj 
kawałek placka i kapelusik wpadł jćj do strumyka, 
skoro cllCiała się napić dla ochłody. 

"Zdaje mi sig, :(.e będziesz miała cięZłde zadanie, 
moja droga, - bo takie dzieci, jak Tomek i Andzia, 
prawie ie przechodzi), siły kobiece," rzekł pan Bhaer 
w półgodziny potem. 

"Wiem, że upłynie dosy'; czasu, zanim sir,; przyswoi 
ta tlziewczynka; ale ma tak szlachetne i gorą,ce serduszko, 
Ze chociażby jeszcze dwa razy rOzllUtitniejszą, była, to
bym ją. musiała jednak kocha';," odparła pani Bhaer 
wskazuj'bc na wesołi), gromadkę, pośród której stala 
Andzia, tak szczodze rozdajq,c swoje rzeczy, na lewo 
i na prawo, jak gdyby jej kuferek był bezdenny. 

Przez dobroć serca "Iskra" stała sig ulubienicl! 
całego domu: Stokrotka przestala narzekać na llUtly 
i osamotnienie, bo jej o bmy~lała doskonałe zabawy; 
z Tomkiem wyścigała się w psotach, i całi), szkołę 
rozweselała. Pewnego razu pogrzebała swą, dużl), 
lalkę, i do])ićl'o po uplywie tygodllia, przypomniawszy 
sobie, wydobyła ją, zbutwiałą, od wilgoci. Stokrotka 
oddala się rozpaczy; ona zaś poniosła lalkę do ma
larza, który tam właśnie mial zajęcie, kazała mu j l1 
pomalować czerwoną. farbą, i dorobić jćj świecące oczki, 
potem ubrała ją, w pióra i w szatg z ponsowćj flaneli, 
uzbroiła w ołowianą, siekierkę, roboty Antosia, i lalka 
ta, jako wódz indyjski, ścinała głowy swym dawnym 
koleżankom. Innego dnia, oddała.. swe trzewiczki ic
braczce, w lladziei, że jej będzie wolno chodzi'; boso' 
l 

. , 
a c SIr,) przekonała, że nie można łączyć miłosierdzia 
z wygodą.; prqtóm zakazano jćj rozdawa'; swe rzeczy 
bez wiedzy starszych. To znów zrobiła chłopcoU: 
z kawałka gontu łódi z dwoma wielkimi iaglarui 
które umoczywszy w terpentynie zapaliła, a następnie; 
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o zmroku puściła na wodg. Raz znowu zaprzęgła 
starego indyka do słomianego 'wózka, i musiał gniew
nym krokiem oblecićć dom do koła. Jnnego dnia 
darowała naszyjnik koralowy czterem nieszczęśliwym 
kociętom, udręczonym przez chłopców, i kilka dni 
pielęgnowała je z macierzYllską troskliwością, goiło. 
rany Cold-creamem, karmiła łyżeczką. lalczyną, i opła
kiwała, gdy iy'; llrzestały, l)óki jćj nie pocieszył naj
piękniejszy z żółwi Adasia. Jeździla na wszystkich 
zwierzętach, jakie się tam znajdowały: od rosłego ko
nia, aż do srożącćj sig świni, od którćj z trudnościq, 
obroniono ją, l)ewnego dnia. Co tylko chłopcom przy
szło do głowy, natychmiast wprowadzało. w czyn, 
chociażby to była rzecz niebezpieczna -- oni zaś, bez 
ustanku wystawiali jćj odwagę na próbę. 

Gdy pan Bhaer nasunął myśl, żeby się wy~cigali 
w naukach Andzia z równą llrzyjemnością ćwiczyła 
władze um;słowe i bystrą pamięć, z jaką wprawiała 
w ruch zwinne nóżki i gadatliwy języczek. Chłopcy 
musieli sig dobrze pilnować, ieby ich nie wyprzedziła, 
widząc, że niektóre rzeczy równie do brze,. a nawet 
i lepićj od nich, potrafi. W zakładzie tym Ule dawano 
nagród ale pochwala pana Bhacr lub pochlebne spra
wozdmtie w ksil1żce jego iony, uczyly ich miłować obo
willzki bezinteresownie, i łlełnić je wiernie, z tą 
ufnościi)" że prędzej czy późnićj, otrzymają zapłatę. 

Anllzia wkrótce zacz~ła się przejmowa'; tą nową. 
atmosferą, l)olubila ją, a że jej byla potrzebna, dowo
dziło to, iż ogródek jej duszy, pelen kwiatków wpraw
dzie, lecz przygłuszonych chwastem, dostawszy się 
w umiejctne ręce, ukazywał już zielone kiełki, obie
cując pięknie się rozwinl),ć w ciel)le miłości i opieki, 
które stanowią najlepszy w świecie klimat, dla młodych 
serc i dusz. 

8* 



116 

Rozdział ósmy. 
Rózne figle i zabawy. 

Poniewai jec1yn6m zadaniem tej powieści, jest opis 
niektórych scen, wziętych z życia w Plumfield , dla 
rozrywki pewnych osóbek - opowiemy w tym r07,(lziale, 
w jaki sposób bawili się chłopcy paui Ludwiki. Wie
rzajcie mi, szanowni czytelnicy, że te zdarzenia są po 
większej części wzięte z rzeczywistości, i że najdzi
waczniejsze, są najprawrlziwszemi - bo dorosła osoba, 
chociażby oddarzona byla najżywszą wyobra~nią, nigdy 
nic zdoła wymyśl6ć tak zabawnych psot, jak te, co się 
zrodzą w twórczych mózgownicach dzieci. 

Stokrotka i Ada~, niewyczerpaui w tym względzi9, 
żyli we własnym ~wiecic, pelnym uroczych i komicz
nych istot, którym dawali najd7.iwaczniejsze nazwy, 
i bawili sig niemi w najosohliwsze sposoby. Między 
innerni, wymyślili sobie niewidzialnego ducha pod 
nazwą "kot-myszki" w którego wierzyli pr7.ez pewien 
czas, bojąc się go, i SłUŻl!C mu. W najwięks7.6j ta
jemnicy odbywali obrządki, rzadko wspominając o nim 
komu bądź. Nawet jedno pnmd drugiem, nie probowali 
go opisywać, co stanowiło szczególny urok, zwlaszc7.3. 
dla Adasia, przepadającego za elfami i szatankami. 
Ta psotna kot - myszka, byla bardzo kallryśm1 
i wymagającą; Stol(rotka slużyła j6j z lękliwą przy
jemnością i ślepo sJuchala, choćby przykrego żądania, 
które zazwyczaj wyglaszaly usta Adasia, obdarzonego 
wielką pomysłowością,. Robcio i Teodorek bywali 
niekiedy 11rzYJlUszczani do tych obrzędów, i bawily 
ich one bardzo, chociaż l1ie rozumieli ani polowy. 

Pewnego dnia, po s](o(lczonych lekcyach , Adaś 
szepnął do siostrzyczki, złowrogo krecąc główką: 
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"Kot-myszka 'wzywa, byśmy się stawili dziś po
południu." 

Po co?" zapytała niespokojnie. 
"Na składanie ofiar" odrzekł uroczyście. "Musi być 

zrObiony ogiCJl za ddżą skałą, o drugi6j godzini~, 
i wszyscy zaniesiemy na spalenie, co tylko m~my naJ
lepszego!" dodał, groźnie naciskając na ostatme .słowa. 

"Acl1, mój Boże! ja lubig najłepi6j te pa~lerowe 
lalki co ciocia Amelka wymalowała, czy takze mam 
je s~alić?" wykrzyknęła Stokrotka, nieśmiejąc nigdy 
oprzM sig wymaganiom lliewidzialne~o d~cl,la. 

"Co do jednej! Ja spalg okrgt, naJladmeJsze album, 
wszystkich żołnierzy," rzekI stanowczym tonem. 

"Dobrzej ale to bardzo brzydko, żeby kot-myszka 
żądała od nas najpigkniejszych rzec7,y,'( odparła 

z westchnieniem Stokrotka, 
Skladać ofiary, znaczy: oddawać to, co sig naj

lepi6j lubi - więc musimy to zrobić,(/ Tłumaczył 
Adaś któ/emu zablysł teu nowy pomysl, gdy wuj Fritz 
opis;wał dużym chłopcom zwyczaje Greków. 

"Czy Robcio także pójdźie?" zapyta~a ~tokrotka. 
"Pójdzie i zabierze swoją wieś: bgdz~e ~lę do~ko-, 

nale palić, bo zrobiona z drzewa. ,ROZ?ICClmy Wlelk~ 
ogień i bgdziem sig przypatrywac, Jak to płonąc 
będzie, dobrze?" , 

Ta świetna nadzieja pocieszyla Stokrotkę l jadła 
obiad z szeregiem papierowych lalek przed sobą? 
llWaiają.c go 7.a pożegnalną ucztę. ,.' . 

Ofiarnicze grono wybrało się o naznaczonej godzllue 
i każde z dzieci zabrało z sobą, skarby, żądane przez 
kot-myszkę. Teodorek naparł się pójść także, a widząc 
u wszystkich cacka, włożył pod jedug lJachę beczące 
jagnig, lJod drugę starą Anabenę, które to bóstwo 
nabawiło ich wielkiego strachu. 
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"Gdzie idziecie, llisklęta?" zapytała pani Ludwika 
gromadki, przechodząccj koło drzwi. 

"Za dużą, skal\)j czy można?" 
"I owszem, tylko nie chodźcie blisko stawu i uwa

żajcie na maleuldego./I 

"Ja mam zawsze na niego oko," rzekła Stokrotka, 
prowadzą,c Teodorka z opielwllczą minką,. 

"Usiądźcie wszyscy do koła i nie ruszajcie się, 
póki nie pozwolę. Ten płaski kamiel! jest ołtarzem, 
na którym rozniecę ogieu," rzekł Adaś i rozżarzył 
płomyk, przyjrzawszy się na piknikach, jak się chlopcy 
do tego biorą. Gdy si\) już wszczął OgiCll, kazal 
chłopczyna całemu gronu obejść skałę trzy razy, 
a potcm stanąć kołem. 

"Ja zacznę, a jak się tylko moje rzeczy spalą, 
musicie przynieść swoje." 

Rzekłszy to, uroczyście położył najwpierw album 
z obrazkami, l,tóre sam malował, potcm okręt roz
bierany, a w kOllcu nieszczęśliwych żołnierzy ołowianych. 
Żaden z nich nie zawahał się, ani się cofną,ł: począwszy 
od wspaniałego kapitana w czerwonożółtym mundurze, 
aż do małego dobosza, pozbawionego nóg. Wszyscy 
znikli w plomieniach i utworzyli kalużę z roztopio
nego ołowiu. 

"Teraz twoja kolej, Stol\rotko," zawołal wieJId 
kapłan kot-myszki, gdy jego ofiary spłonQły, ku ;i,ywemu 
zadowoleniu dzieci. 

"Mojo drogie laleczki! jakże ja mogę je oddać!" 
odezwała się p.laczliwie Stokrotka, ~ciskajł1C cal y tuzin 
z macie1'zyUskim żalem. 

"Musisz!" 1'07.1,azał Ada (, a dziewczynka ucalo
wawszy l,ażdą na pożegnanie, położyła rumiane lalki 
na żarzących si ę węglach. 
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"Pozwól mi zachować choć jednę, tę blgkitną; -
takli. miluchna!" rzekła błagalnie biedna mateczka, 
ściskając rozpaczliwie pozostały skarb. 

Po szla jednak na ofiarę pięlma, błękitna lalka 
w sukience z falbanami, w różowym kapelus;m 
i pozostało z nicj tylko parę czarnych płatków. 

"Poustawiaj drzewa i domy dokola, i niech się 
same zajmą, to będzie prawdziwy 1)02;ar," rzekł Adaś, 
lubiący uro;r.maicenie w swych "ofiarach". 

Dzieci uszczęśliwione tym pomysłem, ustawiły wieś, 
ułoży1y wQgle na głównej ulicy, a potem usiadły, żeby 
patrzM, jak się l)alić będzie. Z powodu farby, zwolna 
obejmował ją ogie!l, lecz nareszcie 7.ajęla się jedna 
chatka i podpaliła drzewo palmowe, które ł)adło na 
dach obs7.ernego domu; a w kilka minut, z całej osady 
p07.ostaly tylko zgliszc7.a. 

Drewniana ludnogć stała, pr7.ygłądają,c siQ zniszc7.e
ruu, jakby gromada }lieJ'lków, czcm tcr, byln. istotnie; 
aż nareszcie i ona spaliła się, nie wydawszy glosu. 
Dosyć czasu upłynęło, zanim sig miasto obróciło 
w popiół; widzowie doskonale się tern bawili, kr7.yc7.ąc 
i tmlcząc za każdym walą,cym sig domem, jakl)y 
dzicy Indyanie, 7.wlaszcza te;;, gdy dzwonnica spadła, 
j gdy szamocącą się damę, sami wrzucili w. plo mienie. 
Ta ostatnia ofiara tak rozgorączkowała Teodorka, że 
7,arn.z rzucił w ogień baranka, a zanim sig tenie zdołal 
upiec, posadził bićdną Anabellę na goreją,cym stosie. 
Ma się rozumi6ć, że jej się to nie podobało, i obja
wila żal w sposób, który pr7.estraszyl małego niszc7.Y
ci ela. B~d~lC obszyta w skórę, nie zapałila się, lec7. 
co gorsza skwierczała. Najwpierw wykręcila jćj się 
jedna noga, potcm druga, zupełnie jak u iywćj osoby, 
P(I~llićj 1'('co podniosła IV górę - jak gdyby z wielkiego 
bólu - głowa obróciła się na ramiouach, oczy powy-
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padały, i skręciwszy się jeszcze raz cała - padła czarną 
mas.ą, na zgliszcza miasta. Ten niespodziewany stan 
rzeczy przeraził wszystkich, a Teodorek ze strachu 
odszedł prawie od przytomności, i zaczął biedz lm 
domowi, wołając na cale gard lo : "Mamusiu l" 

Pani Bhaer usłyszawszy krzyk, pospieszyła na ra
tunek, ale maleilki zdołał tylko tulić się do niej 
i bą,kał niewyrainie, urywanym glosem: "Biedną Bellę 
boli ,a "duzy odieI't" i "wsystie lalti wzucone". Oba
wiając się jakiego nieszczęścia, porwała go matka na 
rgce, i podążyła ku skale, gdzic zastała wszystkich 
czcicieli kot-myszki, placzą,cych nad zwęglonymi szczą,t
kami ulubienicy. 

"Coście wy zrobili? opowiedzcie mi wszystko," 
rzekła jJani Ludwika, postanawiają.c sobie wysłuchać 
ich bez gniewu: mieli bowiem tak skruszone minki, 
że im z góry wybaczyła. 

Adaś objaśnił ją. z pewnem pomięszaniem a ciocia 
Ludka uśmiała się do łez, tak dzieci były 'uroczyste 
a ich zabawa niedorzeczna. 

"Myślałam, żeście zbyt rozsądni, żeby się bawić 
tak głupio. Gdybym ja miała kot-myszkę, musialaby 
dobrą, być i żądać, żeby wasze gry były bezpieczne, 
zamiast być tak szkodliwemi. Patrzcie, co się narobilo 
przez to krzywd: Stokrotka już nie ma swych 
pięknych lalecL:ek, Adaś żolnierzy, Ro bcio nowej wsi 
a biedny Teodorek ulubionego baranka i ukochan6j 
Anabelli. " 

"Już tego nigdy nie zrobimy! doprawdy! doprawdy!" 
wolali. ze skruchą mali grzesznicy, bardzo zawstydzeni 
tą wymówką· 

"Adaś nam to rozbić kazal," rzekł Robcio. 
"Slyszałem jak wuj Fritz opowiadał o Grekach 

którzy stawiali ołtarze, więc chciałem ich naśladować; 
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tyłko niemając żywych istot na ofiarę, popaliliśmy 
cacka." 

"To zupełnie historya z grochem," rzekła ciocia 
Ludka, śmiejąc się znowu serdecznie. 

"Proszę ją nam opowiedzieć!" odezwała się Sto
krotka, żeby nadać inny obrót rozmowie. 

"Bardzo dawno już temu, jedna biedna kobieta 
miała troje czy też czworo dzieci, i zamykała je zwykłe 
na klucz, wychodząc na robotę, - a to dla tego, 
żeby im się co złego nie stalo. Pewnego dnia, rzekła 
na odchodnem: uważajcie, drogie dziatki, żeby ma
leńki nie wypadł oknem; nie bawcie się zapałkami 
i nie kładźcie grochu do nosków. Nigdyby dL:ieciom 
na myśl nie przyszło, zrobić coś podobnego, gdyby im 
sama tego nie nasunęla; więc też zaledwie wyszła 
z domu, napakowali sobie pełne nosy grochu, żeby się 
przekonać, jak z tern będzie - i matka wróciwszy, 
zastała calą dziatwę placzącą." 

"Czy to bolalo?" zapytal Robcio z tak :1:ywą 
ciekawością, :1:e pani Bhaer co prędzej opowicdL:iala 
drug~ powiastkę, z obawy, żeby się u niej podobna 
rzecz nie I)Owtórzyla. 

O bardzo bolało! wiem to dobrze, bo gdy moja 
mati~a opowiedziała mi tę historyę, tak byłam nie
dorzeczna, żem na sobie sprobowała. Niemając grochu, 
wło~ylam w nos kilka kamyczków: wcale mi z tćm 
nie było przyjemnie, i byłabym chciała zaraz je wy
jąć, ale jeden ugrząsł głęboko, a tak się wstydziłam 
przyznać jaka ze mnie g'bska, :1:c pomimo wielkiego 
cierpiel1i~ chodziłam z nim kilka godzin. Nareszcie , . 
jak mi już bardzo ból dokuczyl, powiedziałam mamle, 
która niemogą.c sama wyjąć kamyczka, posłała po 
doktora. Posadzono mnie na krześle i trzymano mocno, 
mój Robciu, on zaś póty obracał szkaradnymi cęgami, 
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póki kamyczek nie wypadł. Ach, jakże mnie ten biedny 
nosek bolał! Jak sic ze mnie ludzie śmieli!" rzelda 
pani Ludwika, krQcą~ głowib z przerażeniem. 

Robcio widocznie doznal silnego wraienia i wzią,l 
tę przestrogę do serduszka; Adaś uczynił wniosek, 
żeby pochować biedną, AnabelIę; Teodorek tak si~ 
przeją,Ł tym zamiarem, że zapomniał o pr7.estrachll; 
Stokrotka wkrótce się także pocieszyła nową, gro
madkib ~~lek, od cioci Amelki; a kot-myszkę musiala, 
zaspokOI!.: ostatnia ofiara, bo ich przestała jui drrczyr. 

Następnie Tomek wymyślił nowib zabawę, pod 
nazwą, "brops". Ponieważ to zajmujące zwierzę nic 
znajduje się w żadnym ogrodzie zoologicznym, - dla 
wiadomości ciekawych czytelników, wSllomng o nie
których jego cechach i obyczajach. Brops jest 7.wie
rzęciem czworonożnćm i skr7.ydlat8m, z twarzą, .ludzką,: 
młodą i wesolą. Gdy idzie, ziemia pod nim sig trzęsie; 
gdy się wznosi w powietrze, wydaje przeraźliwy kr7.yk, 
podobnie jak sowa; niekiedy chodzi jednak prosto 
i mówi poprawnym j~7.yldem. Zazwyc7.aj ma cial~ 
przykryte czemś podobnćm do szala czerwonego, bl\;
kitnego lub też pledu; a co dziwna, bropsy zamieniaj11 
się na skóry między sobl):. Na glowie mają róg z bru
natnego i twardego papieru; gdy fruwaj:!, tr7.epoc7.:! 
im u ramion skrzydla, z tegoż samego materyahl. 
Nigdy nie odlatujl): daleko ou. ziemi, gdyż w t.akim 
razie, następuje zaraz gwaltowny upadek Źują, pokarm 
na czworakach, schyleni lm ziemi, ale umiej11 siedzieć 
prosto i jeść prędko, jak wiewiórki. Ich uhlbionem 
pożywieniem sl): ciasteczka, jablus7.](a, lub SUr()W~L 
marchew, w braku czegoś lepszego. Żyji~ po jaskiniach 
i w gniazdach bardzo podobnych do kosza od bielizny, 
w których male br01)SY figlują, póki im nie ur0811a 
skrzydła. Te osobliwe zwierzęta, kłócą się ezasmnl 
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pomiędzy sobą, i w takim razie mówią ludzldm języ
Idem przezywają, się, płaczą, a niekiedy zdzierają , . . 
z siebie rogi i skórę, wolając gniewnie, :.ie Slę me 
będib bawić. SZCzUl)ła garstka wybranych, którzy ich 
oglądali, mniema, :.ie to być musi mi~szanina małpy 
i sfinksa. 

Dzieci bardzo lubiły tę zabawę, i młodsze skracaly 
sobie dżdżyste POl)ołudnia trzepocząc się i czołgają,c, 
w swoim pokoju. Wyglą,dały wówczas, jak mali wa
ryaci, a ruchliwe były, jak węgorze. Prawda, że odzież 
pokutowala na tern, zwłaszcza spodnie na kolanach 
i łokcie u kurtek; ale pani Bhaer, naprawiają,c 
i cerując, mówiła tylko: "I my robimy rzeczy również 
nierozsądne, a szkodliwsze. Gdyby mię to tak ba-

~~~~;se~~~ tę drogl): dziatwę, sama gotowabym zostać 

Alfred lubił najlepiej uprawiać ogródek i siedząc 
na wierzbie, grać na skrzypcach. To wielkie .gniazdo 
stanowiło dla]'t świat czarów, w którym przesIadywal, 
jakby swobodny ptaszek. Chłopcy nazywali go "Świer
got!{iem", bo ciągle nucil, gwizdał, luh grał na skrzyp
cach, - i cz~sto przerywali zajęcie lub zabawg, :.ieby 
słnchać jego słodkich tonów, które sig zdawały wtóro
wać okiestrze powietrznej. Ptaki, uwa:.iajl):c go za 
jednego z pomiędzy siebie, siedziały śmiało na płocie 
albo na gałęzi, i wpatrywały się wm'l bystremi ocz
kami. Gile śpiewające na jabłoni, snać upatrywaly 
w nim przyjaciela, gdyi najstarszy samiec łowił owady 
obok ;1iego, a samica tak spok~jnie wysiadywała 
błgkitne jajeczka, jak gdyby stanowIł tylko nową od
mianQ kosa i śpiewem rozweselal jćj cierpliwą 
pokutę. Ciemny strumyk szemral i polyskał u nóg 
jego; pszczoły nawiedzaly ląld zasiane. konic~yną; 
przyjazne twarze przechodni zwraca ly SIę Im memu 

. -
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i star! dom g?~cinnie wyciągaJ. ramiona, willc 
z ?IOgI.em UCZUCIem spokoju i szczęścia, marzył go
dzmamI w tern ustroniu, nieświadomy zbawiennych 
zmian, jakie się w nim odbywały. 

. M.ial?~ chciwego sluchacza, dla którego był czómś 
WIęCeJ, mz prostym kolegą: biedny idyota Karolek 
~ubił ~eżćć nad strumykiem, wpatrywać si~ w liści~ 
l w pIanę uderzającą, o brzegi, i sluchać z rozmarze
niem muzyki, odzywającej się na wierzbie. Zdawalo 
się, ~e. widzi w Alfred~ie. anioła, który śpiewa na wy
~okosclach,. bo wspommema z najmłodszych lat, tkwiące 
Jeszcze w Jego główce, odzywały się w takich razach. 
Zauważywszy to, pan Bbaer prosił Alfreda żeby mu 
d . ' opornagał, w usuwamu mgły z tego wątłego mózgu. 
Ile razy Karolek dążył za nim, by się wsłuchiwać 
w muzykę, Alfred uśmiechał si~, rad że może czem 
okazać wdzięczność profesorowi, a zarazem przemawiać 
do biednego dziecka językiem, jedynie dlatl zrozumia
łym: W P~um~el~, .ulub,ionem motto było: "pomagajcie 
sobIe wzaJemllle, I Alfred przekonywa l sie ile uroku 
dodaje życiu, ta zasada wprowadzona W czY~. 

Jak~bek,. największe mial upodobanie w ciągłych 
sprzedazach l kupnach. Widocznem było że wejdzie 
w śladr: swego wuja, wioskowego handlarza, który 
w.Sz~stklem po trosze kupczył, i prgdko dorabiał się 
plelllgdzy. Widział chlopak, jak on dodaje piasek do 
cukr~, w?dę do melasu, szmalce do masła i tym po
do lmIe, l był przekonany, że to jest w porządku 
rzeczy. Przedmiot jego handlu był zupełnie inny ale 
ile tyIlw mógł, wyzysldwał l<ażdego robaczka i z~wsze 
dob~ze wychodził. na t~rg?, zami.eniając się z chłop
camI na postron~n, nozy~l, wędkI, oraz inne rzeczy. 
Kołedzy nazywalI go "łapIgroszem" j ale nic dbał o to, 
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bo worek, w którym składał pieniądze, stawał się 
coraz cigższym. 

Od czasu do czasu urządzał licytacyę, żeby wy
przedać wS7.ystkie zapasy, lub pośredniczył chłopcom 
we wzajemnej zamianie na różne ł)rzedmioty. Na
przykład, tanio nabywszy wolanty, pilki, bicze - od
świeżał je i następnie odprzedawal drożej. Niekiedy 
nawet puszczał sig poza granice Plumfieldu, chociaż 
to bylo surowo zakazane. Pan Bhaer nie pozwalał Ila 
niektóre jego spekulacye i starał się go oświecić, że 
w handlu potrzebne są inne, wyższe umiejętności, nie
tylko zręczność w wyzyskiwaniu. Jego księga rachun
kowa była prawdżiwą osobliwością, taki mial dar 
do cyfr. Profesor chwalił go za to, i usiłował 
ror.budzi{: poczucie r~etelllo~ci i honoru; pn:yszła też 
chwila, kiedy Jakubek przyznał mu słuszność, prze
konawszy sig, ie trudno obejść sig ł)ez tych przy
miotów. 

Emil spęd7.ał wolne chwile na rzece lub stawie j 
albo tći podiegał starszych kolegów do ścigania 
miejskicll chlopaków, wkraczających czasem na ich 
grunta. Poniewai jednak te gonitwy koI'lc7.yly sig 
zwykle porażk}, nie wspominano o nich llUblicznie. 
Komandora ogarnęła skutkiem tego, taka niecb~ć do 
ludzi, że na seryo myślal usunf),ć się na jaką, wyspę 
samotn,!, ale ponieważ jej nie bylo w pobliżu, musiał 
zostać w miejscu i pocieszać się lmdowaniem szopy 
do statków morsJdcll. 

Dl<:iewezęta mialy odpowiednie swym latom 1'oz
rywid, upięksl<:ane żywą wyohra~llią. NajulubiCl'lszą ze 
wszystkich, byla zabawa w "paniI! Smith": nazwisko 
to nadała ciocia Ludka, a przygody tej biednej damy 
hy1y wielce oryginalne. Stokrotka odgrywała jlb 
samą, Andzia zaś jej córkę lub niekiedy sąsiadl{ę, 
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"Zawieruchę"· Żadue w świecie pióro nie zdola opisać 
dziejów tych dwóch palI, bo w ciągu jednego popo
łudnia, zdarzały się narodziny, śluby, śmierci, wylewy 
wód, trzęsienia ziemi, herbaty proszone i napowietrzne 
podróże. Te prlledsiębiorcze niewiasty odbywaJy miliony 
mil, ubrane w takie suknie i ka!lelusze, jakich na 
całym świecie nie widziano. Siedząc na łóżeczkach, 
rozpędzały się, jak ogniste rumaki, i podskakiwały, 
aż do zawrotu głowy. NalJaści i !lOŻary były ulubio
nymi wypadkami, a nawet dla odmiany urządzały nie
kiedy ogółną rzeź. - Andzia była niewyczerpaną, 
w nowych pomysłach, Stokrotka lIaś, stosowała się do 
niej, ze ślepem uwielbieniem. BiMny Teodorek często 
padał ofiarą i nieraz trzeba go było bronić od praw
dlliwego niebezpiecllei'lstwa, gdyi rozgorączkowane damy 
zapominały, że nie jest zrobiony z tego materyału, co 
ich lalki, aż nazbyt cierpliwe. Pewnego razu zamknęly 
go w więzieniu, to jest w szafie, i wybiegłszy bawić 
się na podwórze, calIdem o nim zapomialy. Inną razą 
o mało nie utoną;ł w wanuie, udając "ladniutkie cie
h1tko morskie", a co gorsza: pewnego dnia odcięto go 
w sam czas, gdy został powieszony jako złodziej. 

Ale najulubiCJlszą; instytucY}1 był klub; nie potrze
bował on żadnej nazwy, bo drugiego nie bylo w oko
licy. Starsi chlopcy założyli go sobie, a młodzi bywali 
tylko niekiedy dOli przypuszczani za dobre sprawo
wanie. Tomek i Adaś zostali mianowani honorowymi 
członkami, ale ich zawsze jakoś musiano skłouić do 
wczesnego usnnięcia się. Zwyczaje w tym klubie były 
osobliwe, gdyż oznaczano sobie rozmaite miejsca i go
(hiny, na schadzki. Obrzędy i zabawy bywały dzi
waczne, i od czasu do czasu burzono cały porz}ldek 
aby go znowu przywrócić, na trwalszych podstawach. ' 

W dżdżyste wieczory, zbierali się członkowie 
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w klasie, żeby grać w szachy, w tryktrak, lub urzą,
dzać bójki, dekłamacye, rOli prawy, i tragiczne przed
stawienia. W łecie schodzili się w stodole, lub w lekkich 
strojach siadali przy strumyku. Można powiedzieć, że 
mowy plynęły wówczas, bo skoro mówca nie podobał 
sig, sluchacze zimną. wodl1 gasili jego zapal. Franll 
jako przewodniczą,cy, sprężyście strzegł porządku. -
Pan BlIaer nie mięszał się nigdy w ich sprawy, a w na
grodę za tg roztropną wstrzemięźliwość, zapraszali go 
niekiedy, by sig przyjrzał ich tajemnicom, które go 
bardzo bawiły. 

PrzybywslIy do Plumfield, Andzia tak2:e zapragnęła 
należeć do klubu, co spowodowało wielkie wllburzenie 
i rozterki między czlonkami. Bezustanku podawała im 
prośby ustne lub pisane, przerywala uroczyste po
siedllenia, lżyła ich przez dziurkę ocl klucza, bębnila 
wc drllwi, albo pisala szydercze uwagi na murach 
i plotach, zaliczala się bowiem ordo "irrćpressibles". 
Ponieważ te nalegania okazaly się bezowocnemi, dziew
częta, za radą pani Ludwiki, ustanowily własną in
stytucyę, nazwaną "Grzecznym klubem". Gościnnie 
zaprosiwszy młodzież wyłą,czonl1 z klubu nieprzyjaciel
skiego, przysposabiały tak smaczne kolacyjki i zajmu
jące rozrywki, że starsi chłopcy, jeden po drugim, 
objawiali chęć uczestniczenia w ieh wykwintnych ze
ln·aniach. Wskutek wielu narad, uczynili nawet wniosek 
za wymianą objawów życzliwości. Odtą,d członkowie 
"Grzecllnego klubu" bywali do nieh zapraszani ku 
ozdobie zgromadzenia; damy za~ uprllejmie odpowie
działy na ich pojednawcze kroki, i obie instytucye 
kwitły dlugo i szczęśliwie. 
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Rozdział dziewiąty. 

Bal 11 Stokrotki. 

"Pani Smith prosi na bal, IV dniu dllisiejszym, o go
dzinie trzecićj, panów: Adama, Tomasza i Alfreda. 

P. S. Pan Alfred niechaj przyniesie skrzypce, że
byśmy taJlczyć moglij i niech wszyscy chłopcy spra
wuj,! się grzec7.uie, bo inaczej nie dostanl1 pr7.ysmaków, 
prze7. nas llrzygotowanych,l' 

Kto wić, cqhy to uroczyste zaproszenie odrzuco
nem nic zostało, gdyby nie ostatnie slowa })rzYl'isku? 

"Idźmy, bo mig naprawdę 7.alatywala WOli ró,;,nycb 
d01n'ych rzeczy," ode7.wal się Tomel\. 

"Nie potrzebujemy tam siedzieć po tl'al<tamcncic, 
to sig samo przez sig rozumie," odezwał siQ Adaś. 

"Powiedzcie mi, co będ;"iemy tam robić, - ho jak 
iyjQ, nie bylem na balu," l'lIeU Alfred. 

"Bgdziemy udawać doroslych, siedzilc sztywno 
i w milczeniu, jak lll'awdlliwi kawalerowie. Wypadnie 
też trochę pOtaJIC'7.yĆ, dla sprawienia prllyjemllości pa
l1ienkom; następnie, uraczywszy się litkociami, wy_ 
mkniemy sig coprędz6j./I 

"Jeżeli tylko o to chodzi, to 116jd~," powiedzial 
Alfred 1>0 chwilce namyslu. 

"Tr;.;eha odpisać, Y-C sig stawimy," rzekI Adaś i wy
prawił nast~)pują,cą karteczlq~: 

"Wszyscy przyjdziemy: proszę przygotować uui.o 
jedzenia. A. B. Eskir." 

Damy wielce byly przejęte tym balem, gdyi IV razie, 
gdyby się powiódł, zamiel'7.aly wydać ohiad, uht malej 
garstki wybranych. 
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"Ciocia Ludka rada jest, jak się c.hłopcy z na~i 
bawią byleby si~ tylko nie zachowywalI bardzo grubl
jańsk~" rzekla Stokrotka, nakrywajf),c stół. 

Ada~ i Alfred będą grzeczni, ale Tomek z pe
wno%ci<1 coś <l11roi," odpowiedziała Andzia i potrząsala 
głów]u1, uldadajq,c ciastka w koszyczku.. . 

"Zara7.bym go wYJlrosila," odezwała Slę Andzla 
stanowczym tonem. 

Tak si/'> nie robi na proszonej zabawiej to byłoby 
" " nieprzyzwoicie." . 
"Doskonala myśl! Byłoby mu bardzo przykro me 

przyj::ić na nasz obiad, prawda?" . 
"Spodllićwam się! Dalybyśmy tal,le wyborne r~e~zy: 

prawdziwf), zup g w wazie 7. łyik'l, ptaszka w mWJsce 
indyka sos i rbine smaczne jarzynh" 

.J;i blisko trzecia, musimy sig ubrać," rzekła 
And~ia, która przysposobiła pięlmy strój. n~ tę oko
lic7.110ŚĆ, i pilno jej było włożyć go na slebl? 

"Ja jestem matką, wigc si~ nie potrzebuję bardzo 
stroić" odezwała sic Stokrotka, kładąc czćpek nocny, 
prllyb~'any ponsowf!, "kokardq" dług,! suklli~ cioci Lud
wiki i szal j gdy okulary i duia chust);:~ do nosa. do
pełnily resztę jej stroju, wyglądala na tluŚClUt);:ą" ruml::tnf), 
jćjmościulkę· . 

Andzia miała wieniec ze sztucznych l"vJat6w, stare 
rlrżowe trzewiczlri, żólt'! s7.arfg, zi~lon,! muślino~ib 
suknię i wachlarz z piór od okurzamaj a na domIar 
elegancyi, flakonik bez' pachnidła. . 

"Ja jestem córkib, więc się bardzo w!stroJQ:. ~uszę 
też więcćj tallczyć, śpiewać i rozmawlać~ llIzeli ty. 
Do matki należy tylko zajf),ć się herbatf), l być przy
zwoitib·" 

W tej chwili 
czego miss Smith 

Mlt1i m«;y.ezyzni. 

zapukano bardzo głośno, sl~tkiem 
padla na krzesło i gwnJtowllle za-

9 
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c~ęla. się chłodzić wachlarzem; mama zaś sztywno 
siedziała na sofie, strojąc minke spokojni), i lH'zy-

't li Mał B . - " zWO! ą . 'a eCIa, będąca tam w odwiedzinach 
odgrywała rolę pokojówki, - otworzywszy zatćm drzwi' 
rzekła z uśmiechem: ' 

"Wej rlźcie, panowie, już wszystko gotowe!lI 
Dla uczczenia tćj uroczystości, chłopcy się ubrali 

w stojące papierowe kolnierzyki, w wysokie czarne 
kapelusze i rękawiczki różnych barw i z różnych 
materyałów. 

"Dzieli do bry paniom ,u odezwał się Adaś, tak 
zgrubiając glos, że się przez to musiał ograniczyć na 
tćm krótkiem powitaniu. 

Wszyscy uścisnęli się z sobą za ręce i zasiedli 
strojąc tak zabawne miny, że kawalerowie zapomnia~ 
wszy o przyzwoitości, zaczęli się pokłaJać ze śmiĆchu. 

,,0 bardzo proszę!" odezwała się z urazą pani 
Smith. 
. "Już. tu nigdy żaden z was nie przyjdzie, jeżeli 

SIę maCIe tak zachowywać," dodala panna Smith 
rzucając flaszeczką w pana Tomasza, który śmiał si~ 
najglośniej. -

"Trudno się wstrzymać, bo wyglądacie, jak czaro
wnice," oJparł Tomek z niegrzeczną otwartościi),. 

"I ty także, alem ci tego nic powiedziała, bo nie 
jestem grubijanką. - Nie zaprosimy go na ohiad, 
prawda, Stokrotko?" zawołała Andzia z oburzeniem. 

"Zdaje mi się, że należałoby teraz potallczyć. Czyś 
pan przyniósł skrzypce?" zapytała pani Smith, usil u
Jl),C być ciągle spokojną i "przyzwoitą". 

"Si), za drzwiami ," odrzekł Alfred i poszedł po nie, 
"Wypijmy lepićj herbatę," odezwał się zuchwaly 

Tomek, mrugając na Adasia, żeby mu przypomnićć, 
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że im prędzćj podadzą przekąski, tern wcześniej oni. 
umkną· 

"Bal nigdy się nie zaczyna od wieczerzy, i jeżeli 
nie bęJziesz ładnie tańczył, to nie dostaniesz ani ka
walka!" odezwala się pani Smith tak surowo, że ci 
niecywilizowani goście miarkując, iż niema żartów, 
natychmiast zaczęli być uniżenie grzeczni. 

"Ja nauczę pana Tomasza polki, bo j~1 nieznośnie 
taJlczy," Jodałagospodyni ze spojrzeniem pełnem wy
rzutu, - skutkiem czego Tomek nastroił się na 
powagę· 

Alfred pociągnął smyczkiem i zaczął się bal we 
dwie pary; wprawdzie obie wykonywały pas sumiennie, 
ale trzeba przyznać, że się w wyborze tmlca różnily. 
Damy wywiązywały się z tego zadania dla przyjemności, 
lecz panowie mieli samolubniejsze przyczyny, wiedzieli 
bowiem, że muszą zapracować na wieczerzę. 

Gdy się już wszyscy zmęczyli, nastą,pil wypoczynek; 
pani Smith potrzebowa.la go najwięcej, potykają,c się 
ciągle w taJlcu przez swę dlugf! suknię. Mala po
kojówka obnosiła potem wodę z melasem, w tak ma
lelikich filiżaneczkach, że jeden z gości wypil ich 
dziewięć, a nawet ostatnii), wlożył w usta wraz z na
pojem i zakrztusił się w obec całego towarzystwa. 

"Poproś teraz Andzię, żeby grala i śpiewala," 
rzekI a Stokrotka do brata, który siedzą,c osowiały, 
z szyją uwi~zioną, w zbyt wysokim kołnierzyku, przy
glądał sig tój zabawlH1j scenie. 

"Prosimy panią, o jaką pieśIl/' odezwał się gość, 
zaciekawiony, gdzie tćż jest fortepian. 
. Panna Smith przysb1pila po\vażnie do sekretarzyka, 
l. wtórowała sobie z taką silą, że stary gruchot trząsł 
Sl~ caly, gdy śpiewała tę nową i milą pioscnkę, za
czynającą; sig od słów: 

O" 
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"Kicuy trubadur uo domu wracal, 
Aby odpoc7.ąć po wojny gwarze, 
Muzyką długą drogę ukracal, 
Wesołe piosnki grał na gitarze." 

Ponieważ kawalerowie 7, zapałem klaslmli w dtonie, 
tak ich długo dar~yla rużnemi aryami, że IV kOllcu 
dali do poznania, iż nie pragną, ich wi~c(\i. Pani 
Smith, w,!lzit,;c:ma za jloclnvaly oddawane cMce, ode-
7.wała sig wÓwc7.as laskawie : 

"Ter az wypijemy herbatc. Zasiądźcie pm'lstwo 
spokojnie, i nie dotykajcie sig niczego." 

Przyjemnie bylo ł)atrzćć, z jaln~ godnością ta 
dama robiła hOllory i jak m~żuie ~nosila drobne nie
powodzenia, mianowicie: gdy najladniejs:r.y placus~ek, 
krajany v. by t t~'pym nożem, upadł na ziemiQ; gdy chlćb 
7. masłem 7,nikl tak pr()dko, :i.c jako gospodyni IlItlsiaJa 
siQ zawst.ydzi6; a co gors:t,a, gdy śmietankowe ciastka' 
nadto sig rozplyn~ly i trzeba je bylo pić, zamiast 
elegancko jeść, nową łyżeczką cynową. 

Przykro mi wyznać, że 1)anna Smith z pokojówI"1 
wydzićraly sobie najsmaczniejsze kąski, skutkiem c7.ego 
ta ostatnia rztlciJa v.e w;r,gardą, caly talćrz w powietr;r,e 
i rozpłakala siQ, a przed nią upadł des~cz z ciaste
czek. Pocieszyła sig jednak, skoro posadziws;r,y j'1 przy 
stole, pOC7.gstowano szklaneczką wody z melasem. 

Wśród tego zamQtu, 7.nikł duży talćrz z ciastkami, 
i nie mo:i.na go było odnaleść. Poniewa:i. stanowil 
główną ozdobQ uczty, pani Smith mocno sig zmartwiła, 
zwłaszcza że si\) sama zajmowała pieczywem, które 
sig jej ślicznie udoJo. Ka:i.da z dam przyzna, że moglo 
jćj być przykro, gdy naraz sprZl1tnigto dwanaście 
ciastek, 7.roLionych z mąki, soli, wody, cukru, i ubranych 
rodzćnkami na wierzchu. 

"Tomku, pewna jestem, żeś t.y je wziął," zawolala 
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zuieważona gospodyni, zamierzaj'lc się garnuszkiem 
śmietanki, na gościa. 

"Nie wzią,lem ." 

"Wzią,leś!" 
"To nieladnie zapićrać sig!" wykrzykn~ła Andzia, 

żwawo zjadają,ca galaretę w czasie tego sporu. 
"Oddaj, Adasiu!" odezwał się Tomek 
"Czemu kłamiesz, kiedyś je sam włożył do kie

szeni?" zawolał tenże, oburzony niesprawiedliwem 
oskarżeniem.a 

"Odbierzcie mu ciastka! Nie godzi się pobudzać 
Stokrotki do płaczu ," powiedział Alfred, dla którego 
ten pierwszy bal okazał się nadspodziewauie bogatym 
we wrażenia. 

Stokrotka zalala się łzami, Becia zaś jako wierna 
sluga, poszła za jej przykładem i nazwała cały ród 
męski "plagą". Tymczasem między młodziellcami to
czyla się bitwa, bo skoro dwóch obrollców niewinuości 
rzucilo się na nieprzyjaciela, ten ztlchwaly chlopak 
osza{lcował się stolikiem i rzucał w nich skradzione 
ciastka, które okazaly się dobrym nabojem, gdyż 
llrawie tak były twarde, jak kule. Pól,i starczyło tej 
amunicyi, napastnicy trzymali się tggo, ale gdy ostatnia 
sztuka padla z poza stolu, schwytali zloczyńcę, z wrzawą 
wyciągnęli z pokoju i rzucili na ziemię, jakby kupę 
śmieci. Zwycięscy wrócili rozgrzani odniesionym try
umfem, i podczas gdy Adaś pocieszał bićdną, panią 
Smith, Alfred i Andzia zbićrali porozrzucane płacuszki, 
kładli rodzenki na właściwe miejsca, i tak ustroili 
tale:z, że wyglą,ual, jak przedtem, tylko że znikł 
z. wierzchu cukier, największa ozdoba; nikt jednak 
Ille chciał jeŚĆ tych ponętnych niegdyś ciastek, po 
zaclanćj im zniewadze. 
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Podobno jui czas ztąd odejść," odezwal się llagle 
Ad~Ś usłyszawszy na wschodach głos cioci Ludki. 

"i ja tak sądzę," odrzekł Alfred, spiesznie po
łykając porwane ciastko. 

Lecz zanim zdołali uskutecznić odwrót, już pani 
Ludwika znajdowała się pośród nich, i panienki zwie
rzały jej swe żale. 

Nie zapraszajcie już tych szkaradnych cJlłopców, 
" d'l ś'" póki wam tego nie wynagro zą Ja 'ą grzcczno ' Clą, 

rzekła, kręcąc głową, na trzech winowajców. 
Myśmy tylko żartowali," odezwał się Adaś. 

;;Nie lubię żartów, które kogoś zasmucają." 
Zawiodłeś mię Adasiu, bom się spodziewała, że 

" , kI" dl nigdy nie będziesz dokuczał Sto rotce, dora Jest a 
ciebie tak dobrą siostrzyczką·" 

"Tomek powiada, że chłopcy zawsze dokuczają, 
swym siostrom," mruknął Adaś. 

"Moi m chłopcom niewolno dopuszczać sig tcgo, 
i jeżeli nie będziecie bawić się grzecznie, to odeszlę 
Stokrotkę do domu," rzekła pani Bhaer surowo. 

Usłyszawszy tę straszną, groib~, Adaś przysunąl 
się żywo do siostryczkij ona zaś, coprędzej osuszyla 
lzy, bo nie mogło być nic okropniejszego dla tych 
bliźniąt, jak żyć w rozłączeniu. 

"Alfred był takie niedobry, a Tomek najgorsz~ 
ze wszystkich," odezwała się Andzia, z obawy, ieby CI 
dwaj grzesznicy nic unikneli zasłużonej kary. 

"Żałuję tego ," powiedział Alfred, bardzo za-
wstydzony. • . 

"A ja - nie!" krzylmąl Tomel, prze7. dZIUrkę od 
klucza, gdzie podsłuchiwal. 

ranią Llldwikę brała chetka do śmirchu, ale się 
powstrzymała, i wskazując na drzwi, rzekła z na
ciskiem: 
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"Możecie już odejść, chłopcy; ale pamiętajcie, że 
wam niewolno ani rozmawiać, ani się bawić z dziew
czynkami, póki ja nie pozwolę. Poniewai nie za
sługujecie na tę przyjemność, więc ją wam odbieram." 

Niegrzeczni panicze oddalili się spie~7.nie, a za
twardzialy Tomek przyjął ich szyderczo za drzwiami, 
i z jaki kwadrans nie chciał się z nimi zadawać. 

Stokrotka wkrótce pocieszyła się po nieudanym 
balu, ale żałowała wyroku rozłączającego ją, z bratem, 
i w glgui tkliwego serduszka, ubołewała nad jego 
przekroczenicm. 

Andzię zabawiło całe to zdarzenie, i z góry spo
glądała na grzesznl!J trójkę, a zwłaszcza na Tomka, 
który udając, ic go to nic nic obchodzi, przechwalał 
się, iż bardzo rad, że się pozbył "tych głupich dziew
cząt". W duszy pożałował jednak nierozważnego 
postępku, bo COl'U7. mocnićj tęsknij do ich miłego 
towarzystwa. 

Reszta chlopców także pragnęła zgody: Stokrotka 
bowiem dogadzała im we wszystkićm i czgstowała 
przysmaczkami, Andzia bawiJa ich i gromiła zarazem, 
a pani Ludwika uprzyjemniała i ułatwiała życic. Jak 
na złość - ta ostatnia, widocznie brala stronę obra~o
llych dziewc7.ynek, bo się prawic nic odzywała do 
winowajców, udawała, że ich nie wid7.i, i na ka~de 
~ądallie odpowiadala brakiem czasu. Ta nagła utrata 
lask, rzucila pomrokę na ich dusze, bo gdy ich matka 
~haer odstą,pila, sł01'lce nie świeciJo nawet IV południe, 
l nic mieli już do kogo się uciec. 

Tell nienaturalny stan rzeczy trwał przez trzy dni; 
pOczem nie mogąc znosić go ułuMj, i obawiając się, 
by zaćmienie 81011ca nie stało się calkowitćm, udali 
się uo pana Bhacr, po radę i pomoc. 
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Jestem przekonana, że otrzymał wskazówki jak 
się znale~ć w takim razie, ale chlopcy nie zmiarko
wali tego, i z wdzięcznością przyjąwszy niektóre rady, 
w następujący sposób wprowadzili je w czyn: Pe
wnego dnia, zamknęli się na poddaszu i kilka godzin 
przeznaczonych zabawie, poświęcili wyrabianiu jakiegoś 
tajemniczego przedmiotu, do którego było im trzeba 
tyle mąki na klćj, że a:1: się Azya gniewala, a dziew
czynki nie mogły sobie dać rady z ciekawości. Andzia 
bezustanku podpatrywała przez dziurkę od klucza, 
a Stokrotka głośno ubolewała nad tem, że się nie 
mogą bawić wszyscy razem, i że chłopcy jakieś 
okropne tajemnice mają. W pewne wtorkowe popołu
dnie, po długich naradach o stanie powietrza, Antoś 
z Tomkiem wyruszyli z domu, niosąc ogromną, płaską 
pakę, }Jrzykrytą gazetami. Andzia umierala z powścią.
ganej ciekawości, Stokrotka płakała prawie z roz
drażnienia, i obie zadrżały, gdy Adaś wszedł do 
po~oju ~ani Bhaer z kapeluszem w r~ce, i rzekł, 
o Ile UmIe najgrzecznićj, chłopiec w jego wieku: 

"Ciociu Ludko, czy będziesz łaskawą wybrać si~ 
wraz z dziewczynkami na wycieczkę z niespodzianką, 
którąś my dla pall przysposobili? Prosimy ślicznie 
bo to będzie coś bardzo ładnego.", ' 

"I owszem, wybierzemy się ch~tnie, ale muszę 
ze sobą wziąć i Teodorka," odrzekła pani Bhaer 
z uśmiechem, który się tak miłym wydał Adasiowi 
jak IJromień słOIka po deszczu. ' 

"Będzie nam bardzo IJrzyjemnie mieć go z sobą. 
Dla dziewczynek przygotowaliśmy wózek, a i ciocia 
może zechce wybrać się na pagórek?" 

"Poszłabym chętnie, - tylko czy wam nie będę 
przeszkadzać ?" 
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,,0 bynajmni6j, ślicznie prosimy! Zepsuje się cala 
zabawa, jeżeli ciocia odmówi ,u zawołał Adaś. 

"Dzif,)kujg ci uprzejmie, mój panie /1 odrzekła, od
dając mu głQboki ukłon; uiemniej bowiem była 
figlarną, jak jej mlodzi wycho,vaucy. 

"Panienki, nie dajmy na siebie czekać! Kapelusze 
na głowy - i ruszajmy. Usycham z ciekawości jaka 
to będzie niespodzianka." ' . 

Podczas, gdy pani Bhaer mówiła te sJowa, wszyscy 
się krzątali, i w pięć minut trzy dziewczątka i Teo
dorek zostali usadowieni w "koszu od bielizny", tak 
się bowiem nazywał wózek wyplatany, do którego za
przężono Tobiaszka. Adaś postępował na czele orszaku 
a pani Ludwika zamykała pochód, - wraz z Bukietem: 
Byla to bardzo świetna wyprawa, bo osiołek mial na 
łbie czerwone piórka od kurzu; przy wózku powiewaly 
dwie jaskrawe flagi; psu zawiązano w miejscu obroży 
wstążeczkę niebieską, od czego wściekał się prawie: 
Adaś zatlmąl bukiecik w dziurce od guzika; a lJani 
Bhaer wzięła komiczną, japońskI), parasołkę. 

Dziewczgta całą drogę byly zgorączkowane; Teo
dorek z wielkiej radości upuszczał ciągle kapełusik 
na ziemię; a gdy mu go odebrano, chciał sam wypaść, 
czując widocznie, że należy coś uczynić, dla zabawienia 
calego towarzystwa. 
. <;tdy przybyli do Pagórka, nie było nic widać 
l dZIeci zaczęły stroić zawiedzione minki; ale AdaŚ 
odezwał sig uroczyście: 

. "Wysiądźcie teraz i stójcie spokojnie; niespo
dZIanka wkrótce si~ ukaże.'1 To rzekłszy, usunął sig 
za skałg, gdzie przez pół godziny małe główld za
glądały ou czasu do czasu. 

J ~szcze upłynęła chwila żywej ciekawości, aż na
reSZCIe Alfred, Adaś i Tomek wysunęli sig z poza 
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skały: każdy niósł nowego latawca i podał go jedn{'j 
z panienek. Wówczas powstały okrzyki radości, po
wstrzymane jednak przez chłopców, którzy zawolali 
radośnie: "To jeszcze nie wszystko!" i znowu po
biegłszy wynieśli czwartego, ogromnych rozmiarów 
latawca, z napisem drukowanym żóltemi literami: 
"Dla matki Bhaer." 

"Sądziliśmy, że i pani sprawi to przyjemnoś{o 
kiedyś zarówno z dziewczynkami gniewała sig Ila nas ~,~ 
wolali wszyscy trzej, zanosząc się od śmiecIlU, gdyż 
t a część niespodzianki była nią i dla pani Ludwiki. 
Rozweselona ich figlem, zacz~Ia klaskać w ręce, 
śmieją,c się serdecznie. 

"To śliczna rzecz, moje clllopcy; a czyjego jest 
pomyslu?" zapytała, przyjmując olbrzymi dar z ;i;yw~! 
przyjemnością· 

"Wuj Fritz doradził nam zbudować tego Il0twora 
bo mu się zdawało, ~e się to cioci spodoba!" zawolał 
Adaś, rozpromieniony udanym spiskiem. 

"Wuj Fritz wić, czem mi llrzyjemllość sprawić. 
J akieżto wspaniale latawce! Szkoda, że~my ich nic 
miały, gdyście puszczali swoje, - prawc!a clziewczęta?" 

"Dla tegośmy je też zrobili!" ollezwal sir Tomek 
stając na glowie, jak gdyby to byl lIaj\\'laśeiw~z; 
sposób objawiania wrażeJl. 

"Puśćmy je wgclrg," rzekła rzutka, jak zawsze Andzia. 
"Ja nic umiem," odparła Stokrotka. ' 
"To cig nauczymy!" zawołali chlopcy, którzy tego 

dnia gotowi byli do wszelkich poświQceJI. 
Adaś wziąl latawca Stokrotki, Tom0k Andzi Al

fred zaś, choć 7. trudnoHcią, nakłonil je(lllak Beci ę 
aby mu powierzyła sw6j niehieski. ' 

"J e~eli chwilg zaczekasz, ciociu, to pu~cimy i twbj " 
odezwal się Adaś, niechcą,c stracić lask pani Bhaer. ' 
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"Ja sama potrafię, mOJ drogi, i oto nadchodzi 
chłopaczek, który mnie pewno zechce wyręczyć," do
dała pani Ludwika, skoro profesor wychylił się 
z figlarną miną, z poza skały. 

Wyszedłszy stamtąd, podrzucił zaraz ogromnego 
latawca w górę; pani Ludwika biegała z nim bard7.o 
zręcznie, a dzieci jej się przyglą,daly. Jeden po drugim, 
wszystkie latawce wzbiły się i fruwały, jak różno
barwne ptaki, kołysane lekkim wietrzykiem. Dopierożto 
się ubawili! Krzyczeli, biegali, podrzucali i chwytali, 
śledzili je w powietrzu; one zaś wyrywały się z rąk, 
jakby żyjące istoty. Andzia szalala, Stokrotce ta nowa 
zabawka wydawała się prawie tak zajmują,cą, jak lalki, 
a Becia zachwycona swym maleJlkim latawcem, nie
chcąc go puszczać wysoko, wolała trzymać na kola
nach i przyglądać się ładnym malowidłom śmiałego 
pędzla, Tomka. Pani Ludwika także bawiła się do
skonale, i zdawało się, że jej latawiec wie, do lwgo 
należy, bo całkiem niespodzianie to spadał na głowę, 
to eZel)iał się drzewa, to groził, że zatonie w rzece, -
nareszcie wzbił się tak wysoko, ~e wyglądał jak 
plamka pomiędzy chmurami. 

Powoli jednak wszystkim sily ustały i przywią
zawszy do drzew sznurki od latawcy, usiedli ~cby wy
począ,ć, a pan Bhaer poszedl obejrz6ć krow"y, z Tco
dorkiem na barkach. 

"Czy sig pani bawiła kiedy tak doskonale?" za
pytał Alfred, gdy leżąc na trawie, wyglf!:clali ws'!.yscy 
jak stado baranów. 

"Ani razu, od bardzo dawna, kiedy będąc malą 
dziewczynką, także puszczalam jednego dnia latawca," 
Odr7.ekla. pani Ludwika. 

"Zalujg, żeśmy się nie znali wówczas, bo l)ani 
musiała być bard7.O wesolą,." 
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"Wyznajg ze wstydem, że byIam lliezmiemie roz
pustną·" 

"Lubię takie dziewczynki," rzekł T"mek, spo
glądając na Andzię, która odwdzięczyła się szkaradną 
miną za ten kompliment. 

"Dla czego ja nie pamiętam cioci, - czym był za 
mIody?" spytał Adaś. 

"Cokolwiek, mój drogi." 
"Może nie miałem jeszcze pamięci? Dziadunio 

powiada, że rozmaite cząstki naszego mózgu roz.wijajq, 
się w miarę jak rośniemy, więc pamięć moja llie roz
winęła. się jeszcze, gdyś ty była małą, ciociu, i dła tego 
nie mogę sobie przypomnieć, jakeś wyglądała," tłu
maczył Adaś. 

"Mój ty maly Sokratesie, za~bowaj lepiej te py_ 
tania dla dziadunia, gdyż przechodzą moje siły." 

"Dobrze; on wić wszystko o takicb rzeczach, a ty 
ciociu, nic nie wiesz," rzekł Adaś, myśląc sobie, ż~ 
latawce są widać najodpowiedniejsze do poj~ć obec
nego tam grona. 

"Opowiedz nam, pani, co to było, gdyś puszczała 
ostatni raz latawca!" rzekł Alfr~d, miarkując z jej 
śmiechu, że to musi być coś ciekawego. 

"Ach, to śmieszna historya! Będąc już wtenczas 
piętnastoletnią dziewczyną, wstydziłam sig dziecinnych 
gier; ale pewnego razu, pokryjomu zrobiliśmy z wujem 
Teodorkiem latawce, i ubawiwszy się nimi w pOlu, 
odpoczywaliśmy, jak teraz oto. Wtóm, dają sig sły
szeć jakieś głosy, i ukazuje się grono panien i mlo
dziellców, wracających z pikniku. Teodorek nic sobie 
z tego nie robił, chociaż także był za duży na la
tawca, ale ja bardzom się zmięszała, bo wtenc7.as tak 
mię niełitościwie wyśmiewano i prześladowano za 
żywość, jak my teraz Andzię. 
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"Co tu robić?" szepnęłam do Teoo.orka, gdy si~ 
głosy eoraz banlzićj zbliżały. 

"Zaraz ei lloka;i,c," odpowiedział, i wyjąwszy z kio
szeni nożyk, odci'11 sznurki; latawce wzbily sig w górę, 
a gdy owe towarzystwo nadeszlo , zrywaliśmy nie
winnie kwiatki. Nikt nie odgadl, co sig przedtem 
thialo, myśmy się zaś uśmieli ze swego figla." 

"Czy latawce pl'zepadly, cioeiu?" zapytała Sto
krotka. 

"Ma się rozumićć; ale mnie to nic obeszło, bom 
postanowija odlożyć tę zabawę do czasu, gdy będę 
niemlod~L, i jak wiclzirie, doczekałam się tego ," rzekla 
pani Lu,lwika, bior,!c się do zwijania . wego podarku, 
bo się już spieszyła do zajęć. 

"Czy już musimy wracać do domu?" 
"Ja musz Q , bo inaczćj nie miełibyście wieczerz~r, 

a taka niespodzianka byłaby przykrą; - prawda, mOJe 
lliskl('ta ?" 

"A co, czy dzisiejsza wycieczka nie była pr7.y
jemna?" zapytał Tomek z zadowoleniem. 

"Wspaniaja!" odrzekli wszyscy. . 
"Wiecie dła czego·? oto wasi goście dobrze SIę 

zachowali i l)rzez to wszystko szlo, jak z l)latka. 
Rozumićcie co chcę przez to powiedzićć?" 

Rozumiemy t" Tyle tylko odrzekli chłopcy, ale ze 
wst;dem spoglądaj'1c na siebie I zwinęli latawce i po
s;>;li ku domowi, z myślą zajętą innóm zebraniemi 
które sig llie powiodlo, bo się goilcie nie zacho
wali o.obl')I,e. 
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Rozdział dziesiąty. 

Powrót. 

Gdy lipiec nastał, zaczęło się zbieranie plonów: 
ogródki śliczne kwitły, i długie letnie dni rozkosznie 
schodziły. Dom stał otworem od rana do no ()"y, 

i chłopaki przebywały ciągle na wolnem powietrzu, 
z wyjątkiem tylko szkolnych godzin. Lekcye bywaly 
krótkie, a wakacye liczne, gdyż pallstwo Bhaer częstym 
ruchem, chcieli wyrobić w dzieciach siły. Jakże ci 
chlopcy byli rumiani, opaleni, żwawi! jaki mieli ape
tyt, jak tyli, jak wyrastali z majtek i kurtek! Co 
było śmiechu, gonitw, co figlów, w domu i w szopie, 
co przygód na daleldch wycieczkach! A. jakie zado
wolenie panowało w zacnych sercach pallstwa Bhaer, 
gdy widzieli, że ich gromadka rozwija si© na duchu 
i ciele l Jednej tylko rzeczy brakowało do szczęścia, 
i ta nastąpiła w chwili, kiedy si© najmnićj Sl)odzie
wano. 

Pewnego wieczora, gdy się już mali chlopcy po
kładli, starsi kąpali się w strumieniu, a paui Bhaer 
rozbierała Teodorka w swoim pokoju, malec ten wy
krzyknął nagle "Mój Dancio!" i wskazał na okno, oblane 
światłem księżyca. 

"Nie, kochanku, niema go tutaj; to tylko ladny 
ksi©życ," rzekła matka. 

"Nie, nic; DallCio jest psy otllic, Teodolct widziall" 
powiedziało dziecko z uporem. 

"Ha, mogłoby to być ,tI pomyślal:ij lecz postać 
znikła bez śladu. Zaczęła go przyzywać, wybie
gła do bramy z Teodorkiem w koszulce, i kazała 
mu także wołać, z tą myślą, że jego dzieciQcy glos 
odniesie wi~kszy skutek i jednakże nikt uie odpo-
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wiadał, nikt nie sig nie pokazywał, i z wielkim za
wodem wrócili do domu. Teodorek upierał się, że to 
nie był księżyc; leżąc już w łóżeczku, wychyla,l główkę, 
i pytał raz poraz "cy Dancio plgdto pzyjdzie?" 

Nareszcie usnął, chłopcy si~ położyli, w domu za
panowała cisza przerywana tylko ćwierkaniem świersz
czy, a pani Bhaer szyła, myśląc ciągle o zaginionym 
chlopcu. W przekonaniu, że się Teodorek omylił, nie 
chciała tem urojeniem zawracać głowy mężowi, gdyż 
biedak tak mało czasu miał dla siebie, póki się chlopcy 
nie pokładli, i właśnie zasiadł do pisania listów. 
O dziesią.tćj, podniosła się, chcąc do kola pozamykać 
dom, i skoro stan()la na wschodach, żeby się przyjrzM 
urocznemu widokow'i, coś białego wpadło jćj w oko 
za jednym ze stogów siana, rozrzuconych po ł1bcc. 

Dzieci b,twily się tam cale popołudnie; sądząc zatem 
że Andzia, według zwyczaju, zostawiła kapelusz, poszła 
po niego pani Bhaer. A.le zbliżywszy się, spostrzegła. 
że to ani kapelusz, ani chustka do nosa, tylko rękaw 
od koszuli i opalona r~ka; pospieszyła więc na drugę 
stt'onę stogu, i ujrzała śpiącego Dana. 

Był on obdarty, brudny, wychudły i znużony: 
jetlnę nogę miał bosą, drugę obwiniętą, Yf kawałek płó
cienkowej kurtki, niezgrabnie użytej zamiast bandaża. 
Widocznie z umyslu skrył się za stogiem, ale go 
zdradzila przez sen wycią,gnięta ręka: wzdychał i jęczał, 
jak gdyby go drQczyly przykre mary; a gdy się raz 
poruszył stglmą,ł, zapewne z bólu - spał jednak dalćj. 

"Nie może tu leżeć dlu~ćj," pomyślała, i nachyłi
~vszy si\), zcicha wymówiła jego imię. Otworzył oczy, 
1 tak spojrzal, jak gdyby jćj obecność wydawała mu 
~ię dalszym ciągiem snu, uśmiechnął się bowiem, 
l rzekł rozcspany: 

"Matko Bhaer, ja powróciłem." 
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To spojrzenie i te słowa bardzo j'b wzruszyły, 
podni.osła go wi ~c, i rzekła serdecznie: 

"Spodzi6waJam sig że wrócisz mój Danio, i takam 
uradowana, :i.e cig widzg!" wówczas rozbud 7. il s i ~ zu
peIni.e, 7. przestrachem zaczi),l sobie przypomi n ać, gdz ie 
jest i niedowier :-;,jJ tak milemu powita niu. Zaraz mu 
się jeunak zmieniJ wyraz twarzy i rzekł szorstko, 
jak zwykle : 

l):M:iaJem 7. tą,d od ejść jutro rano i tylkom i ę 
w pr:-;ocbodzie :-;at rzylll ftJ, :i.eby zajrzM co siQ tu dz ieje.1i 

"Czemu ż nic IV ' ze dleś do Llomu ? czyś nic sly zal 
żeśmy wo tll li '? TeodoL"ek ci ę zo baczyJ i pJakał za 
tobi~ . " 

" Nic jl r7.ypu zC7.a]cm :i.eby mi p:1ni IJOzwo li.Ja wcj~ ql 
r :-;ek1, i podnió l 7. ziemi male zawillii!tko, wid oc7.ni e 
zalJić raj :1c sig do odojśc i a. 

"SprollUj, to si\: lJl'7.ekonasz," odpar ła pani Bhaer, 
i wskazaJa l'Qką, na drzwi, przo7. które św i atJo wnbi lo 
kn sobie, 

Dan westch n ął glQboko, jak gdyby mu ci rżki lm
miMl spadł z s rca, - wz iąl gruby kij , i :>:<I,{'z111 df};
'i.y(: ku domowi ; lecz nagle zatrzymal ir, pytaji),c: 

"Może pan BIl:1er nic lJędz ie rad temu, bom ja 
uciekl od p:1n:1 Page?1i 

"On wi 6 o t6m, i b:1l'dzo sig 7.asmucil ; ale możesz 
wejM. Cóż to, ku lejesz?" zapytala pani Ludwika, gdy 
zaczf};ł uty kać, id:!c obok nićj , 

"Jakem s i ę raz wspinal po mlll'7.e, lJadł mi lm
miel't Da Jlogg i pn:ygniótl j ą; ale to fraszka," ])0-
wjedzial, starając s.iQ ukryć ile go bólu kosztuje każdy 
lcrok. 

Gdy pani Ludwika wprowadzila go do swego po
koju, rzucil siQ na krzcszlo i glowg /lwi sil w tyl, 
blady i bezsilny, z bólu i z nużenia. 

14-5 

"Mój bi6dny Dmlie, wj'l)ij to, a j)ot6m z,ies7. co
koJwieJc JestoH już u siebie w tlomu, pod opiekq, 
matld Bliaer.1i 

Podnir'lsl tylko oczy z wd7.iQczności '1, pijibc WillO 
które mu }ll'zytknQla do ust, a llOtl>m 7.\\'oJna zaczq,l 
jelić, co mu pr7.yniosla. Zdawało siQ, że każdy kgs 
dodaje mu sily i lIara7. poczf};l m{mić, jak gdyby mu 
pilno hylo zwierzyć sig j6j zo wszystkiego. 

"Gdzieś ty się obracał?1i zapytała, przysposobiając 
banda'i.c, 

"l\1icshLc temu uciekłem od 11a11a Page j brl on 
wpr:\wl1l1ie dosyć dohry, ale nadto bcisly, wi~com go 
11io lubil, i popłYDf};lem rzeb! z rybakiem maj:lcrm 
wlas1U1 l()dk~; dla tego to nie mogli mię o lnaleść. 

ROlIstawszy sig z nim, praCO'walem parg tygodni u 'go
spodm'za wiejskiego; alem zbił raz jego syna, a 7.a to 
stary mJlie znów "'ygrzmocił, wiQc odszedłem ztamtąd 
i przywIoldem sig tutaj,lI 

"Cah1 drogg piechotą?1i 
"Tak; tell gospodarz nie zUlllacil mi, a ja nic 

cIJcialem go o nic prosić, bo w,rlomotani chlop::Llra 
starrz,rJo mi za nagrodę,a rzekł Da)] z śmiech em, 
a jednak zawstydzoni:! miał minę sllojrzawszy sobie na 
brudne rQce i obdartą odzież. 

"Z czegożeś żył? To była zbyt długa przeprawa, 
jak Jla taldego chJopca,1i 

"Radziłem sobie jako tako , póldm nic sImIeczyi 
nogi. Ludzie dawali mi jeść, noce s}lgd7.alel11 w sto
dolach, a w dzidl wlokIem siQ da16j - i byJhym tu 
zaszedl })l'~Jz6j, alem zabllj,d7.il S7.uJcaj~!C hliższć,i drogi.iI 

"rocM~eś przyszedł, kiedyś niechcial wejHć do do
mu i pozostać u nas?iI 

"Chcial em zolJaczyć Teodorka i pani:JJ, a pot6m 
póN<' do miasta i pracować po daw nemu. Bylem tal 

1\1a1i TnI:"CZYzoi. 10 
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znużony, żem sir; musiał llrzespać na sianie; ale gdyby 
nie to że mit,: pani znałazła , byłbym wyruszył 

o świcie." 
"Czy żalujesz że się stało inaczej?" zapytała panI 

Bhaer na wpół żartobliwie i z wyrzutem, przyklt,:ka-
ji1c 1)y obejrzćć zranioną nogę· . 

DaH zaczerwienił się, wlepił oczy w talćrz l rzekł 
cichym glos cm "Nic pani; rad jestem i pragmlłem tu 
zostać, tylkom się lękal ... " 

Nic dokOl'lCZył mówić, gdyż pani Bhaer przerwala 
mu okrzykiem litoHei, zobaczywszy straszną ranę· 

"Kiedyżeś to sobie zro bił't" 
"Trzy dni temu." 
"I szedleś dalćj?" 
- Wloklem się o kiju i obmywalem nogę w każdym 
" d l' t· " . strumieniu; a jakati kobieta a a ml szma ę zeuy Ją, 

obwiazać." 
"Pan Bhaer musi cię natychmiast opatrzćć/' po

wiedziala pani Ludwika, i pospieszyła do }Jl'zyległego 
pokoju. Ponieważ drzwi zostały otwarte, Dan słyszal 
zatem wszystko, co mówili między sobą· 

"Fritz, ten chłopiec wrócil." 
"Kto, Dan?" . , 
,/fak; Teodorek zobaczył go prz~z okno" wl~ce~-

my go wolali, ale odszedł i skryl SHi: za stog stana, 
na łą,ce. Znalazłam go tam Ś11iitcego: byl na wpól 
żywy z bólu i znu;i:enia. Ucielil od pana Page p.l'zed 
miesiącem i odtąd ciągle wędrował do J\a~. rO\\'lad~, 
że nic chciał być widi:iauym, tylko przyjrzawszy SIę 

nam chwilę miał vójść do miasta i pracować jak 
dawnićj. J~dllak miarkuję, że szedł z nadzieją, iż go 
przyjmiemy i c1':eka niespokojnie wiadomości, czy się 
z nim zechcesz zobaczyć i czy mu pozwolisz tu zostać." 

}/Czy tak powiedział?" 
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"Oezy jego to mówią, i gdym go obudziła, rzekł jak 
syn marnotrawny "Matko Bhaer, ja powróciJem." Nie 
miałam serca łajać i przyjęłam go, jakby owieczkę 

wracajlbeq, do stada. Czy go mogę zatrzymać, Fritzu?" 
"Ma się rowmiM! widać że się ten chłopiec do 

uas przywhl~ał, więe odtą,u niepu~eilbym go od siebie, 
tak samo, jak wtszego Robcia." 

Dan usłyszał jakiś luby i cichy dźwiek, jak guyby 
pani Bhaer dzigkowala mężowi bez słów, i w ciągu 
milczenia jakie potem nastąpiJo, dwie duże lzy spły
nęły hiednemu chlopeu}Jo wyehudlyeh IJoliczkach. 
Nikt tego nie wbaezyl, bo je szybko obtarł; ale zdaje 
mi sie, że w owej chwili, dawna nieufność do }JaJlstwa 
Bhaer znikła w nim na zawsze: seree zostało po
ruszone, i Ol)anowala go żywa chęć okazania się god
nym ich przywiązania i litości. Nie zdradzil się ani 
jednem słowem, lecz w duchu postanowił zamienić 
chęci w czyn i zalal sig gore emi łzami - czego 
nie dokazaly na nim przedtem ani ból, ani znużenie 
i samotność. 

"Chodź zobaczyć jego nogęj zdaje mi sir;, że jest 
w bardzo złym stanie, bo chodził przez trzy dni po 
kurzu i upale. Obmywał ji/J tylko wodą i obwi,~zał 
starą kurtką. Powiadam ci Fritz, że to dzielny 
chłopak, i jeszcze zell zrobię porządnego człowieka." 

"Ufam temu droga entuzjastko, bo taka wiara jak 
twoja, zasl'llguje na to, by zostala uwiCllczoną, pożą,
danym skutkiem. Zaraz lJ6jdę zobaczyć twego Spar
tallczykaj ale gdzie on jest?" 

"W moim ł10]wjU. - Tylko mój drogi, bi/Jdź do
bl'ym, choeiażby ci opryskliwie odpowiadał. Jestem 
pewna, że go tćm sobie ujmiesz. On nie znosi suro
wości, ani wielkich ścieśnień; lecz lagodnćm słowem 

10" 
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i llieogranic'IoniJ, cierpli\\'ościq, tak nim pokierujcsz, 
I · 1 /. ]' II jak mną nec ys nerowano. II 

Albo~eś ty llyła kiedy podobną, do tego la<laco? 
zaw~lał l)a11 Bhaer ze śmiechem wprawdzie, alo na 
wpół rozgniewany. ,., ,. 

"Takie same miałam skłonn~;;~l, t~'lko Rl~ lna?7.cJ 
olljawialy. Dla tego odczuwam meJako lllstynl,tcm .]f'~o 
wra~enia: odgaduj€,} co go ułagodzi lub " 'zruszy; pOJ
muję polmsy 'i błędy. Bar(lzo, s~~ . ~ ~ego cicsz~, 1:0 
mi latwićj hędzie wpływać nan, l Je'lch z(I~lam z tc~o 
(Jzikiego chłopca uczynić porządnego czlo\\'leka, lą'd7.1C 
t.o najpiglmicjsz6m dziełem w mojćm. :i:yciu.~' 

Oby ci Bóg błogosławił, i wsplCl'ał Clę swą po
moc~!" l'7.ekl pau Bhaer z taki6m przejęciem, z jaki6m 
ona przedt6m mówila. 

Gdy poszli nast~pnic do pokoju, gdzie Dan po-
został, zdawało si~, :i:e ~est pogrą~?llr w głębokim 
śnic; jednak:i:e naty )1mmst podmosl :i:ywo glmy(! 
i probował zerwa{~ się, ale pau BlUlOr rzekł :i:arto
hli\yie: 

"A więc wolisz Plumfi.eld, nir. zaklad pana Page? 
Dobrze: - zohaczymy, czy teraz hędzie między nami 
trwalsza zgoda?" .. . , 

DZickuJ' e llanu /I odet:wał się Dan, uSlluJ'lC me hyc 
" ""' d " ' I t OlltTskliw\'m co mu przyszło nadspo 7.1eWame a wo. 

J J' • A b' ',' a "Tera7. weźmiemy się do ~og~. c'. C~Jt: z •. 
okropna runa! Trzeba spro,~Tadzló Jutro, dol~~OI a. 
Ludko, daj-no ciepl6j wody l starogo plotnu. 

Zacny profesor ohmył i ohwią,zal skalec7.0n:1, nog~, 
(1 pani Ludwika przysposabiala tymczasem. Jedyne 
lóżko, jakie hyło wolne. Stało on~ w ll?koJu przy
ległym do bawialnego: skoro chloplec ktory zachor?
wał umieszc7.ano go tam zwykle, ho w ten sposob 
pani Bhaer nie potrzrhowub hiega(\ riąglc ]lo \\'81'110-
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dach, .1 dziecko moglo widzióć co si~ w domu dzieje. 
Gdy ju:i: pościel była gotową, pan Rhaer wziął Dmm 
na ręce, zalliósl go, rozebral, polo~yl na czyściUl.:hnelll 
lJoshniu, i raz jeszcze u~<;iSlląwszy mu r~kę, rzekI 
prawdziwie oj<;owskim tonem "dobranoc ci, mój synu." 
Dan USl1:1l 7.araz i s pał mocno llI'zez Jd Um godzili; 
}lOCZ{'fIl noga za.<;zęla drgać i bol6ć, rozbudził si~ więc, 
n,le clIoda;:: lIie mógł ju:i: nią poruszać, staml się nie 
j~ezeć głośno, żeby l,to nic usłyszał, gdyż hył dziel
JJym c!Jlo!J<;em i tak IJ1rinie znosił ból, ;::e )Jan Bhaer 
slnszlIie go IUlzwal "malym Sparhulczykiem." 

Palli Ludl\ ilm miała zwyt:zaj ubdlOl1zić <;aly dom 
w 1I0(;J, r.eby olma zamkJlf!ć, lóż<;czko Teodorka za
slonić fil'alIk'L od mo~kitów, albo z:ajl'zćć du Tomka 
<;hodz:y.:rgo lliekiedy przez son. Budzi] j't najIlllliejszy 
szele~t i cze~to roila sobie ie słyszy złudziei, kotów, 
luh nawoływanie do pożaru. Poniewa:i: drzwi stały 
otworem, d()~l.ly jl'j u<;ha <;ielle jeki Dana i w mgnie
nin oka, lJyla na nog:1dl. Wl::tśllie rozpaczliwie zhijal 
sobi!' l'ozg'l'zal1<L poduszkQ, kiedy światlo zaldyslo 
IV sielli i pani Ludwika wsullQla si", jakby jakie ko
minme widmo z I\'Jo~ami %:winiQtymi w duży \\'~zel 
lIa wiorzclIU gIowy i IV dlug-illl 5;,:a1'ym szlnJl'oku, od 
kt('l'ego ogon wló]<! ~i~ ~a ui:!. 

"Bal'dzo cierpisz, Danie?lt 
,,0 bard7.0; alem niechciaJ ]J:wią rozbudzi{>.t( 
".Ja ~iQ z:L\V~%:n kola('z\) po IlOCy, jak sowa. - Noga 

straszllie rozpalona - trzoba. zwil:i:yć banda:i:e," powie
dziala ta sowa o maciOl'zyt'lskiem sefcu lloczćm 1)0-
l

, , 
Hegla IlO zirrU1y okład i SZklallkę wody z lodem. 

"Ach, jak;i,e mi Pl'zyjcillnie!lt rzekł z weskhllie
uiem Dan, skol'o uezl1ł zwilżone bandaże i od~wić:i:yl 
gard lo zimlllh wod;!. 

"Staruj si\) teraz uSlUlć i uie zlckllij si~, jak mi~ 
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tu później zobac7.ysz, bo się zjawię, żeby eig znów 
orzeźwić." 

Gdy pani Luclwika nachylila się, żeby poprawić 
poduszkę i prr. eścieradlo, ku wielkiemu jej zdzi
wieniu, Dan obją,l ją, za szyj ę i pocałował. Jedyne 
słowa, jakie powiecl7.iał zlamanym głosem, byly: "clzig
kuj ę pani" ale to znaczylo "żałuję, i poprawię się·" 
Pani Bhaer zrozumiala go i przyjęła niemą, spowiedź, 
bez objawów zadziwienia. Pomną,c na to, że on matki 
ni e ma, ucalowala go serdecznie i na odchodnćm rzekla 
tldiwe wyrazy, które dlugo zapamiętal. "Jesteś teraz 
mojem dziecięciem, i od ciebie zależćć będzie, żebym 
to mówila z radością, i dumą,." 

O ś wicie zakracUa si ę drugi raz: tak mocno 
spał, ile go to nie obudziło; nawet gdy odwilżala 
nogę, nie da'! znaku życia, ale z twarzy wj(lać bylo, że 

sig ból zmniejsza. 
Ponieważ nazajutrz przypadla niedziela, tak bylo 

cicho, że się rozbudzil dopiero kolo poludnia i spo
strzeg1 zaraz cielcawf1 twarzyczkę, zaglą,dają,c l), przOl': 
drzwi. Wycil),gm!l ręce, a Teodorek wskoczyl na 
łóżko, wolaj ą,c: Mój Dancio pzysedl!" przyczem ścis
kal go i tulil z radościl),. Zaraz ukaza1a i ę tćż pani 
Bbaer ze śniadaniem, udaj l),c że nie widzi jak Dan 
jest zawstydzony, okazaną, j ćj poprzedniego wieczoru 
cllulością,. Tcodorck uprosił żeby go mógl karmić, co 
Dana bawiło, gdyż nie by], bardzo glodny. 

Następnie przyszedł doktór i biedny Spartauczyk 
przylcrą, przebyl chwilę, bo kilka kostek w nodze zo
sta10 nadwerężonych i naprostowanie ich sprawiło 
taki ból, że usta mu zsiniały i pot wystą,pił na czolo. 
Nie krzylml),l jcdnak ani razu, tylko ściskal tak 
mocno rękę pani Ludwiki, że długo byla czerwoną· 

"Ten chłopiec nie będzie mógł stąpać, przynaj-
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mniej przez jaki tydziOll, ale trzeba sprobować czy 
zamiast leMć, nie mógłby się przechadzać o kuli/' 
rzekł doktór, z bierają,c błysilczą,ce narzędzia których 
widok sprawiał na Danie l)rzykrc, wra~en i e. ' 

"Wszak~e ja z czasem wydobrzeję, nicprawda?" 
zapytał przestraszony wzmianką, o kuli. 

. !,Mam nadzieję ,a odparł doktór i odszedł, zosta
WlaJi1c Dana bardzo zgnębionym, - bo utrata nogi jest 
wielkiem nieszczęściem, dla ruchliwego chlopca. 

. ,~Nie l ękaj. si ę; ja doskonalą, jestem lekar],ą" i za
mlesH),c bQd7.lCSZ tak biegal, jak dawniej a rzekła 
pani Ludwika, różowo patrzą,ca na rzeczy. ' 

Ale Dana prześladowała trwoga i nie pocieszaJy 
g~ nawet pieszczoty Teodorka; co widząc, pani Lud
mIm wpadla na myśl, żeby go odwiedzilo kilku kolegów; 
zapytała więc, kogo sobie życzy. 

"Alfreda i Adasia - chcialbym tu miM takie mój 
kal)elusz, bo się im może spodoba to, co w nim znaj
dl1. Czy tylko pani nie wyrzuci1a mego zawinią,tka?" 
zapytal z trwogą,. 

"Przeciwnie, schowałam je, domyślajl),c się że tam 
muszl), być jakieś skarby, kicdy masz o nim takie 
staranic." 

Po chwili przyniosła mu stary słomiany kapelusz, 
pelen motyli i chrabą,szczy, oraz chustkę w której 
?Ylo mnóstwo osobli wości pozbieranych w dr ocl7.e, 
Jakoto : ptasie jaja, kamienie, i drobne raki wiclce 
oburzone niewolą,. ' 

, "Czy móglbym dostać jakie naczynic na tych jOlI
cow? chciaJbym się im przypatrywać, bo takie śliczne!" 
rzekI Dan, i zapominajfbc o nodze, roześmial si/,l ser
decznie, gdy raki zacz/,lly pelzać po łÓŻku. 

"Dam ci star,), klatkę Polly I bQc1 zic doskonala 11:1 
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ten użytek. róju\: 7.araz po ul'l, a ty, pilnuj tymczasem 
żeby nie uszczypaly Tl'odorka w palllszek" 

Dan byl 111OCllO uradowallY, że ~karby jego nio 
zostaly wyrzucone, jalw timieci. 

Alfl'ell i Ada~ przybyli wraz z klalk'l i raki zo
stal) umieszczo ne w nowój siedzibie, Iw widl,iej llcies;r,e 
chłopców, Uó!'zy przejr~<:i tym widokiem, swohodlliej 
powitali zuiegu. 

Dun doJcł~dniej opowiedział swe pl'iI)gUlly tym za
ciekawiouym sluchaczom, aniżeli lJlUJstwu 13haer, a 11a
str,:pllie rozlożyl swe "rupiecie" i tak je zajllll1j,!t:o opisy
wal że pani Ludwika, sluchająca w przyległYI1l pukojll 
żeb~ J1ieprzeszkadza~, była zdumiona i Joskonalc się 
bawila tym dzieciunym wykladem. 

"Jak 011 ma dużo wiadolUości i jaki w lIie!J za
miłowany! To wwlkie szc;t,~'śeie - zwla'hcza tent/, - UO 
uie lubi ksiąiclc, wj~'e byłoby go truullo rozrywal', 
póki leży wl,")żku. - Chlopey mog,! mu Zllusi,~ Im
ruiellie i chrabaszc7.c. 

llaruzoJll n:tla żem odkr} la tf: poi) teezllą sldoll
IlOŚĆ bo mi uIatwi{' może hztalccnie jl'go e\mraUeru. 
Gdyby Dali wyszeul na sljllllego uatmalist r:, a Ada~ 
na znakolllit!'go UlllZ)lm, ~Illsznie ehluhilall}"1lI si,: 
tegorocznymi plonami," my~l;lla pani Luuwib, z lI~lI1il'
chem spogh!daj'le Ila sw\: ksif.'gę. ZU!lehlip j.tk w dzi(~
ciI'lstwie, zaezfJa budowa{' ,mllll{i Jla hHl",il', z t;! tylko 
różnicą, :i:e już ich nic lIJ"zewaczala soh!e, ~('e/' ~1ll1.r.m. 
:Może IVla~llie ;.; tój pl'zyel\yny ul'l\eCl:ywlst.nJly ~lf: llJe
)(t\n'e, bo mi]ość jest uoskollal,~ pOliwa] i II.! !lo wszelkich 
budowli. 

Alfreda Hajbardzirj zaeiel{awily Dalia )lrzygody; 
ale Allasiuwi wi'~G6j przypadl) do smaku motylI, i 
i chrabąszcze, Z tald6m pl'hyjr,;ciem slllcltal upuwia
dania o ich żyd u krócintkićm i pelllćm przemiau, 
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jał., gdyhy to hyl nowy rodzaj czal'olhiejskich bajek. 
~h1l1~ prostuty sluwa, Dau dourzo Ol)owiadaJ i przy
J,eUllJl~ nlu,bylo, żo może c;r,egoti lldllezyć tego malego 
filozofa. Tak dalece poeltlauial u wag~ slVyeh slu
c!taeq, ze pan Rhaer lllusial iw pl'zYPołl1ni6ć, że ju): 
czas na jll'7,L'l'ilaJzkr;:. Dnu z:lez,!ł gunić slllutll6m 
ukieJll 7.a II i lIli, ]lroresor wpalll wi~c lIa l\)j'ś j żeb" 

. ,. l' - 'J 
g~ 1)l'Zel~lcs~ .Ha 80 ~ do gabinetu, dla /'llliaJJy 110-
wtetrza l mieJsca. 

Hl,oro go usadowiono, i gtly ueiszjlu sil' już w dumu 
!)ani LuJI~ilm, l,tra'a w pohliżu l'okaz;'wala obl'azd 
feudol'krllll, 7.<tpytala ciekawie: 

"Gllzid ty bil.' nauczyl lak dużu '?" 
"Zaws7,pm lllbi! te l':lcczy, ale malo Wledzialcm, 

póki lIli~ Hie o~wiecil pan lJyde.1I 

"KU,;;' tu jc~t '?" 
. "O,~ ;.;wiedza) poblizkie lasy, i badał - t.o - nie 

WI('IlI Jak naz\Vn.Ć - pisal o żauat.:!t, ryh;tch, i tym 
pul10bllj ch rzec7.acll. Mieszkal u palla J'llgP i za
Z\\)'r·7.ilj brai llIif.' ;t, SObl! do pomocy. Nio7.1l1irrJIie to 
lubile.m, l)~ opowiallaJ unżo, a Ill·l.)tćm taki jest we
boły 1 talil rozullluy! Mam llal!;:il'k, że go h~d~ wi
dYllnl c;t,asallli." 

"Bardw tego pragut'/' odrzelda [HI.Jli Ludwika, 
zauważywszy i:.l mu si\: twarz 1'0zja~Jlila i .i~/'yk rozwia-
zał, IIbl'ew zwy('zajowi v 

"Umial [ll'qzywać do siohie ptaki - a krt'lliJ, i i wie
lIit')l'ki, tak hyly do!', ś\I1iale, jn.khy do drzewiny na
Jl.I>;t,yl.\htl1. Nig~lyim nic WjTz;Ldznl kr7.ywdy, i ;.;d~waJo 
~l~, ZI' go zJlaH- - Czy paui lacholala l,iedy sloJllk:j, 
Jaszczurki f" z:tl'ytal D,m ciekawie. 

"Nie, alebym ehcinla sprobować." 
"Ja .to już rohiłem; banlllo jest zabawne jak si\: 

kUl'Cll,! l lIyci:!gaj:l; - UlW to luuh1 i pan Jlyde częstu 
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się t~m zajmował. U miał tez węży pr?:ywoływać 
gwizdaniem; wiedział kiedy jaki kwiat zakwitnie; 
pszczoły go nie kąsały; o rybach i mchach, o Indja
nach i skałach, opowiadał najcudowniejsze rzeczy 
w świecie." 

"Pewno przez te ulubione przechadzki z panem 
llyde, zaniedbywało się pana Page ,Ii powiedziała 
figlarnie pani Ludwiłm. 

"Prawdaj gniewało mię to, gdym musiał pleć lub 
kopać motyką, zamiast się wałęsać po świecie. Page 
nazywał takie rzeczy głupiemi, a pana llyde szalClIcem, 
dla tego że godzinami leżał na ziemi, śledząc pstrąga 
lub ptaka." 

"Takj" rzekła pani Ludwika "Page jest prostym 
rolnikiem, więc nie mógł tego zrozumieć, że natura
lista podejmuje równie zajmującą, a nawet równie 
ważną l)racę, jak on. - Słuchaj co ci powiem, Danie; 
jeżeli, o iłe mi się zdaje i co mię cieszy - prawdziwie 
lubisz te rzeczy, postaram się, żebyś się ich uczył. 
Chciałabym jednak, żebyś pracowal nad czemś wigcej, 
i to pilnie, bo inaczej pożałujesz kiedyś i przekonasz 
się, że trzeba wrócić do początków." 

"Usłucham panią ," rzekł potulnie, zalęlmiony 
surowością jej ostatnich słów, nienawidził bowiem 
książek, ale widocznie uczynił postanowienie, że ws?:y
stko zrobi, co tylko ona zechce. 

"Widzisz tę szafę o dwunastu szufladach?" za
pytała niespodzianie. 

Dan spojrzał na dwa staroświeckie biórka po obu 
stronach fortepianu: znał je dobrze i często widywał, 
jak wyjmowano z szuflad postronki, gwo~dzie, bibułę, 
i tym podobne, pożyteczne przedmioty. Sldnął więc 
glowib z uśmiechem, a pani Ludwika mówiła dalej: 
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"Jakże myślisz, czy z tych szuflad będzie dobre 
scllOwallie na ptasie jaja, kamienie, skorupy i mcl1Y?" 

"Doskonałe, ale pewnie zarówno jak Page, nie, 
pozwoli mi pani zbierać tych rzeczy, prawda?" za
wolał Dan siadając, żeby się lepiej przyjrzM staro
świeckiemu sprzgtowi. 

"Przeciwnie, lubię takie zbiory. W każdym razie 
dala bym ci te szuflady, bo zawsze szanuję dziecinne 
skarby i sądzę, że się powinno miM na nie wzgląd. 
Zrobimy układ mój Danie, i mam nadzieję, że go wier
nie dotr?:ymasz: jest tu dwanaście o bszcrnych szuflad, 
po jednej na kazdy miesiąc; jeżeli na to zasłużysz 
pełnieniem obowiązków, zostaną twoji); własnością· 
Wierzę w skuteczność nagród, zwłaszcza dla młodzieży, 
bo chociaż z początku może pełnimy dobro tyllw dla 
nagrody, jeżcli jest sprawiedliwie wymierzaną, uczy 
nas miłować je, dla niego samego. 

"Czy pani lubi nagrody?" zapytał Dan ciekawie. 
"Bardzo, i dotychczas nie umiem obchodzić się 

bez nich j ale moją, nagrodi); nie są szuflady, podarki, 
wakacye - lecz dobre postępowanie i szczęście na
szych wychowanków - i pracuję na nii); tak samo, jak 
tobic radzę pracować na tę szafę. Gdy bgdziesz robil 
nawet to, czego nie lubisz, i o ile zdołasz najlepiej, 
wówczas zdobędziesz dwie nagrody: szafkę której 
pragniesz, i zadowolenie z ch~tnie spełnionego o ho
wiązku. - Rozumiesz mię?U 

"Rozumiem.u 

"Wszyscy ludzie potrzebują, tych drobnych pomocy. 
Będziesz się więc starał odrabiać lekcye, pełnić wszel
kie powinności, zgodnie żyć z lwlegami i dobrze po
żytkować dni świi);teczne? Jak mi przyniesiesz dobre 
sprawozdanie, lub gdy sama spostrzegę twe usiło
wania - bo mam na to bystre oko - wówczas dostaniesz 
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przedziałk\: w szufl:..clce. - P:..trz, uiekt(,re 8,1 już 
przegrodzone na cztery cZQśei, inne każ\: tak samo 
urz<Luzić, żeby na każuy tyd~iCll byla jeLllla skrytka. 
Skoro si\: s7.u!lu,(la lIa[lCllli eiekawcmi rzcczami, tak 
hr,:ue dU01l1ą jak ty; nlOże nawet banlzićj, bo \f Lyeh 
clirabl!szczaeh, mchach, i harwnyeh lllotylkach, b~'d\: 
widziala: uobre postallowienia spelnione, walty [1oko
uane, i obietnic\, wiemie dochowaną· - C(,ż Danir, 

zro himy to?" 
Odpowiedział jej na to spojrzeuieJl1, które IV) rażalo 

ie czuje i rozulllić jćj źyezpnia i slowa, chociaż nie 
potrafi dzi~kować. Palli Bhaer wiLlząe z jego za
l'UllIieniollćj tlVan:y, ii doznal pożądanego wrażolli:t, 
wyei1!gll\,la już tylko górlHl sZllflaJę, wytaJ·la.i<1 z kurzu, 
i postawiwszy 11a tlw(,eh krzesłach przy sofio, rzekla 

wesolo: 
"I'.aczuijmy or1 pouldadania chrząszezy IV be7.[lieezllćm 

miejscu. Jak wiu7.islr., można uużo rZO(;IIY llalda~ć 
w te p1'7.elhiaLki. Motylo poprzypinam 110 lJolmch 
IV około; hęllzie im dohr7.e i nie zajmą llIi<'jbca ei,:i.];im 
przedllliotom, którc ulożymy na Llnie. Ualll ci waty, 
czystego pa[Jićru i szpilek, ie1)):i uyl zaopatnr.ouylll 
JJa caly tyuzie(l.u 

"Ci,:i, lUi z tc~o, kiedy nic mogę wycl10ullić po 
J10WC okaty!" rzekI Dali, z żalo:5ci~l patrz:lc Jla nog\:. 

"Prawda; ale na t.ytlziei\ wystarc~,ą ei Le zapasy i 
a jak poprutiisz chlopców, to ci pot6JU JI<t1\110S7.tL 1111)(·)-

SLWO rzeczy.u 
"OJli sill Jla Lem nie znaj:);; zreszt'i p(·,ld tu lt'żę, 

nic !Jęd\) m(,gl ani l)raCowal~, alli sil'; llC;r,yl·, ani za
sługiwać lIa Le slIu!iaJki." 

"Dużo jOtit lekeyi, kt6rych si\: llIożesz uczyć tutaj. 
Przytem, m{,glby~ lila llluie wykouywa6 n'lżno drobne 

zadania." 

lf>7 

ra-"Doprawdy?1I zawolał Dan z zadziwieniem 
rlościf1. 
· "Ucz siQ być cie1'llliwym i pogodnym, mimo bólu 
l bra~m :'ozrywek; baw Teodorka, zwijaj mi l I:1W el n t;: , 
c:-ytaJ mI głośno, podc7.as gdy S7.yję - bo to WS7.ystlw 
mo nadweręży ci nogi; a w ten spos6b nic 1)0-
dziesz sig nudził, ani tracil c7.asu./I ' v 

· Tu, Ada~ wpadł z chJ:lym motylem w jednej l'QCC, 
l ze szkaradnf1 ropuchq" w drugiej. 

"r~tr~ Dan~e, com znalazł! Wr6cilem się z )lr7.e
chadzln, zeby CI to oddać. Spodzićwam się, io to ładne 
rzeczy!" wołał zdys7.any. 

Dan roześmiał się z ropuchy i odr7.01d nic mam 
.ićj ?,dzie podziać; al~ motyl bard7.o piękny ~ i je:i,eli 
pam Bhaer 7.echce mI dać dużą s7.pilkę, to go pr7.y
png wysoko w szufladzie." 
· "Nie lubi~ patrzćć na mgc7.al'llie tycll bićdnyrh 
Ist~t~k;. jeż.eli. je trzeba zabić, to skrMmy przynaj
mmeJ cwrplema, krOł)lf1 kamfory,1I l'7:C'lda ł1:1ui Lud
wika podając flaszeczkę· 

!?Ja wiem, jak się to robi: pan Hyde zaWS7.e je 
zaln.lal w ten sposób; ale niemając kamfory musiałem 
używać szpiłki ," rzekł Dan, i ostrożnie uaiał l,rope1-
kę, n~ lebek. owada. ,Blado-zielono skrzydła tr7.eł)o
tały Sl~ chWIlę, a potem ustały ;maki życia. 

Zaledwie si\: SkOl'lczył~ ta )ll"osta operacya, Tco
dor~k ~vykrzylml11 7. sY)llalnego pokoju "ach l male 
lactl :lClCtly,. a c~uzy zjn,dl je wsysttie l" Adaś i pani 
LudWllm ]lOl11egh na pomoc i oto co ujrzeli: Teo
(lorek )lodskakiwal gorączkowo na Juzese1ku l a dwa 
ra,c7.ki pełz.al?' po p~cUodze, wymkną.wszy siC}' z ldatki 
111.7.01, P~QClln; . trzeCI wgramolił się na szczyt tejże, 
wldoczllle . prz~Jęty trwogą, o życie, u dołu bowiem 
przedstaWlał SIę smutny a jednak komiczn~ obra7.. 
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Duży rak dostał si~ do kącika, gdzie zwykle stał 
kubek Polly, i usiadł tam lJOŻerają,c z zimną krwią 
jednego ze swych krewuiakl!w. Wszystkie łapki bie
daka zostały ju:1: oberwane, on sam był obrócony do 
góry lebkiem; zwiel'zcllllia skorupa spoczywała w łapie 
dużego mim, pod samym pyszczkiem, jakby talćrz -
on zaś zajadał i od czasu do czasu spogh1dał wypu
kłemi oczkami tu i owdzie. Wywieszał przy tern 
wą,zki języczek ublizuj'1c si~ tak kurnicwie, że się 
dzieci zanosiły od śmićchu. 

Pani Ludwika przyniosła klatkę Danowi, żeby się 
temu przyjrzał, a Adaś chwytał zbiegów pod miseczkę 
od mydla, obróconą do góry dnem. 

"B~d~ musial wypuścić na wolność tych jeńców, 
bo ich teraz nic Upilllllj~,it rzekI Dan, z widocznym 
żalem. 

"Podejmuj~ się czuwać llad nimi, jeżeli mię na
uczysz jak si~ brać do tego. B~dę je trzymał razem 
z żólwiami ," powiedział Adaś, któremu raki lepiej 
podobaly si~ nawet od tych jego powolnych stworzeń. 
Tak wi~c dowiedziawszy si~ od Dana, jakie sf!: ich 
potrzeby i zwyczaje, zalliósł je do nowej siedziby. 

"Jaki to dobry chlolJiec l" rzeld Dan, stal'annie 
zawieszając pierwszego motyla; Adaś ujf!:ł go sobie 
bowiem wyrzeczeniem si~ przechadzki, dla sprawienia 
mu przyjemności. 

"Powinien być dobrym, bo doldaclano wielldch 
stara!'l, aby go uczYllić jak najlepszym." 

"On ma lwc!tajlbce osoby, które go o~wiecają, 
i wspierają radami, a ja uie mam nikogo,t' rzekI Dan 
z westchnieniem, zamyślając si~ o swem zanied!Janćm 
dziecil'tstwie, co mu si~ rzadko zdarzało. 

"Wiem mój drogi, i dla tego od cielJie nictyle 
wymagam co od Adasia, chociaż jest młodszy. Ale 
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~eraz. możesz liczyć na naszę pomoc i mam nadziej~, 
ze Clę nauczymy radzić sobie w życiu. Czyś za
pomnial, jak ci~ dawnićj uczył ojciec Bhaer, że trzeba 
być dobrym i prosić Boga o pomoc?" 

"Nie, pani," odrzekł Dan cichutko. 
"Probujesz jeszcze tego sposobu?" 
"Nic," odparł jeszcze ciszej." 
"Będziesz to czynił co wieczór przez wzglllJd 

na mnie?" ' 
"Będę l" odlJOwiedział uroczy6cie. 

. I,Liczę na to i zdaje mi się, że poznam, czyś 
WIerny pr:6yrzcczeniu, bo takie rzeczy tillJ widoczne 
dla osób wierz'1cych w ich slmteczność. - l\Iam tu 
powieść o. chlopCll, który jeszcze gorzćj, niż ty, ska
~eczy I so!Jw nog\); przeczytaj jf!:, to się przekonasz, 
Jak d:t.icluie znosil swój krzyż." 

Dawszy mu do rąk ~licznlb ksią,żk~, zostawiła go 
z godzinę l wpadając niekiedy, żeby si~ nie czul osa
motnionym. Dan uie lubił czytać, ale wkrótce tak go 
~a powie~ć zajęla, że si~ zdziwił, gdy chłopcy wrócili 
JUŻ do domu. Stokrotka przyniosla mu bukiecik 
~ .. polnych kwiatów; Andzia na}Jraszala się, żeby 
Jej pozwolono podać mu wieczerzę; a koledzy siedzllJc 
P~'zy stole, uśmiechali si~ doń przyjaźnie, z poza sto
Sow chleba z maslem. 

Pan Bhaer zaniósł ~o wcześnie do łóżlm, a Teo
do rek przyszedł w nocnćJ koszulce powieclzićć dobranoc 
gd!ż wraz z ptaszkami uldadal sig zwykle w swe~ 
glllaztlku. 

"Chcialbym zmówić paciolet psy Dauciu, cy 
1I~?tl~?" zapytał, a gdy matka pozwoliła, ukh1kl przy 
lozku Dana i złożywszy pulchne rączki, mówil zwolna: 

. nPlosę Boda, zeby blodoslawil wsysttich i zeby 
mi pozwoli! być doblym." 



lGO 

Pot6m pani B il aer wyniosła go , u~mićchaj:leego 
się prawie przez sen. 

Gdy siQ RkOl'lCzyJa wieczorna gawgda, gdy ucichly 
splCwy i ustal ruch w domu, Dan . leżal w swym 
miłym pokoiku, oddany nowym my~lom, pelen nowych 
nadziei i życz ClI , które sig rozbudziły w jego dzicci\'
cćm serclusr.lm , MiloŚĆ i wdzigcznoHć rozpoczely <l7.ielo, 
któr ego dokonać mialy: czas i 111'aca. Ze s7.czeróm 
postanowieniem dotr7.ymania pierws7.rj oll idn icy, Dan 
zlożyl rgce wtiród ciemno~ci i wyszeptał Jl1ot1lit e wl\l~ 

Teodorka: "Boże, 1110gosław WS7.ystl\im i dopomóż 
mi hyC. dohrym." 

Hozdzin.ł dziesiąty. 

Wuj Teollorek. 

Przez ealy tyuzieJ'l, Dan przenosił si\, tylko z lóżka 
na sofg; uylyto długie, uriąiliwe dni, bo noga czasami 
bardzo bolała i przymusowy spokbj m\,r7.yl ruch
liwego chłopca, ktbry bylby chcial uŻY\la{o lata lla 
,,"0In6m powietrzu. Starał się znosić cierpliwi c swoje 
położenie i wszyscy mu to ułatwiali na róine sposohy, 
wigc C7.as jako tako schod7.il. Nareszcie IV solJot!: rano, 
u słyszal od doktora nast\)pujące slowa: 

"Stan tego chłopca daleko jest lepszy, niżem sir: 
~poc1ziówal, dajcie mu wiQc kule 110 połucluill i niech 
sil' pokręci IV ko lo domll.(( 

"Hurra!" wykrzyknąl Alfred i l)obiegl do koleg{)\'>' 
7. tą dobrą nO \l iną. 

Wszyscy si\, hardzo uradowali i po obiedzie ze
brala się rala gromadka, podc7,as gdy Dan pI'ZC-

• 

161 

chadzał się najwpi6rw po sieni, potem zasiadłszy na 
ganku, urzą,dził lever. Bardzo mu było przyjemnie, 
że mu okazujij, tyle zajgcia, życzliwości - i rozpogadzał 
się coraz bardziej, gdyż chłopcy przychodzili mu 
składać hołdy, d:iiewczynki krzij,tały się, podając to 
pOduszkę , to znów podnóżek, a Teodorek czuwał llad 
nim, jakby nad wij,tłą istotij" niezdolnij, sobie radzić. 
! edni siedzieli, drudzy stali na wschodach; wtem, 
Jakiś powóz zatrzymał się przed bramij, i powiewał 
zell kapelusz. Robcio zawolał "wuj Teodorekl" i po
biegł ku niemu tak prędko, jak mu tylko małe nóżki 
pozwoliły. 

Prócz Dana, wszyscy podążyli za nim, wyścigając 
si ę , kto otworzy bramę ; a po cbwili, wjechał wśród 
tej rzeszy wuj Teodorek , z córeczką na kolanach. 

"Zatrzymajcie ten wóz tryumfalny, niechaj Jowisz 
wysiądzie l" rzekł on, i wyskoczywszy, wbiegł na wschody, 
~eby powitać panią Bhaer, która stała, uśmiechając się 
l klaszcząc w ręce, z dziecinną radością. 

"Co słychać , Teodorku?" 
"Wszystko dobrze." 
U ścisnęli się za ręce i pan Laurence oddal Becię 

w objęcia ciotki, mówiąc, gdy ją dziecko serdecznie 
Całowało: 

. "Złotowłosa tak się napierała odwiedzić was, żem 
Jf), musiał przywieść ; tóm bardziej, że i mnie juź 
tęskno było. Chcielibyti my się pobawić kilka godzin 
z dziećmi." 

. "Jak mi ę to cieszy! Bawcie się , chłopcy, ale jej 
Ule zróbcie jakiej krzywdy," rzekła, skoro otoczyłi 
ładną dZiewczynkg, podziwiajij,c jej długie, złociste 
Włosy, wykwintne ubranie, i dumne obejście, - bo tak 
zwana przez nich "księżniczka" nie pozwoliła żadnemu 
Pocałować się , tylko usiadła z uśmiechem i łaskawie 

Mali mqżczyzni. 11 

~ 
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głaskała ich po glowach maleńkI), i bialą, rl),czką. 
Wszyscy jl), uwielbiali: zwłaszcza tóż Rollcio, który 
mając ją za jakiś rodzaj lalki, bał sig d otl{]]'lĆ , żeby 
j6j nie złamać. Czcił ją tylko zdllJeJm, a najlżejsza 
jćj laska uszczęśliwiała go nicwymownie. Pouieważ 
natychmiast zażą.dała, by jćj pokazać kncllllię Sto
krotki, zaprowadziła ji! tam pani Ludwika, a szereg 
mniejszych chłopaczków podl!żył za niemi. lUli i , prócz 
Dana i Adasia, rozbiegli sig do menażeryi i do swych 
ogródków, żeby wszystko uporządkować, gdy;;, llan 
Laul'encc mial zwyczaj wszędzie zajrzćć i objawiał 
niezadowolenie, gdy coś było w zaniedbaniu. 

Stojąc na wschodach, obrócił się ou do Dana 
i rzekł, jakby stary znajomy, chociaż go widział tylko 
parę razy: 

"Jak ci jest 11a nogę?" 
"Lepiej; dziękuję panu." 
"Musisz być bardzo znudzony siedzeniem w domu?" 
"Ma się rozumieć," odparł Dan i powiódł okiem 

po zielonych wzgórzach i lasach, do których tęskno 
mu było. 

"Może byśmy się trochę przejechałi, zanim tamci 
powrócą? W tym otwartym powozie zupełnie ci będzie 
wygodnie i użyjesz świeżego powietrza. - Przynieś 
poduszkg i szal, Adasiu, a potem wsadzimy Dana." 

Chłopcom ta myśł bardzo się podobała; Dan miał 
także uradowaul1 minę, lecz nagle zapytał: 

"Czy tylko l)an Bhaer nie będzie mial nic przeciw 
temu?" 

"Bądź spOkOjny, ułożyliśmy to razem przed chwilą." 
"Nie rozumiem jak się to stało, kiedym nic slyszał 

ani słowa," rzekł Adaś, zdjęty ciekawości!!. 
"Umiemy porozumi~wać się znakami, czyli wielce 

udoskonalonym telegrafem." 
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"Już wiem, za pomocą, oczu! Widziałem, jak wuja
szek podniósł w górę brwi i wskazał na powóz, 
a pani Bhaer ze śmiechem skinęła głową!" zawołał 
Alfred, łdóry był zupełnie śmiałym z dobrym panem 
Laul'ence. 

Nieil1aczćj . - A teraz dalćj w drogę!" Po chwili 
" " ł t Dan siedział już w powozIe, nog~ mla opal' lb na 

przeciwległej poduszce, dobrze okrytą szalem, który 
tajemniczo spadł z wyższych sfer, właśnie kiedy go za
potrzebowali. Adaś wgramolił się na kozioł, obok 
woźnicy murzyna, Alfrecl usiadł l)rzy Danie na hono
rowćm miejscu, a wuj Teodorek umieścił się naprze
ciwko mówilbc że to uczyni dla czuwania nad nogą; 
ałe w' istocie chciał patrzM na ich twarze, obie tak 
uszczęśliwione, a tak odmienne: Dana byla szeroka, 
brunatna i czerstwa, Alfreda zaś pocUużna, jasna 
i nieco wątła, ale bardzo przyjemna, gdyż miał piękne 
oczy i czolo. 

O małom nie zapomniał, że mam tu ksią,żkę, 
ktÓl:~ ci" zajmie" rzekł pan Laurence, i wyciągnlbł 

" , D . z pod poduszki dzielo, na widok którego au az 
wykrzyknął; potem z zapalem zaczął przeglądać piękne 
tablice pełne motyli, ptaków i owadów tak barwnych, 
jak żywe. Uniesiony radościlb, zapomniał podziękować; 
ale pan Laurence nic obraził się i zupełnie mu wy
starczyła jego uciecha. Alfred ł)rzyglądał się, oparty 
o jego ramig Adaś chcąc mieć także udział w tej 
rozrywce, od~rócil się tyłem do koni, a nogi zwiesił 
w powóz. 

Gdy doszli do tablicy z chrabąszczami, pan .La~
rence wyjął z kieszeni jakiś osobliwy przedmIOCIk 
i położywszy na stołe, rzekł: 

"Przyjrzyjcie się chrabąszczowi, który ma tysiąc 
latj patrzci jaki stary i bezbarwny." 

11* 
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"Został wydobyty z całunu mumii, spoczywającej 
od wieków, w jakimś sławnym grobie." 

Widząc że ich to zajmuje, opowiadał potem 
o Egipcyanach i wspaniałych ruinach, jakie zostawili 
po sobie, o Nilu, - o tern, że przebywał tę rzekę 
z czarnymi przewoźnikami, że strzełał do krokody li 
amerykailskich i widział nadzwyczajne zwierzęta i ptaki, 
a później przejechał przez pustynię na wielbłądzie, 
kołysząc się na nim, jakby okręt w czasie burzy. 

"Wuj Teodorek prawie tak dobrze opowiada hi
storye, jak dziadunlo," rzekł Adaś, gdy pan Laurence 
umilkł, a chlopcy wzroldem prosili o więcej. 

"Dziękuję ci za tę pochwa,łę, rzekł pan Laurence. 
Cenił on uznanie Adasia, bo dziecko bywa dobrym 
sędzią w takim razie i można się chlubić, gdy mu 
się dogodzi. 

"Mam jeszcze w kieszeni parę fraszek, l,tórem 
znalazł wśród moich zabytków i przywiozIem z sobą, 
żeby rozerwać Dana," rzekł, pokazując ładną strzałkę 
i wampum. *) 

"Proszę nam opowfadać o Indyanach!" zawołał 
Adaś, który lubił bawić się w wigwamy, czyli cllaty 
indyjskie. 

"Można się dużo o nich dowiedziM od Dana ," 
odezwał się Alfred. 

"Zapewne więcej, niż odemnie; a zatem słuchamy," 
rzekł pan Laurence, okazując niemniej ciekawości, 
jak obaj chłopcy. 

"Nasłuchałem się o tym przedmiocie od pana Hyde, 
który przebywał wśród Indyan, umie mówić ich j~zy
kiem i bardzo ich lub'i ," odezwał się z gotowością 
Dan, chociaż pan Lauren ce krępował go trochę. 

*) Naszyjnik z muszli, używany przez Jodyan. 
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"Co to jest wampum ?" zapytał ciekawie Adaś .. 
Inni zadawali podobneż pytania, ou zaś sam llle

wiedząc kiedy, opowiedział wszystko, co słyszał od 
pana Hyde, gdy przed kilku tygodniami płynęli razem 
po rzece. 

Artur pilnie słuchał, ale Dan bardziej go za
ciekawiał, niż Indyanie; czuł tćż pociąg i z tego 
względu, że równie jak on, miał ochotę uciec będąc 
młodym chłopczykiem i potem dopiero poskromił si~ 
zwołna: cierpliwością i cierpieniem. 

"Wiecie, cbłopcy, co mi przyszło na myśl 't Oto 
byłoby dobrze, gdybyście mieli własne muzeum, to 
jest miejsce do składania ciekawych rzec~y, jakie wam 
się zdarzy znaleść, wykonać łub otrzymać w darze. 
Pani Ludwika jest zbyt dobra, żeby narzekać; ale to 
przykro, miM caly dom ~apelniony rupieciami. W naj
pi~kniejszym wazonie łeży z pólkwarty chrabąszczy; 
nad drzwiami wisi para nieżywych nietoperzy; gnia
zda os ludziom spadają na głowy; i wszędzie za
wadza tyle kamieni, że możnaby wybrukować calą 
ulicę. Mało która kobieta miałaby na to cierpliwość, 
nieprawda ?/I 

Pan Laurence mówił z figlarną miną, a chłopcy 
ze śmiechem mrugali na siebie, miarkując że ktoś 
rozsiewa plotki poza murami zakładu, bo inaczej 
zkądżeby on wiodział o istnieniu tych drogocennych 
przedmiotów? 

"Więc gdzież mamy chować to wszystko?/I zapytał 
Adaś, i żeby się lepiej zastanowić, położył się na 
ziemi. 

,.W starej wozowni./I 
"Tam woda zacieka, i niema ani okien, ani miejsca 

gdzieby układać te rzeczy; przy tern pełno jest kurzu 
i l)ajęczyn,/I odezwał się Alfred. 
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"Jak przylo:tymy do tego rllki, obaj II Gibbsem, 
to wam sig tam spodoba. W przyszłym tygodniu 
przyszlll go do roboty, a okolo niedzieli zjawię się 
sam j urządzimy wówczas wszystko i damy początek 
ładnemu muzeum. Każdy blldzie mógł mieścić tam 
swoje okazy, a Dana ustanowimy nadzorcą, ho jest 
obznajomiony II teml rzeczami. Zresztą, będzie to dlaJi 
spokojne, mile i właBciwe zajIlcie, kiedy nie może się 
teraz bardzo ruszać." 

"Jakaż to blldzie uciecha!" zawołał Alfred, a Dan 
uśmiechał się, lliemówiąc ani słowaj ściskał tylko 
swę książkę i tal, patrzyl na pana Laurence, jakby 
na największego dobroczyllcę ludzkości. 

"Czy mam jeszcze raz obrócić?" zapytał Piotr, 
gdy stanęli przed bramą. 

"Niej trzeba się bardzo ostrożnie zachować, żeby 
nie zaszkodzić Danowi. Zresztą, zanim odjadę, muszę 
obejrzćć jeszcze gospodarstwo i starą wozownię, a po
tem pogawgdzić z panią Ludwiką," rzekI wuj Teo
dorek i usadowiwszy na sofie Dana, żeby wypoczął 
i nacieszył się ksią:,:ką, ' zaczął figlować z chlojJcami, 
którzy naszukali się go wszędzie. Pani Ludwika zo
stawiła dlliewczynki lIajgte balikiem na górlle i usiadła 
obok Dana, słuchając opowiadaJl o przeja:':dżce. 

Nareszcie wróciła cała gromadka chłopców za
kurzonych, zgrzanych i przejętych nowcm muzeum, 
które uważali za najważniejszy pomysl bieżącego 
stulecia. . 

"Zawszem pragnął uposażyć jaką instytucyę, więc 
od tój zacznę," rzekł pan Laurence, siadając obok 
pani Ludwiki. 

"Jużeś jedną ufundował," odparla, wskazując na 
raźnych chłopaków, którzy się rozsiedli IV kolo nich, 
na ziemi. 
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"Czy wićcie, że ja byłem najpierwszym wychowan
kiem pani Bhaer?" odezwal się Artur, 2;eby uprzedzić 
podziękowanie. 

"Myślajem, 2;e Franz był najpierwszym," odpowie
dział Dan, zaciekawiony, co on przez to rozumie. 

"Wcale niej pani Ludwika muie pierwszego wzięła 
pod opiekę, i taki bylem ladaco, 2;e pomimo długo
letniej pracy, nie zdolała poradzić sobie ze mną." 

"Jaka jU2; musi l)yć stara!" zawołal Dan prostodnsznie. 
"W cze~nie ten trud zaczą,ł się dla bićdaczki, bo 

w pi~tnastym roku 2;ycia! Dziwię się, że jeszcze nie 
znać na niej zrnarszcilek, siwizny i zupełnej zgrzybia
łości," rzekł pau Laurence ze śmiechem. 

"Dajże pokój, Teodorlmj nie pozwolę, żebyś się 
tak obmawia!. Gdyby nie ty, nie miałabym Plumfieldn, 
bom tylko w tern czerpala otuchę, 2;e mi się z tobą, 
powiodło. Dla tegoto, chłopcy, l)rzez wdzięczność, 
nazwą, tę nową, istytucyę: Muzeum Laurence'a!" powie
działa pani Bhaer, z mlodzieucz6m o2;ywielliem. 

"Dohrze! dobrze!" zawołali, podrzucają,c w górę 
kapelusze. 

"C'l.y lIie móglbym dostać jakiego ciasteczka, bom 
głodny jak wilk," rzekł pltn Artur, gdy ustaly okr'l.yki, 
za które oddał glęboki uklon. 

"Adasiu, pobiegnij do Azyi )lO Jludelko pierników; 
chocia2; to naruszy zwykły porządek, wszyscy urac7.ymy 
się, z powodu tak radosnój okoliczności," przemówila 
pani Lllllwika, i hojm1 rQką rozdawala potem }ll'?:y
smaki. 

Nagłe, pali Laurence przestając jeść, wyln·7.ykną): 
"Ależ ja zapomniałem o paczce od babuni!" i po
biegłszy do pOWOllU , wrócił z zawinią.tkiem, w ldórem 
znajdowaly się zwierzęta, ptaki i rozliczne. przedmioty 
z kruchego ciasta. 
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"Jest tu po jeunej sztuce dla każdego: a IV liście 
wyrażono, co się lwmu należy. Babunia z Azyą, same 
z~jmowały się pieczywem i truc~leję na myśl, co by 
SIę ze mną stajo, gdybym tego me był oddał.1( 

Wśród śmiechu i żartów zostały rozdane ciasteczka 
i tak: Dan otrzymał rybg, Alfred skrzypce Ada,Ś 
książkę, Tomek małpkg, Stokrotka kwiatek, 'Andzia 
kółko, z któróm miała przebiedz dwa razy jednym 
tchem, w koło domuj Emil gwiazdkę: dła tego że się 
zajmował astronomią; Franz omnibus, gdyż pr'zepadal 
za powożeniem; Nadziany tłustą świnię; a dla malców 
były ptaszki, kotki i króliki, mają.ce czarJle oczki 
z rodzenków. 

,;Już pora odjechać. Gdzie moja zlotowłosa? Mama 
gotowa tu przybiedz po nią, jak nie wrócę wcześnie u 
rzekł wuj Teodorek, skoro znikła ostatnia okrns7.ynk~. 

Franz poszedl po dziewczynki do ogrouu, a tym
czasem Artur z Ludką. rozmawiali przeu domem. 

"JaIrże się sprawia Iskra?U zapytał, bo go bardzo 
bawiły figle Andzi i prześladował nią panią. Ludwikę. 

"Doskonale; nabiera ładnego ułożenia i zaczyna 
się wstydzić dawnej dzikości.u 

"Czy jej chłopcy tego nie utrudniają?U 
"Owszem, przyznaję; ale ja także czuwam i widzę 

wielkie postępy. Musiałeś zauważyć jak się launie 
uścisnęla z tobą za ręce i jaka gdścinna dla Beci. 
Stokrotka dobry przykład jej daje i pewna jestem, 
że za kilka miesięcy zobaczymy cuda.u 

Tu, uwagi pani Ludwiki przerwalo ukazanie się 
Andzi, która co tchu popędzała ognisty zaprząg, zło
żony z czterech chlopców; a za nią, Stokrotka wiozla 
Becię w taczkach. Kapelusze im pospadały, wIoski 
rozwiały się, bicz trzaskał, taczki podskakiwaIy w górę 
a dziatwa biegła wśród tumanów kurzu. ' 

16!.! 

"I to mają. być wzorowe dzieci?1( rzekł pan Lau
rellce ,śmiejąc sig z przechwałki pani Bhaer, że Andzia 
robi postępy. 

"Śmićj siQ, ja jednak będę robić swojc, i od
powiem ci słowami twego profesora z kollegium: 
chociażby sig nawet praktyka nie powiodła, to zasady 
zostaną/( 

"Obawiam się, czy przyl(ład Andzi nie oddziała 
raczej na Stokrotkę. Patrzno, moja księżniczka zu
pełnie zapomuiała .o swój godności i wrzeszczy nie
gorzój od innycll. Co to znaczy, moje panny?" za
wołał, ratując córeczkę od niezawodnego wypadku, 
bo cztery rumaki rwały się i wierzgały,jak szalone, 
ona zaś siedziała, wywijając duiym biczem. 

"Ścigaliśmy się i ja wygrałam!" zawolala Andzia. 
"Ja tak~e byłabym ])l'gdzr.j biegła, tylkom się bała 

o Becię,u wykrzyknęła Stokrotka. 
"Hej, 1111:te l" pO})Qdzała księżniczka, i tak za

kręciła biczem, że sig aż kouie puściły cwałem. 
"Moje drogie dziecko, uciekaj od tej zgrai, póki 

cię nie zepsuje. - Bądi zdrowa, Ludko l Drugą razą 
spodziewam się zastać chłopców przy cerowaniu." 

"Niezóm nic dam się zrazić. Mnie się zawsze nie 
wiedzie z początku i uopióro p6źniej, dobry skutek 
wiCllezy me trudy. - U całuj Amelkę i kochaną mamę!" 
Wołała pani Ludwika za odjeżdżającym powozem. 

"Wiełki był ruch cały tydziel\ około wozowni, 
i roboty szybko postępowały, mimo ciągłych zapytań 
i rad, niecierpliwych chłopców. Stary Gibbs tracił 
głowę, lecz nie ustawał w pracy i w piątek wie
czorem, wszystko było gotowe. Dach został naprawiony, 
półki porobione, ściany wybielone, z tyłu wybite 
wielkie okno, przez które wnikało dużo słońca i przed
stawiał się piękny widok na strumyk, }ąld i dalekie 
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góry. Nad bramą" udor'zaJ oko napis czerwouy: "Mu
zeum Laurence'a". 

Przez cały sobotni ranek zaj(:ci byli c1l101)CY ob
myślaniem, jak rozłożą swe zabytki. Radość ich byla 
do nieopisania, gdy pan Laurence wzbogacił ich 
jeszcze akwaryurn, rnówit!c że si(: sprzykrzyło jego 
żonie. Nad wiecwrem, skoro ustalo bieganie, krzl2-
tanie si~ i kncie mIotem, zaproszono damy, by obej
rzały ten nowy zaklad. 

Było to bardzo ladne miejsce: przestrone, czyste 
i jasne. Wkoło otwartego okna, zwieszały się zielono 
dzwonki chmielu; na środku 110sta",iollo śliczne alnva.
ryum, a w niem delikatne rośliny wychylały si\) z wody 
i zlote rybki poruszaly się żwawo. Z obu stron okna 
były szeregi półele Dużą szaf'1 Dana :.mstawioIlo gJ()wllc 
drr.wi, by się poslugiwać malemi; a na lliój umieszc7.()))o 
bardzo brzydkie, lecz ciekawe bóstwo indyjskie, po
darowane przez starego pana Laurenre, wraz z Mdką 
chińską· W górze, lla haku, wisiala wypchana Tolly, 
którą złożyla w darze palli Llldwil,a. ŚciallY, zdobiły 
ró~ne rzeczy, jako to: du~e gniazdo os, skóra :r. ",~ża, 
lódź z kory brr.o7.owćj, wieniec z jaj ptasich, wianek 
z szarego mchu z południa, nicżywy nietoperz, Rko
rupa ~ółwia i jaja Rtrusie. Ada~, dUll1lly ofiarodawca 
tegt1 ostatniego pr7.edmiotu, podjąJ sit obja~nia.l- oRoby 
zwiedzające tc r7.adkie oJm7.y. - POllieważ bylo i:a 
duio kamieni, by wsqst.kie zachować, kiłka pi\!kniej
szych znalazło miejsce na półce, obok skoru!" I'es7.t«;> 
zaś mial Dan przejrzć6, w woln6j chwili. 

Każdy pragnął złożyć jaką pamif1tkę: nawet 8iJas 
posIał w rodzinne strony po kota d7.ikiego, którego 
ubij za mlodu. Chociaż g~ mole jUi naruszyły, nic 
źle wygłądał, skoro go. powlCszono wysoko, obróciwszy 
z najlepszej strony. Zólte, szklanlle oczy blys7.czały, 
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i zęby wyszczerzaj tak naturalnie, że Teodorek za
drżał, wszedls7.y z kokonem, swym . najcenniejszym 
skarbem. 

"A co, nie piQlmie tutaj'? Ktoby pomyślał, że 
mamy tak wiele osobliwości? To mój dar; czy źle 
wygląda? Możl1aby zrobić majątek, gdyby się urzą
dziło płatne wejście ," odezwa] się Jakubek. 

"To jest wolne muzeum, i jeieli zechcecie na 
niem spekulować, zmażę swe nazwisko z nad bramy," 
rzekł pan Laurence, obracając się tak żywo, ze chło
piec pożałował niebacznych słów. 

"Prosimy o mow\)!" zawolał pan Bhaer. 
"Słuchamy, sluchamy!" dodała pani Ludwika. 
"Jestem zbyt llieśmialy; ale ty przemów, boś 

wprawna," rzekł pali Laurence~ cofając się lm drzwiom, 
by łatwiej uciec. 

Pani Ludwika zatrzymala go jednak, i spojrzawszy 
dokoła siebie na dwanaście par brudnych rą,k, rzekła 
ze śmiechem: 

"Jeżeli powiem prelekcyę, to chyba o chemicznych 
własnościach mydła. Ale doprawdy, że jako założyciel, 
powinieneś przemówić choćby w krótkich słowach. 
Odwdzięczymy się grzmotem oklasków." 

Widząc, że rad nie rad musi uledz iądaniu, 
wzniósł oczy w górg, gdzie wisiala PoBy, - jak 
gdyby szukaj natchnienia w tym jaskrawym ptaku, 
j usiadłszy za stole m , odezwał się :i:artobliwie, jak to 
bylo jego zwyczajem: 

"Chyba to wam powiem, moje chłopcy, że pragnę, 
aby to nowe muzeum przynosiło nietyłko przyjemność, 
ałe i l10iytek. Samo układanie rzadkich okazów, nie 
stanowi korzyści: trzeba czytywać odpowiednie książki, 
aby się i samym kształcić i m6c1z objaśniać zwiedza
jących. Ja to niegdyś bardzo lubiłem, i dziś sluchal-
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bym chętnie, żeby odświeżyć w pamięci wiadomości, 
których wprawdzie, jak przyzna paui Bhaer, nigdy 
nie posiadałem wiele. Ponieważ Dan dużo wie o pta
kach, owadach i ty m pod o bnych rzeczach, niechże 
weźmie to muzeum w opiekę; a od czasu do czasu, lmżdy 
z was po kolei przeczyta lub opowie coś o zwierzęciu, 
minerale lub roślinie . W ten sposób łą,czyć się będzie 
przyjemność z pożytkiem. - Cóż ty na to, profesorze?" 

Bardzo mi się ta myśl podoba i dam chłopcom 
wszelką, pomoc; ale podobno mamy niewiele stoso
wnych do tego ksią,żek ,te rzekł ]lan Bhaer, którego już 
brała chQć lia ulubione wykłady geologiczne. 

"Musicie miM tal,że bibliotekę przywią,zaną, do 
muzeum. - Czy ta ksią,żka przyda się na co?" zapytał 
Artur, wskazują,c Dauowi tom, leżący lla szafie. 

"O! i bardzo; jest w niej wszystko, co się odnosi 
do owadów. Wziąłem ją, tu umyśluie, żeby się na
uczyć przypinania motyli; ale się nie uszkodzi, bo 
zawinięta w papier,'1 rzekł Dan, biorą,c książkę do 
ręki - z obawy, by Artur nie posądził go o nie
dbalstwo. 

"Podaj mi ją,," rzekł tenże. Napisał na niej ołów
kiem imię Dana, i kladą,c na półce obok sowy bez 
ogona, dodał: "Niechaj to stanowi l)Oczą,tek biblio
teki, ktÓTą, będę cią,gle wzbogacał - Adasiowi zaś 
poruczam nad nią, opiekę. - Ludko, powiedz mi, 
gdzie są, dziełka, któreś my czytywali razem w dzie
ciJ'tstwie? Pamiętam jaką,ś "Architekturę owadów" 
i różne ksią,żki opisują,ce wojny mrówek, królowę 
pszczół, świerzczy wygryzują,cych dziury w ubraniu 
i wykradających mleko. l

' 

"Są, u rodzic(hv moich na poddaszu; ale je od
biorę teraz, i zajmę się pilnie historyą, naturalną,," 
rzekła pani Bhael', skora do każdego przedsięwzięcia. 
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"Czy tylko nie będzie zbyt trudno pisać o takich 
rzeczach?" zapytał Alfred, gdyż miał wstręt do wy
pracowaJ!. 

"Polubisz to przy wprawie, jestem pewna. Czy 
wolałbyś, żeby ci zadano taki przedmiot na})rzykład: 
"Rozmowa mlQdzy Temistoklesem, Arystydesem i Pe
rykiesem"? Jednej trzynastoletniej dziewczynce, kazano 
to niegdyś napisać." 

Chłopców aż dreszcze przeszły, a panowie uśmieli 
się z niedorzecznego pomysłu. 

"I czy ona to napisała?" zapytał Adaś z prze
rażeniem. 

"Ma się rozumiM, ale łatwo sobie wyobrazisz, co 
ta robota byla warta, chociaż owej dziewczynce nie 
brakowało bystrości. 11 

"Byłbym chciał przeczytać jej ćwiczenie," oder.wał 
się pan Bhaer. 

"Może ci je dostarczę, gdyż była moją, szlwlną, 
koleżanką,~1 odparła pani Ludwika tak figlarnie, że 
wszyscy odgadli, o kim mówi. 

Posłyszawszy o tem potwoflHlm zadaniu, pogodzili 
się chłopcy z my~lą, pisania o znanych rzeczach, 
i wtorkowe popołudnia zostały przeznaczone na od
czyty public:me. 

Pan Bhacr obiecał dać tekę do wypracowań, 
a pani Ludwika przyrzekła bywać obecną, wykładom. 

Następnie chłopcy poszli nmyć ręce, i profesor 
podą,żył też za nimi, starają,c się uspokoić Robcia, 
którego przestraszył Tomek wiadomością" że w wodzie 
jest mnóstwo niewidzialnych wymoczków. 

"Bardzo mi si~ podoba twój pomysł, ale nie bądź 
tak hojny," rzekła pani .Bhaer, pozostawszy z Ar
turem sam na sam. - "Jak ci wiadomo, prawie 
każdy :I tych chłopców po wyjściu od nas, będzie 
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musiał torować sobie drogf,l w ŚWlecle, o własnych 
silach, więc nadto wielkie udogodnienia wcaleby im 
nie wyszły na dobre." 

"Dobrze, bf,ldf,l umiarkowany; ale pozwól mi sif,l 
bawić samemu. Gdy mig bardzo znużą, interesa, nic 
mig tak nic rozrywa, jak swawola z waszymi chłop
cami. Szczególnie lubiQ Dana; nie jest olcazują,cy, 
ale ma oko sokole i skoro przyswoisz go lepiój, to 
sif,l stanic twą, chlubą,." 

"CieszQ sig, że tak myślisz, i dzif,lkujQ za okazy
wanq, mu dobroć, a zwłaszcza za tę całą; sprawę 
z muzeum. Jego to utrzyma w pogodnem usposobieniu 
przez czas niewoli, a mnie da sposobność złagodzić, 
zmiękczyć tego opryskliwego biedaka i przywiązać 
go do nas wszystkich. - PowiMz mi, Teodorku, co 
ciQ natchnf,lło tak piękną, i pożyteczną, myślf1?" za
pytała pani Bhaer i odchodzq,c, obejrzała się raz 
jeszcze, na tę zajmują,cą, salę. 

Artur wziq,wszy ją, za obie ręce, rzekł z taki om 
spojrzeniem, że aż j6j oczy zaszły błogiemi łzami: 

"Droga Ludko, ja także zaznałem, co to jest. być 
chlopcem, pozbawionym matki; i nigdy nie zapomnę, 
ile dobrego zawdzięczam tobie i całej twej rodzinie.u 

Rozdział dwunasty. 
Jerzyny. 

W pewno czerwcowe popołudnie, krzątali się 
i biegali chłopcy z blaszanymi dzbanuszkami, raz 
wraz proszą,c o coś do jedzenia, szli bowiem zbierać 
jerzyny. 
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"Wybierzcie sif,l jak najcisz6j, moje dzieci, póki 
tu Robcia uićma," rzekła pani Bhaer, gdy już za
wią;zala Stokrotce skrzydlaty kapełusz i naprostowała 
Andzi duży, niebieski fartuch. 

Nic mln,] się jednak ten zamysł, bo us]yszaw zy 
ruch, zmiarkowal chłopczyna o co chodzi i posta
nowil towan~yszyć całćj gromadce, llieprzypuszczaj'1c 
nawet żadnćj przeszkody. Właśnie gdy dzieci wy
mykały sig z bramy, ukazał siQ także ten malec 
z dzbanuszkiem w rą,czce i z rozpromienioni), twa
rzyczką· 

"Dopićrożto będzie scena!" rzekła z westchnielliem 
pani 13haer, której bywało bardzo trudno poradzić 
sobie ze starszym synkiem. 

"Jużem gotów!" powiedział Robcio i zajq,ł miejsce 
w szeregu z taką; pewnościq, siebie, że matce bylo 
bardzo przykro odją,ć mu to złudzenie. 

"To za daleko dla ciebie," odezwała się. "Zostań 
ze mllib, żebym nic byla sama jedna." 

"Teodorek zostanie z mamą. Jam już duży, wif,lc 
mogę pójść. Mama · powiedziała, że jak urosnf,l, to 
będę chodził ze starszymi chlopcami, a już urosłem,ii 
mówił Robcio nalegając, i twarzyczka zaczynała mu 
si\) chmurzyć. 

"Idziemy na ,wielkie pastwisko', to za daleka prze
chadzka dla ciebie. Zresztą nie chcemy, żebyś się 
wlókł za nami,ii rzekł Jakubek, nielubi:);cy malców. 

"Ja się nie będę wlókł, nadą,żQ wam z pewnością,. 
Pozwól mi, mamo, pójść! Chcia,łbym ci przynieść 
pelen dzbanuszek jerzyn. Proszę cię, pozwól - będę 
taki grzeczny!ii blagał, patrząc tak żałośnie i smutno 
na matkę, że sig zawahala. 

"Ależ mój najdroższy, tak się zmęczysz i zgrzejesz, 
że ci to zatruje calą, przyjemność. Poczekaj aż ja się 
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wybiorę; wtenczas zabawimy się cały dzień i na
zbieramy jerzyn do woli." 

"Mama się nigdy nie wy bierze, bo nic ma na to 
czasu, a mnie się sprzykrzyło czekać. Wolałbym pójść 
sam i przynieść do domu jerzyn, bo lubię je zrywać 
i chciałbym napełnić nowy dzbanuszek," mówil Robcio 
z płaczem. 

W szystkie niewieście serca wzruszył widok łezek 
spadających w dzbanuszek, zamiast s!)odziewanego 
owocu: matka poklepała mazgaja po plecach, Sto
krotka spytała, czyby z nią pozostał w domu, Andzia 
zaś, rzekła ze zwykłą stanowczością: 

"Niech idzie; wezmę go pod swę opiekę,u 

· "Gdyby Franz szedł, przystałabym bez obawy; bo 
Jest bardzo rozważny, ale zbiera siauo z ojcem _ 
a z pomiędzy was, nikogo nie jestem zupełnie pewna" 
odrzekła pani Bhaer. ' 

"To tak daleko!" zauważył znowu Jakubek. 
,,Jabym go niósł, gdyby mi wolno było wybrać się 

także. Co za szkoda, że to jest niepodobieństwem {( 
powiedział Dan, wzdychając. ' 

"Dziękuję ci, mój drogi, ale musisz być ostrożnym 
ze swoją nogą· Chciałabym pójść z wami sama. _ 
Zatrzymajcie się chwilkr, może mi się uda usunąć 
trud?ośc~!{( Powiedziawszy to, wbiegła na wschody, 
powIewając fartuszkiem. 
· Silas właśnie odjeżdżał drabiniastym wozem po 

SIano, ale spostrzegłszy jej znaki, powrócił, i od razu 
~rzy~tał na to, by zawieść dzieci na wielkie pastwisko 
l pOJ echać po nic o piątej godzinie. 

· "Opó~nis~ się trochę z robotą, łecz ci to odpłacimy 
plerogaml z Jerzyn," powiedziała pani Bhaer, trafiając 
w jego słabą stronę. 
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Ożywiła mu się na te słowa gminna i ogorzała ~warz; 
co widz'LC, pani Ludwika pos]Jieszyła do SWej gro
madld z okrzykiem: "Wybierajcie się prędko, wszyscy 
lJojed:tiecie.{( U cieszyło ją to mocno, że sprawi przy
jemność wychqwaukom i uie zasmuci synka : według 
jćj zdania bowiem, jestto powinnotichb starszych, sza
nować dzieci~ce nadzieje, zamysły i rozrywki, -
nie sprzeciwiać im się, chyba z konieczności, i nigdy 
nic obracać w śmieszność. 

"Czy ja także pojadę?(( zapytał Dan. 
Ciebie glównie miałam na myśli; ale zamiast 

zry\~ać jerzyny, sied~ spokojnie i ciesz si~ pi~.ku~mi 
rzeczami które umiesz zawsze zllaleść w koło slObIe," 
odrzekła' palli llhaer, przejęta wdzi~cznością; za jego 
serdeczne chęci. 

"Ja także! ja także!" wołał Robcio, taJlc~'1c z. ra
dości, i brzękał dzbanuszkiem, jakby kastametanll. 

Dobrze' Stokrotka i Andzia wezl1Jr1 cig w opiekQ. 
II , . J.' b 

Ale stawcie si\] przy furtce od parkauu o PHbtt:J, o 
Silas przyjedzie po was." 

Ro bcio rzucił się matce Ila szyję, o biccują,c, że 

jćj przyniesie wszystkie jerzyny, jalde ~yIk~ 'IlIa~(hie, 
i nie zje ani jednćj. - Potem usadowlla SIę dZIatwa 
na wozie, i odjeclIala z wesoh1 wrzaw,!. Najbarclzićj 
llSzf.'z(~~liwiom1 twarzyczk~ miał Robcio, pośród swych 
malych opiekunek; uśmiecllal się do całego świata 
i powicwal swym uajładniejszym ImpclLl~ikielli, gdyż 
pobłażliwa matka nie miała serca wllbrouić mu tej 
uciechy, w tak uroczysty dzień. 

Jakież rozkoszne było owo popołudnie, mimo wy
Imdków przywiązanych zwykle do podobllych wyci~
czek! 1\1 a si\] rozumieć, że najpierws7.Y lIdarzył SIę 
Tomkowi: oto paLlI Ila gniazdo os, htóre połduły go 

~Iali m<:zczyzlli. 12 
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żądłami; ale przyzwyczajony do bólu, znosił go cierp
liwie, póki Dan nie doradził przyłożyć wilgotnej 
ziemi. Potem Stokrotka zobaczyła węża, i uciekając 
przed nim, upuściła prawie wszystkie jerzyny; lecz 
Adaś dopomógł napełnić dzbanuszek, opowiadając na
uczaj'lce rzeczy o gadach. Antoś spadł znowu z drzewa, 
ale sobie tylko tę Icrzywdg zro bil, że mu się rozdarła kurtka 
na plecach. - Emil z Jalmbkiem ubiegali sig o jeden 
krzak; a podcr-as ich szamotania się, Nadziany znie
nacka poobrywał galęzie i uciekł z niemi pod opiekę 
Dana, którego to mocno ubawiło. Niepotrzebując już 
kul, z rozkoszą przechadzal się on po łące, pełnej 
ciekawych kamieni, żyjątek, i w powietrzu wirujących 
owadów. 

Ale Andzi i Robciowi zdarzyła się najważniejsza 
przygoda, i na długi czas została im w pami~ci. Gdy 
jui obeszła dzieweczka calą okolicę;'" rozdarła trzy 
razy sukienkę, i podrapała twarz krzakiem berberyso
wym, zaczęła zrywać czarne perełki. Zgrabne paluszki 
uwijały się żwawo, ale gdy mimo to dzbanuszek nie 
napełniał się dosyć prędko, chodziła tu i owdzie, 
szukając lepszych miejsc, zamiast jak Stokrotka, po
przestawać na tern, co ma pod ręką. Robcio wszędzie 
jej towarzyszył, bo mu się lepiej podobała jej ruch
liwoŚĆ, niż cierpliwe szukanie siostrzyczki; przy tern 
chciał także zanieść mamie najpiękniejsze i największe 
jerzyny. 

"Zbieram i zbieram, ale dzbanuszek jeszc7.e nie 
pełen, a takem się już 7.męc7.ył!" rzekł hiedaczek, 
przystając na chwilkę, żeby mu nóiki wypoczęly. Za
czynał już w mniej jlowalmem świetle widzićć zbieranie 
jerzyn, bo slOl'lCe dopiekało, Andzia przeskakiwała 
z miejsca na miejsce, jakby lwnik polny, a owoce 
-wylatywały z dzbanuszka prawie tak prędko, jak je 
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wkładał, gdyż przedzierając się przez krzaki, upuszczał 
go co chwilę. 

"Przeszlą razą, bylo tu daleko więcćj krzaczkó~v: 
Patrz, tam jest pieczara, gdzie chłopcy rozpalilI 
ogieJl; napelnijmy prędko dzbanuszki, a l)otem sch~
warny się w niej, żeby nas szukali o ," odezwala SIę 
Andzia, zawsze łaknąca przygód. 

Gdy Robcio przystal na to chętnie, przeszli na 
drugą stronę walu, a ztamtąd między skały i krzaki, 
gdzie napełnili wreszcie dzbanuszki, i otrzeźwili się 
nieco, wodą, ze strumyka. 

Teraz pójdziemy odpoczą,ć w pieczarze i zjemy 
pOd~ieczorek," rzekła Andzia, zadowolona, że jej się 
tak udał pomysł. 

"Czy tylko trafisz?" Zal)ytał Robcio. 
"Ma się rozumiM; jak tylko jeden raz g~zie jestem, 

to ju~ nie zapominam drogi. Albo~ zbłądZiłam wten
czas, idąc po kuferek?" Te ostatnie słowa przekonały 
chlo})aczlm, i odtąd ślepo szedł za Andzią, która po 
badylach i kamieniach doprowadziła go wreszcie do 
małego otworu w skałe, gdzie były ślady wypalonego 
ognia. 

A co nie ładnie tutaj?" zapytała, wyjmując 
" , . k z ldeszonki kawałek chleba z masłem, meco usz 0-

dZOliY blisldem sąsiedztwem z gwoździami, w~dkami 
i kamykami. 

"T owszem; ale czy myślisz, że nas prędko znajdą?" 
zapytaj malec, któremu jakoś nudno było w tym za
Cienionym ką,ciJm, wigc zaczynaj tęsknić do liczniej
Szego towarzystwa. 

"Wątpię, bo jak ich tylko usłyszg, zaraz się. scJJO
wam, żeby sig tern u bawić, że daremnie SZUkajf!." 

"Może wcale nie ]1l'zyjdą?/I 
"Mniejsza o to; mogę sama wrócić uo domu." 

12* 
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Czy to daleko?" zapytał Robcio, spogltj,dajtj,c na 
~we trzewiczki, przcmoknięte i zakurzone. 

"Musi być ze sześć mil." Pojęcia jej o przestrzeni 
były, jak się okazuje, niepewnc, a wiara w swe sily 
ogromna. 

"Możebyśmy zaraz poszli?" odezwał si\) znowu 
biedny chlopaczek. 

"Ja uie pójdę, pMd uie nazbieram pełnego dzba
nuszka." 

"Mówilaś, że si~ mną będziesz opiekować," rzekł 
z westchnieniem. 

"Przecież si~ opiel\uję, jak umiem najlepiej. Nie 
zżymaj si~ moje dziecko, pójdziemy za chwi1~," od
rzekła Audzia, uwa:i:ajtj,ca pięcioletniego Robcia za 
niemowlę, w porównaniu z 80b'1. 

BiedJly chlopczyna siedi.lial, rozglądajtj,c się nie
spokojnie, i czekał cierpliwie, gdyż pomimo częstych 

zawodów, wielkie miał zaufanie w Andzi. 
"Zdaje mi si~, że niezadługo będzie noc," odezwał 

się, jakby ~am do siebie, gdy komar go uldul, a żaby 
zaczęły lcollcert wieczorny, II" pobliskim stawie. 

"Ach prawda! Chodź prędko, bo gotowi odjechać 
bez nas!" zawolała Andzia, podnióslszy bowiem glówkę, 
spostrzegła, ie słOllce zaszło. 

Słyszałem trąbkę przed godziną, może to nas wzy
wali?" rzekł Robcio, drepctj,c za swą, przewodniczk'1, 
która wspinala się na górę. 

"Gdzieito było?" 
"W tamtej stroIl ie," rzekI, i wskazał zawalanym 

palusi.lkiem, w zupełnie złym kierunku. 
"Idźmyż, to ich spotkamy/' powiedziała Audzia 

zawracając, i zaczQla si\) przedzierać przez krzaki 
z pewnym niepokojem, bYJo tam bowiem tak wiele 
ścieżek, że nie mogła rozpoznać, którą przyszli. 
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Dtj,żyli dalej po kamieniach, stają,c niel,iedy, aby 
nadsłuchiwać trą,bld, która nie odzywała si\) jednak,
gdyi był to tylko ryk krowy, powracajtj,cej do obory. 

"Nie przypominam sobie tego stosu kamieni, a ty?" 
rzekła Andzia, usiadłszy na wale, ieby odpocztj,ć 
chwill,ę i rozejrzćć się do koła. 

"Ja nic nic pamiętam; alebym chciał pójść do 
domu," odpowiedział Robcio tak drią,cym głosikiem, 
że objęla go rą,czktj" sprowadziła ostroinio na dół, 
i rzekła, udając pewność siebie: 

"Idę, jak mogę najpr~dzej, mój drogi. Nie płacz, 
skoro dojdziemy do gościńca, to ciQ b~dę niosła." 

"A gdzie gościniec?" zapytał biedaczek, i obtarł 
oczki, żeby go zobaczyć. 

"Tam, przy tern duiem drzewie, z którego spadł 
kiedyś Antoś. Nie poznajesz go?" 

"Prawda; moie oni tam czekają na nas! Chciał
bym pojechać do domu, a ty?" szczebiotał Robcio, 
oiywiony nadzieją" że jui wyjdtj, z tćj łą,ki. 

"Nie, jabym wolała wrócić pieszo ,u odrzekła 
Andzia, wiedząc, że rada nie rada, b\)dzie musiała 
na tern SkOl'lCZYĆ. 

Uszedlszy znowu duży kawal drogi, doznałi smut
nego zawodu; nie bylo to bowiem drzewo, z którego 
spadł Antoś, i gościniec si~ nie ukazywał'. 

"Czyśmy zabłi1dzili?" spytał ze drieniem chlop
czyk, rozpaczliwie ściskając dzbanuszek. 

"Niebardzo ; ale byłoby lepiej zawolać, bo nie 
widz\) wyraźnie drogi przed sobi1." 

Krzyczeli wi\)c ohoje, aż do ochrypnięcia; ale 
tyłko żaby odpowiadały chórem. 

Znowu spostrzegam jakieś wysokie drzewo ," rzekła 
Andzia, tractj,c już odwagę, chociaż si\) z tern nie 
zdradzała. 
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"Już podobno dalej iść nie mogę. Trzewiczki zro
biły się talde cigżkic, że trudno je udźwignąć," o<1e
zwał sig Robcio, i usiadł ze znużenia na kamieuiu. 

"Musimy tu chyba zostać całą noc. Nicbym sobie 
z tego nic robiła, choćby węże przyszły." 

"A ja się boję węży, nie mogę tu zostać! Ja nic 
chcę zabłądzić!" zawola.ł chłopczyna, i skrzywił już twa
rzyczkę do płaczu, kiedy mu zabłysła w główce nagła 
myśl, i powiedział z zupełną ufnością: 

"Mama przyjdzie i odszuka mię. Mama mię wsz~dzie 
znajdzie. Już się teraz nie boję." 

"Nie będzie wiedziała, gdzie jesteś." 
"Jakem by1 zamnięty w lodowni, także nie wie

działa, a jednak mię znalazła Ja wiem, że tu przyj
dzie," dodał z takiem zaufauiem, że Andzi lżej si\) 
zrobiło na serduszku, i usiadłszy obok Robcia, rzekła 
ze skruclue: 

"Żałuję, żeśmy się oddalili od nich." 
"Tyś mię do tego namówiJaj ale się niebardzo 

smucę, bo chociaż się tak stało, to mię marna nic 
przestanie kochać," odrzekł, tulą;c się do swćj opie
kunki. 

"Takam głodna! zjedzmy jerzyny," o<1ezwala się 
Andzia po niejakiej chwili, gdy Robcio zacz'1ł drzemać. 

"Ja także; ale nic mogę zjeść swoich, bom obiecal 
mamie, że jej wszystkie oddam." 

"Będziesz musiał je zjeść, jak nikt po nas nie 
przyjdzie," rzekła Andzia, czując potrzebę przeczenia. 
"Jeżeli uam tu przyjdzie sp\!dzić dużo dni, to zjemy 
wszystkie jerzyny, co tu rosJUh a potem umrzemy 
z głodu," dodała ponuro. 

"Ja będę jadł sasafry: wiem o jednćm dUŻĆlll 
drzewie. Dan opowiadał mi, że wiewiórki wykopuj ll 
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sobie korzenie, żeby je zja<1ać, a ja lubię kopać," 
odparł Robcio, niclękający się głodowej śmierci. 

"Prawda; możemy też łapać i gotować żaby. Mój 
ojciec ja<1ał je kiedyś i mówi, że są bardzo smaczne," 
lJowiedziala Andzia, której się wydawało romantycznem 
zabłąkanie się, Jlawet pomiędzy krzakami jerzyn. 

"Jakim sposobem moglibyśmy gotować żaby? Prze
cież nie mamy roznieconego ognia.'( 

"Nie wiem; na drugi raz wezmę zapa.~ki do Ide
szeni/' odrzekła Andzia, zniechęcona trochę tą. prze
szkodą· 

Czy nie możnaby rozpalić ognia świecl1cym robacz
kie;; ?" zapytał Robcio, widząc, że latają; tu i owdzie, 
jakby skrzydlate iskierki. 

Sprobujmy." Przyjemnie im zeszło kilka chwil, 
łap~{i bowiem robaczki, probując zapalić nimi zielone 
gall1zki. Jednakże gdy się próby okazały daremne, 
wzgardliwie je uwolnili i zdeptali urwane gałęzie. 

"Jakoś mama dlugo nie przychodzi," rzekł znowu 
Robcio po chwili milczenia, w cz;asie którego przy
gll1dali się gwiazdom, oddychali miłą, wonią; traw, 
i wsłuchiwali siQ w serenadę świerszczy. 

Nic wiem na co Pan Bóg stworzył noc, kiedy 
'" l . A d . dziCl't jest dalelw przyjemniejszy," odczwa a SIę n Zla 

z zadumą;. 
"Na to, żeby spać," rzekł Robcio, ziewają,c. 

"To śllij l" odparła cierpko. 
Do tego trzebaby łeżeć w łóżeczku. Ach, jak

żeb;~ chciał zobaczyć Teodorka!" zawołał bićdny 
chłopaczek któremu świergotanie ptasząt, bezpiecznie 
siedzących' w gniazdkach, boleśnie przypominało. do.m. 
All<1zię zacz~la ogarniać rozpacz, bo nicnawldZiła 
czekania, - rzekła więc: 
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"Nie znajdzie nas twoja mama, bo jest tak ciemno, 
że nic nie widać." 

"W lodowni bylo zupelnie czarno, i 7.e strachu 
już nawet nie wolałem, a znalazła mnie; i tera7. mig 
zobaczy, chociażby jak naj ciemniej był 0/' odparł ufnie 
Robcio, i stanął, żeby wśród ciemności clojrzrć pomoc, 
o której nie wątpił. 

"Widzę jąl widzęl" zawołał 7.araz, i o ile mu tylko 
pozwoliły znęcone nóżki, pobiegł szyblw, ku ciemnej 
postaci, zbliżającej się powołi. Nagle zatrzymał się 
jednak, potem się odwrócił, i drżący przybiegł na
powrót, krzycząc z przerażeniem: 

"To czarny, ogromny niedźwiedź!" i ulITył twa
rzyczkę w sukience Andzi. 

"Prze7. chwil~ ona także drżała; nawet ją odstąpila 
odwaga, na myśl o pmwdr.iwym niedźwiedziu; chciała 
sig już odwrócić i ucielrać bez pamięci, kiedy łagodne 
"uooo l" przemieniło jej trwogę w uciechę, i rzeJda 
ze śmiechem: 

"To krowa, Robciu; ta ładna, pstrokata krówka, 
łrtórą widzieliśmy po południu." 

"Zdawało sig, że i krowa upatrywała coś nie
zwykłego w spotkaniu dwojga dzieci po ciemku, na 
swojem pastwisku, i że to łagodne stworzenie za
trzymało sig umyślnie, żehy zapytać o przyczynę. 
Pozwołiła się poglaskać i patrzyła tak przyjaźnie, że 
Andzia niebojąc się żadnego zwierzQcia, prócz niedź
wiedzia, powzięła myśl wydojenia jej. 

"Silas naucv.ył mię doić, a jerzyny z mlekiem, będą 
takie smac7.ne!" rzekła wypr6żniając dzbanuszek w ka
pełusz; poczćm śmiało wziQla siQ do dzieła. Robcio 
tymczasem deklamował, na jej żądanie, nast~pujący 
poemat: 

185 

"Oddaj mi, krówko z si~rcią pstrokatą, 
Mleko swe, nektar drogI, 
Ja cię osłonią jedwabną szatą, 
Ozłocę twoje rogi." 

Te nieśmiertełne rymy niewiele jednak pomogły, 
bo krowa będąc wydojoną, dała już tylko odrobinę 
mlćka, spragnionym dzieciom. 

Sio idż precz l ty, starucho l" wołała niewdzięczna 
" , b'/-dn Andzia, wyrzekając się dalszych prób; a lo:; a 

krówka odeszła zwolna, pomrukując gniewnie. 
"Dostaniemy po jednym łyku, a pot.em trzeba bę

dzie chodzić trochę, żebyśmy nie usnQhj bo kto za
blf);dzil, ten nie może spać. Czy nie znasz t~j po
wiastki o Annie Lee, która zasnęła pod śmegIem 
i umarła?" 

Teraz śniegu nie ma; bardzo jest milo i ciepło," 
" b .,. rzekł Robcio, obdarzony mniej żywą wyo ra~mą. 
"Zawsze jednak lepiej przejść się trochę iwolać. 

Jeżeli nikt nie przyjdzie, to się schowamy pod krza
ldem." 

Przechadzka ich bardzo krótko trwala, gdyż Rob
cio tak był śpiący, że niemogąc ustać, padał ciągle 
na ziemię' Andzia zaś coraz więcćj tracila cierpliwość, 
i strach ją ogarniał, z powodu przyjętej odpowiedzial
ności. 

JeQeli jeszcze raz upadniesz, to cię wybiję," 
rzeJ:ia podnoszf);c malca bardzo łagodnie, gdyż j6j 
słowa zawsze bywały ostrzejsze od czynów. 

"Nie bij mię, bo to moje trzewiczki - tak się 
- ślizgajf); li rzekI Robcio, i mę;;;nie pokonał wydoby-, . . 
wające mu sig łkanie, dodając tak żałośnie, że SH~ az 
serce Andzi wzruszyło: "Gdyby mię komary nie kf);sa~y 
tak bardzo, tobym mógł spać, póki mama me 
przyjdzie." 
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"Oprzćj główkę na moich kolanach, zakryj~ cię 
fartuszkiem. Ja si~ wcale nie boję nocy," odrzekła, 
i usiadła wmawiając w siebie, że ją nic strasllą ciem
ności ani tajemniclIc sllmery, otaczające ich dokoła. 

"Obudź mię, jak Mama przyjdzie ,Ii powiedlliał 
Robcio, i w pięć minut zasnął, ukryty pod jćj far
tuszkiem. 

Dziewcqnka siedziała tak jaki kwadrans, rozglą
dając się strwożonem okiem, a kaida sekunda wy
dawała jej się godlliną. Nagle, blade światło księżyca 
lIaczęło połysldwa6 na szczycie góry, i pomyślala: 

"Już się widać noc skOl'tezyła, a ranek nastał. 
Lubię patrz66 na wschód słollCa, wi§c nic b§dę spalaj 
:1 jak się tylko rozwidni, to już trafimy do domu." 

Ale zanim okrągłe oblicze księżyca wypłynęło 
z poza góry, by zniweczy6 jćj nadzieje, usnęła wsparta 
o krzak paproci i śnily jćj się robaczki świgtojańskie, 
fartuszki niebieskie, stosy jerzyn, i Robcio obcierający 
lzy pstrokatej krowie, która wołała szlochając "do 
domu l do domu lU 

Podczas gdy dzieci SIJały, ukołysane jednostajnym 
szmerem komarów, panowal w domu wielki poploch. 
Drabiniasty wóz przybył o piątćj, i wszyscy się sta
wili na umówionem miejscu, IJróCz Jakubka, Emila, 
Andzi i Robcia. Zamiast Sila sa , powoził FraulI j 
a gdy mu chłopcy powied:deli, że reszta gromadki 
wróci lasem do domu, rzekł z niezadowoleniem: 
Trzeba było wsauzi6 Robcia na wóz, bo się zmQCzy.u 

"Tamta droga jest krótsza, i będą, go nieśli," 
rzeld Nadziany, któremu było pilno do wieczerzy. 

"Czyścic pewni żr, Audzia i Robcio poszli z tam
tymi ?U 

"Ma się rozumićć; widziałem jak przechodzili przez 
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wał i zawołali że już pią,ta, a Jakubek odpowiedział 
iż wrócą inną drogą," dorzucil Tomek. 

"Kiedy tak, to siadajcież!'( Po chwili wyruszył 
do domu wóz pełen znużonych dzieci i dzbanuszków 
z jerzynami. Pani Ludwika nierada byla posłyszawszy 
o rozdzieleniu się gromadki, i wysIała zaraz Franza 
na osiolku, by wyszukał młodszą, dziatw\). Po wie
czerzy, całe grono domowych sicdzialo, jak zwykle, 
w chłodnym przedsionku, ldedy Franz powrócil zgrza
ny, zapylony i wylękły. 

"Czy przyszli?U spytał zdaleka. 
"Nieju odrzekła pani Bhaer, i lIerwał~ si\) z tak 

przerażoną, twarzą, że wszyscy skoczyh z miejsc, 
i otoczyli Franza. 

"Nic moglem ich nigdzie znaleść!" odezwał się; 
lecll zaledwie to wymówił, głośne "hola l" wstrzą,sn~lo 
wszystkimi, i po chwili ujrzano Jakubka i Emila. 

"Gdzie Andzia i Robcio?" zawołała pani Ludwika, 
przyskakując tak gwałtownie do Emila, że myślał ii 
nagle lImysly straciła. 

"Nie wiem. Alboż nic wrócili do domu, razem 
z tamtymi?(( odezwał się żywo. 

Nie; Jerzy i Tomek zapewniali, że są z wami." 
"Wcaleśmy ich nie widzieli, i wróciliśmy stawem 
" k'~' i lasem,ii rzekł Jakubek z ta l~m przerażemem, na 

jakie go tylko stać było. 
"Poproście tu pana Bhaer, dajcie latarni\) , i po

wied~cie Silasowi że go potrzebuję.ii 
Tyle tylko powiedziala pani Ludwilm, lecz zrozu

mieli co zamyśla uczynić, i pobiegli spelnić jćj roz: 
kazy. W dziesię6 minut, pan Bhaer i Silas wyruszylI 
uo lasu, a Franz inną drogą, poszedł ku wielki~mu
pastwisku. Pani Ludwika porwała ze stolu cos do 
zjedzenia, a z szafy flaszkę wódki - wzięła latarnię, 
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i nakazawszy Emilowi i Jakubkowi żeby z nią. poszli, 
a reszcie by się nie ruszała, wsiadła na osła, nawet 
bez szala i kapelusza. 

Słyszała że ktoś biegnie za nilJl, niemówią.c ani 
słowa; lecz dOlJiero gdy się raz zatrzymała żeby za
wołać i nadsłuchiwać odpowiedzi, światło latarni padlo 
na twarz Dana. 

"Ty, tutaj! Powiedziałam żeby się Jakubek wy
brał," rzekła, chcą.c go odprawić do domu, chociaż 
tak bardzo potrzebnlJl jej była pomoc. 

"Nie puściłem go, bo jeszcze nie jadł wieczerzy; 
a przytem, chciałem koniecznie towarzyszyć pani." 
Po tych słowach umilkł, i odebrał od niej latarnię 
z taką. pewnością. siebie, iż uczuła, że chociaż to 
dziecko jeszcze, może na niem polegać. 

W mgnieniu oka zeskoczyws'!:y na ziemię, gwałtem 
kazała mu wsią.Ść na osła, poczem zwolna posuwali 
się wśród pustki, przystają.c niekiedy by zawołać 
i z zapartym oddechem nadsłuchiwać, czy ich nie 
dojdą dziecięce głosiki. 

Skoro przybyli na wielkie-pastwisko, inne światła 
JUZ migota-ły tu i owdzie jak błędne ogniki, i słychać 
było wołanie pana Bhaer "Robciu! Andziu! Robciu! 
Andziu!" Silas także krzycz al lub gwizdal. Dan za
głębiał się w tę i w owę stronę na osiołku, 1{tóry jak 
by rozumiejąc o co chodzi, z niezwykłą. uleglością 
pozwalał się prowadzić w najmniej przystępne miej
sca. Pani Ludwika często nakazywała wszystkim 
milczenie, mówią.c ze łkaniem: 

"Ten zgiełk może ich przestraszyć; pozwólcie że
bym j a zawołała; Robcio pozna mój glos." Starała 
się na różne tkliwe tony obwolywać to drogie imię aż 
je echa łagodnie powtarzały i zefiry roznosiły usłu;nie 
ale - nie było odpowiedzi. ' 
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Niebieskie sklepienie zachmurzyło się, księżyc 
niekiedy wypływał na chwilę, błyskawice i dalekie 
odgłosy grzmotu, zapowiadały zbliżają.cą się burzę· 

Ach mój Robcio! mój Robcio!" wołała biedna 
" . d . matka jak blade widmo snując się tu l ow Zlej 

a Dan' szedł za uią świecąc jak robaczek świętojmlski. , . 
"Cóż ja powiem ojcu Andzi, jeżeli się z nią. stame ~o 
złego? Ach, czemuż puścilam tak daleko te mOJe 
pieszczotki! Fritz, czy nic nie słyszysz?" Odebrawszy 
smutne Nie" w odI)Owiedzi, za-łamała ręce tak roz-" , . paczliwie , że Dan zeskoczył z osła, przywJllzał uzdę 
do płotu, i rzekł: 

:Może zeszli na dół, do źró(Ua." Potćm tak hyżo 
" . L d wydobył się za wał i zbiegł z góry, że mu pam u-

wika prawie nadążyć nie mogla i a gdy wreszcie sta
nęła na miejscu, zradością pokazał jej, nachyliwszy la
tarnię śłady drobnych nóżek na miękkim gruncie, 
wkoło' źródła. Co prędzej uklękła żeby się przyjrzM 
krokom, i podskoczyła potem, mówiąc: 

"Tak, to są trzewiczki mego Robcia! Chodź, 
musieli pójść w tę stronę·" 

Jakież to bylo męczące poszukiwanie! ale niewy
tłomaczony instynkt prowadził widać strwożoną. matkę, 
bo Dan wydal wreszcie okrzyk, podllos~ą,c z ziemi 
jakiś błyszczący przedmiot. Byla to pol{rywka od 
blaszanego dzbanuszka, rzucona w pierwszym prze
strachu, gdy spostrzegli, że są, zbłąkani. Pani Lud
wika ściskała i cało wala ją, jakby żyjącą istotę· Skoro 
Dan chcial przywolać innych na to miejsce, powstrzy
mała go i biegła dalej, mówiąc: "Daj pokój, niech ~ a 
go znajdę." Kiedym pozwolila Ro bciowi oddalić SIę, 
niechże go teraz oddam przynajmnićj ojcu." -. 

Nieco dalej leżał kapelusik Andzi; następme, 
w miejscu lwIo którego przechodzili już Idlka razy, 
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znaleźł~ wśró~ lasu oboje dzieci, śpiące bezpiecznie. 
D~n m~dy me za~omnial obrazka, na jaki padlo 
śWIatło. Jego latarm. Myślał, ie pani Ludwika wy
krzyk~le, ałe szepnęła tylko: "cicho II( i ostrOinie 
odsłomwszy fartu~zek, zobaczyła pod nim tluściuchną 
twarzyczkę Robcla. Usteczka powalane jerzynami 
były na wpół otwarte, jasne włoski spadaly wilgotn~ 
na rozpalone czoło, a pulchne rączki, mocno trzymały 
napełniony dzbanuszek. 

Widok jerzy~, które dziecko, mimo takich !)rzyg6d 
zac~owało .dl.a mej, do głębi musiał poruszyć serce 
pam LudWIkI, gdyi porwała nagle chłopczynę i za
częła plakać. nad nim tak rzewnie, tak serdecznie, ie 
się ~~ ?budzi1. Z pocz~tku zd~wał się Odurzony; po 
?h~l~l Je~nak oprzytommał, uŚCIsnął ją mocno, i rzeJd, 
smIeJąc SIę z tryumfem: 

"Wiedziałem ie przyjdziesz, Mamo, i talcem cię 
wyglądał II( 

~odczas gdy się całowali i ściskali, Dan wydobył 
AndZIę z pod krzaka, i z łagodnością, jaką dawnićj oka
zywał tyll.(Q . Teo~orł~owi, koił jćj prz.cstrach po 11a
ghlm okmęclU Slę, l obcierał łezki, - bo z radoHci 
płakać zaczęła. 

. Nic dziw~ego: przyjemnie jćj było widzieć życz
hwą twar7., l czuć opiekę silnego ramienia 1)0 tak 
długiem osamotnieniu i trwodze. ' 

. "Nie. p~acz, bićdna d7.ieweczlw l jesteś jui uez
jll.eczna.l lllkt cię łajać nic hędr.ie/' 1'zekła pani Lud
~V1lra, bIOrąc Andzię wobjęcia; i oboje d7.ieci tuliła, 
Jak~y ko!wsz zbićrająca odzyskane 11isldęta, pod swe 
macleJ'zyllskie skrzydła. 

. "To mOja. wina, ale i a ł uj ę iem tak 7.robila. 
~pIekowałam SIę ~im, jak moglami ohyłam go i otu
lIłam do snu, i me tknęłam jego jerzyn, chociaż t a k 
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mi się chciało jeść! Jui tego nie uczynię nigdy 
a nigdy!" mówiła Andzia ze łkaniem, pełna skruchy 
i wdzięczności. 

"Przywolaj ich teraz i wróćmy do domu,1( po
wiedziaJa pani Ludwika, - a Dan wszedłszy na wał, 
wykrzyknął radośnie, "znaleźliśmy ich II( 

Migające światełka zbiegły się ze wszystkich stron, 
ieby otoczyć gromadkę stojącą wśród krzaków paproci. 
Co tam było uścisków, całusów, gwaru, płaczu l To 
wszystko musialo zadziwiać robaczki świętojrulskie 
i radować komary, bo wydawały donośny szmer; ćmy 
zlatywały się chmarami i iaby skrzeczały, głośno 
objawiają.c zadowolenie. 

Wszyscy zawrócili nareszcie lm domowi, a Iw
miczne było to grono: Franz biegł przodem, by 
pierwszy udzielić wiadomości; Dan, na osiołku wska
zywał drogę; potćm 8ilasł niósł Andzię, i ten ciężar 
wydawał mu się tak lekkim, jak jeszcze żaden w iy
ciu. Idąc, prześladował ją ciągle za ten wylJryk 
nowy. Pan Bhaer nikomu nie dalllie~ć Robcia, tylko 
sam w7.iąl go na ręce; a chłopczyna orzeźwiony snem, 
szczebiotał wesoło, mając się za bohatera. Matka szla 
obok chwytając go co chwilę za rączkę łub nÓikę, 
i nie 'mogla się nacieszyć, gdy zapewnial "ja wiedzia
ł e m że Marna przyjdzie," albo gdy się nachylał, iebr 

J'a pocałować i włożyć jej do ust jer7.yng, powtar7.ając 
• I( 

"wszysthie zrywałem dla Mamy. 
Księżyc wlaśnie zaświecił, gdy w chod7.ili w aleę 

prowadzącą do domu, i chłopcy wybiegli hałaśliwie 
na ich sllotkanie. Wprowadzono 7.błąkane owieczki 
z tryumfem do jadalnego pokoju, gdzie jako poziome 
istotki, 7.a2ą.daly wieczerzy, niepoprl':estając na cału
sach i pieszczot.ach. 7.asied1i oboje do mleka z chle
bem, a wszyscy domowi stanęli do lwła, żeuy im się 
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przypatrywać. Andzia, wkrótce przyszedłszy do siebie, 
z rozkoszą zacz~ła opowiadać o miniollych nicbc~
pieczeustwach ; Ro bcio zaś na pozór zajęty tylko jedze
niem, nagle rzucił łyżeczkI) i zaczął żałośnie lnvilić. 

"Czego płaczesz, Ilajdroższy?" zapytala, nieodstl)
pująca go matka. 

"Tego żem zabłądził," wyj ą}mł , darellinie chcąc 
wydobyć lzę z oka. 

"J uieś się znalazł, przecież. Andzia powiada żeś 
nie płakal lIa pastwisku i cieszyłam się, żeś taki od
ważny." 

"Tam nie miałem czasu, bom się bal; ale teraz 
chciałbym popłakać," odrzekł, wałcząc ze snem, 
z wzruszeniem i z mlekiem, którego mial. lJełną buzill. 

Chlol'cy roześmieli sil) na cały glos z tego wyua
gradzania sobie przeszlości , a male przestał jeść, 
spojrzał z zadziwieniem, i tak mu się udzielila ich 
wesołość, że sill także roześmiał i z wielkiego za
dowolenia zaczął brzgkać łyżeczką o stół. 

"Dzieci, spać! już dziesiąta godzina!" rzekł pan 
Bhaer, spojrzawszy Ila zegarek. 

"Ach, Bogu dzięki, że nie będzie pustych łóżeczek 
tej nocy!" dodała pani llhaer, goniąc wzrokiem Robcia 
na rękach u ojca, i Andzię prowlldzoną przez Adasia 
i StokrotkI), którym się wydawała bardzo zajmujące! 
bohaterką· 

"Biedna ciocia Ludka! Tak jest znuŻOll<l, że trzeba 
by ją także zanieść," rzekł Franz, obejmując ji1, gdy 
stala przy wschodach, widocznie wycielIczona trwogą 
i długą wlldrówką. 

"Zróbmy fotel," odezwał się Tomek. 
"Dziękujll wam, moje chłopcy; tego nic chcę, ale 

niech mię który wesprze ramieniem ," odrzekła pani 
Ludwika. 
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"Ja! ja!" zawolało póltulIilla głosów: wszyscybyłibysill 
chcieli przysłużyć, bo w tej bladej, macierzyIlskiej twarzy 
było coś takiego, że sill wzru~zyły ich gorące serduszka. 

WidzłbC że mają to sobie za lIaszczyt, pani Lud
dwika wybrała najbardziej zasłużonego. - Wsparła 
się na Danie, o co żaden nic szemrał, - i rzekła 
z takićm spojrzeniem, że się aż zarumienił z dumy 

z rado~ci: 
"On znalazł dz.ieci, więc niechże i umie pOIH'Owadzi." 
Dan uznał si\) wówczas hojnie wynagrodzonym za 

wieczol'lly trud: lIietylko dla tego, ie mu dano łampę 
do przeniesienia, ale że gdy odchod,dl odcdrzwi, paui 
Ludwika llowied:dała serdecznie "Dobrauoc mój chło
pcze; niech ci\) Bóg błogosławi!" 

"Żałuj~, że nic jestem synem llaui," odrzekł, czując 
że niebellpiecz~stwo i troska zbłiżyły ich z sobą, 

wicc6j, niż cokolwiekb'1dź . 
"B~dziesz odti1d moim naj starszym synem," odparła, 

pieczQtujl1c tg o bietnicl) pocałullkiem, co jćj do reszty 
zjeduało Dana. 

Hobcio wstał nazajutrz zdrowiutCJlkij ale Andzię 
główka bołała, i przyszło jej leżM na sofie pani Bhaer, 
z cołdcreamem na podrapanej twarzyczce. Wyrzuty 
sumiellia ucichly w niej zupełnie, i to zdarzenie za
częło jćj się wydawać doskonałym figlem. - Pani Lud
wika była niezadowołona z tego obrotu rzeczy: nie
chcąc, aby ktoś sprowadzał jćj synków na manowce, 
i żeby uzieci powierzone jćj opiece, błą,kały się 
samopas. Surowo przemówiła zatćm do Andzi, wy
łmzując różnicI) między 5wobou:1 a rozpustą" i dla 
siluiejsllego wrażenia, dodała kilka przykladów. Jedna 
z tych historyjek llasunęła jej na myśl karc, która 
byla wprawdzie dziwaczną, ale jćj sil) tćm lepićj po
dobała, jako olll)Owiednia do usposobienia Andzi. 

J\lali mq"czyzlli. 13 
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"Wszystkie dzieci uciekają,," rzekla dziewczynka 
na swoję obron~, jak gdyby to była rzecz tak na
turalna i konieczna, jak ospa lub koklusz. 

"Nie wszystkiej a niektóre jak uciekną" to już się 
nie odnajdują,t' odparła pani Ludwika. 

"Czy pani nie uciekała nigdy?" zapytała Andzia 
której bystre oczld dopatrzyły się duchowego po~ 
]{reWiOl'lstwa pomiędzy sobą" a damą, tak przykładnie 
szyją,cą, obok niej. 

Pani Ludwika z uśmiechem pl"lyznała się do winy. 
"Proszę mi opowiedzićć jałt, to było!" zawobla 

Andzia z tajonym tryumfem, a pani Bhaer odgadują,c, 
co się odbywa w jćj głó\lce, rzekła z miną, poważną, 
i pełną, skruchy: 

"Nieraz uciekałam, i moja biedna matka wiodła 
ciężkie życie przez te wybryki, aż mię z 11ich 11a
reszcie wyleczyła." 

"Jakim sposobem?" zapytala Andzia bardzo cie
kawie. 

"Pewnego razu, chciałam się popisać nowymi trze. 
wiczkamij więc chociaż mi przykazano niewychod7.ić 
z ogrodu, wybiegłam - i wałęsałam się caly dzielI. 
Było to w mieście, i sama nie r07.Umiem, jakim cudem 
nic mi się nie stało, ho com ja się tćż nadoka7.ywala! 
Figlowałam w parJm 7. psami, pływałam po zatoce 
z gromadą, nieznajomych chłopaków, 1J:1 obiad jadlam 
rybę sołoną, i kartofle, z jakq,ś malą żellrzflcq, Irla1\dką 
- i gdy mię nareszcie znale7.iono, spalam na l1rog~ 
cudzego domu, tJ'zymaj11c za szyję wielkiego psa. Wie
C7.Ór już był późny, 7.abrudzilam się jak świnka, i nowe 
trzewiczki zupelnie 7.lliszczylam, calod7.ienną włóczęg.!." 

"Jak to musiało być pr7.yjemnie!U wykrzyJnlPla 
Andzia, widocznie gotowa uC7.ynić to samo. ' 

,,~r azajutrz n i e b y 10 przyjemnie ," rzekła pani I 
t 
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Ludwika usiłując nie zdrad7.ić oC7.ami, jak ją, bawią, te 
wspomnienia. 

"Czy matka panią, wybiła za tO?" spytała ciekawie 
Andzia. 

"Zdar:qło jej się to jeden ra7. tylko, i później 
})rzeprosila zara7., bom się tak czuja obra~oną" że 

inaczój chybabym nigdy nie wybaczyła." 
"Dla czego panią, przel)rosila? Mój ojciec nigdy 

tego nic robi." 
"Dla tego, że gdy mię wybiła, r7.ekłam: 
"Odeszłaś od rozumu, mamo, i zasługujesz, by cię 

tak wybito, jak ty mnie wybiłaś.u 

Patrzyła 1la mnie ])rze7. chwilę z widocznie ustę
pują,cym gniewem, a potem powiedziała - o ile mi się 
zdawało, - mocno zawstydzona: 

"Masz sluszność, Ludko: jakże cię mogę karać, 
kiedy sama unioslszy się gniewem, daJam ci zly })rzy
kład? Daruj, moja droga, i odtą,d w7.ajemnie dopo
magajmy sobie." 

Nigdy mi te slowa nie wys7.ly z pamięci, i byJy 
skuteczniejsze, ni;;, kilkanaście rózg." 

And:r.ia siedziała prze7. chwilę zamyślona, obracając 
w rączce ~loic7.ek z coldcreameffij pani Ludwika mil
czaJa także, chcąc, :i.eby ta idea miala r7.as wEiąkną,ć 
w jej mlod~iutJd i wrażliwy umysJ. 

"Podoha Jlli się tO!" n~ekła nares7.cie And;t,ia, 
i twarz)'c7.J,!t jej staja się mnićj })odoJ)llą do szatanka 
o bystrych oc:1.Imch, ciekawym nosku i figlarnych 
llstec7.kach. "A po owej ucieczce, jak z pani!! po
stą,piła matka?" 

"Mocnym postronkiem przywiązala mię do lóżka, 
wi~cem sic.: nie mogła ruszyć, i stalam ca]y dzieJ'lj 
a zniszc:tOue trzewiczki wisiały przedemną" dla przy
pomnienia winy." 

13~ 
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."Toby chyba każdego wyleczyło!U zawolała Andzia 
celllą,ca wolność nadewszystko. ' 

, !,M:nie wyleczyło j sądzę, że i ty się wyleczysz, gdy 
uzyję .teąo sposobu," rzekla pani Ludwika, biorą,e nie
spodZlallle ze stolu, kłębek ze sznurkiem. 

A~dzi~ siedziała bardzo zgnębiona, patrząc jak 
przywIązUje wkoło jej stanika jeden l\Oniec, a do 
poręczy od sofy, drugi. 

. ,~Przyho. mi . krępować cię, jakby szkodliwego 
pIeska; ale k~edy jesteś bezrozumna jak piesek to się 
muszę odpowiednio obejść z tob'1." ' 

"Wcale na to nie narzekam, bo lubię udawać 
psa," odrzekl~ ~ndzia z obojętm1 minką; lloczćm za
c~ęła s.zczelmc,. I stanęła na czworakach. Pani Lud
wIka llleZWracając na to uwagi, zostawiła parg ksiażek 
ch~s~eczkę do obrą,?iani~, i odeszla. Nie był~ t~ 
przyjemne dla AndzI; WIęC po chwilce sprobowała 
~ozPlątać w~zeł; ale ~onie,,:aż był ;rzymocowany 

tyłu do fartuszka, WZIęła SIę do drugiego kotlCa. 
~okona."'sz~ tego wkrótce, zwinęła starannie sznurek 
I wlaśm~ lnedy. j~ż miała uciec oknem, dał się slyszćć 
głos pam LUdWIkI, która idąc przez sieu rzekła dQ 
kogos: ' 

!,~ie J.lrzypuszczam, żeby umknęła, bo honorowa 
~ .meJ dZiewczynka. Zresztą wie żem to uczyniła dla 
Jej dobra. II , 

. W je~nćj clnvi~i Andzia wróciła do stolika, przy
wIąz~ła SIę sama, I zaczęła szyć zapamiętale. - Gdy 
~Ob~lO nads~edł, tak był zachwycony tą nową lmrą" 
ze SIę przYWIązaJ kawałkiem tasiemki do drugiÓj po
ręczy od sofy, chcąc w ten sllosób dotr~ymać And~i 
towarzystwa. 

"Ja tak~e zabłądziłem, ~ięc trzeba mię uwi~zać 

i 
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tak samo, jak Andzię," rzekł do matki, skoro ujrzała 
nowego je{lca. 

"Moze być, żc i ty zasługujesz na malCl\ką karę, 
wiedziałeś bowiem, że się nie należy odłączać od całej 
gromadki/I 

"Andzia zahr:1ła mię z sobą,/' odpowiedział, bo· 
chociaż gotów byl podzielić się karą, nagany nie chciał 
przyjąć. 

"Mogleś nicpójśój wprawdzie jesteś jeszcze maly, 
ale masz sumienie, i powinieneś sig nauczyć być mu 
posłusznym.(( 

"Kiedy sumienie nic nie }lowiedzialo '. jak mię 
Andzia namawiała, żeby przejść na drugę stronę wału.(( 

"PI'zysluchiwaleś się, czy cię ostrzega?" 
"Nie." 
"Wigc nie moies:r. wiedzićć.(( 
"Ono musi być jeszcze takie slabiutlde, że choć 

się odzywa, to go nie mogę dosłyszć6 ," dodał, za
myśliwszy si chwilę. 

"Musimy Je wzmocnić, żeby głośniej przemawiaJo. -
Zosta{1 tutaj do ohiadu, i rozmawiajcie o tern z An
dzif),. Spodziewam się, że póki ja nie pozwolę, to się 
żadno z was nie odwif),że." 

,,0 nie, 7.pewnością!(( odrzekli, widzf),c w tern nie
jaką, zasługg, Ze sami dopomagają, do ukarania siebie. 

Przez godzinę, sprawiali sig bard7.o dobrzej 
lecz potćm sprzykrzyło się im siedzićć w pokoju, 
i zat<,]sknili do wolności. Nigdy ich tak jeszcze nie 
wabił przedsionek: nawet malCl'tlm sypialnia nabrała 
nagle uroku, i chgtnie byliby w niej budowali namioty 
z najladniejszych firanek od łóżeczek. Otwarte okna 
drażniIy ich także, bo sig nie mogli do nich zbliżyć, 
a 7,ewnrtrzny świat wydawał się tak pięknym, iż 
dziwnie im hyło, że mogą, czasem narzekać na nudy. 
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Alldzia miała szałoll~ ochot\) pobiegać w koło trawni
ka; a Robcio z przyhością przypomniał sobie, że psa 
nie nakarmił rano, i był ciekawy co też robi teu 
bić dny Pollux. Spogh!dali ciągle na zegar, i Andzia 
zrobiła kilka dodawali z minut i sekund, a Robcio 
tak się dobrze wyuczył nazywać godziny: od ósmej do 
pierwszćj, że ich już nigdy lIie zapomniał. Jakaż to 
była męka polykać wOlI. obiadu, wiedzieć że będzie 
pudding z jerzyn, a nie brać w nim udzialu! Gdy 
Marya - Anna llacllęla podawać półmiski, wychyla.li 
główki, żeby zobaczyć jakie przynosi potrawy. An
dzia obieca-ła nawct, że jej pomoże sIać lóżka, jeżeli 
dopilnuje, żeby jej się dostało dużo sosu do puddingu. 

Prllybieglszy ze szkoły, zastali chłopcy te dwoje 
dzieci szamoczące sig na postronkach, jakby źrebi\)ta' 
i ten dodatek do nOCllój przygody, bardzo ich llbu~ 
dował i zabawił. 

"Mamo, proszę mig już odwi!bzać! Na drugi raz 
będzie mię sumienie mocno ostrzegało: , . em z pew
nością," rzekł Robcio, gdy sig dzwonek odezwal, i Teo
dorek wbiegłszy, przyglądał się z zadziwieniem l,Jra
ciszkowi. 

"Zobaczymy," odpowiedziała matka, puszczają,c go 
na wolność. - Pobiegł llt'allU coprgdzćj, do przedsionka; 
lecz wrócił lliebawem prllell jadalny pokój, usiadł llrzy 
Audzi, z twarzyczką rozpromienioną cnotliwćm llado
woleniem, i rzekł: 

"Czy mog\) jćj tu przynieść obiad?" Żal mu bo
wiem było towarzyszki niedoli. 

"Poczciwy mój synek! Dobrze; przYSUll stolik 
i postaw krzesło," rzekla pani Ludwika, i pobiegła 
poskromić inne dzieci, - jak zwykle, - szalcjl!ce 
z głodu, w południe. 

Andzia zjadla zatćm obiad samotnie, i Sll~dzila 
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dlugie godziny, przywiązana do sofy. Wprawdzie, 
pani Bhaer tak jój przydłużyła więzy, by mogła wy
glądać oknem; widziała przeto jak się chłopcy bawią; 
jak Stokrotka przyrzą,dza bal dla lalek, umyślnie na 
trawniku, żeby się mogla przynajmniój widokiem 
nacieszyć, niemogąc sama brać udziału w tój uczcie. 
Tomek przewracał najkunsztowniejsze koziołki dła 
rozerwania jej; Adaś na progu czytał głośno, niby 
to dla siebie; a Dan l)rzyniósl do pokazania żabę 
drzewną, by w ten delikatny sposób objawić współ
czucie. 

Jednakie nic jćj nie wynagradzało utraty wolności, 
i niewola nauczyła j!b cenić ten skarb. Dużo myśli 
przeszło przez jej główkę wspart!b o ramę od ołma, 
wśród ogólnej ciszy, kiedy dzieci l)osdy do strumyka, 
przyjrzćć sig, jak Emil puszczać będllie nowy okrgt 
na wodę. Ona go miała ochrzcić buteleczk~ soku 
porzćczkowego, i dać mu imię: Ludwika, lla cześć 
pani Bhaer!. . Teraz stracona sposobność, i Stokrotka 
z pewnością, nie wywi!bżC się tak dobrze z tego za
dauia! :tzy stau\)ly jćj w oczach, gdy sobie przy
pOlllniała, że sig to wszystko stalo z jćj winy; głośno • 
prtlemówila zatćm do wielkićj I)Szczoly, raczącej się 
właśnie róź.! pod oknem: 

"Jeżeliś ucidda, to wró6 lepiej do domu; powiedz 
matce, że bardzo żałujesz, i że tego już nigdy nie 
zrobisz." 

"Ciesz\) siC, że jćj dajesz tak dobn1 radę, i sądzę, 
że cig uslucha," rzekła pani Ludwika, gdy pszczoła 
odleciała, rozwiną,wszy skrzydelka. 

Andzia obtarła parę łezek uronionych na okno, 
i przytuliła się do przyjaciolki, która wzią wsq ją, na 
kolana, lagoduie rzek la: 
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"Jak ci się zdaje, czy dobre jest mojej matki 
lekarstwo ?" 

,,0, dobre!" odparła Andzia, pokonana calodziennl), 
samotnością· 

. "Mam nadzieję, 2e ju2 nigcly nie będzie po
trzebne." 

"I mnie sig tak zdaje," odpowiedziała dziewczynka 
z taką silą przekonania, I':e })3.ni Ludwika poprzestała 
jU2 na tem, żeby nie psuć moralami wpływu pokuly. 

Tu ukaz al sig Robcio, niosąr z wielką ostrożnością, 
ciastko upieczone na spodku. 

"Patr7., torcik z moich jerzyn: dam ci go połowę 
na kOlaryę," r7.ekł 7. glgbokim ukłonem. 

"Dla czego miałbyś go dać, kiedym byla nip
gn~ec:;ma?" zapytała Alldzia 11olwrnie. 

"Dla tego, żeilmy się razem zabląkalij zresztą, jnż 
dziś nic będziesz niegrzeczllą, ł1rawda?" 

"Nigdy, już lligdy!1I odrzekła stanowczym tonem. 
"To dobrze. Teraz j1(\j<lg do Maryi-Anny, żeby 

nam pokrajała ten torcik, bo już wielki ~as na hel'
hatr,1I powiedział Robeio, .i ZDOWU się uklonil. 

"Andzia chciala hiedz za nim; ałe llowstrzymawszy 
, rzekła: 

"Zapomnialam , 2e nie mogę pójść.1I 

"Sprohuj, }lrzekonaj się," powicdziala pani Bhaer, 
l,tóra nieznacznie rozwiazala sznurek. 

Spostrzegłszy że je;t wolną, ucałowala ją dziew
c~ynka z zapałem, i frunQla Jlyżo j jak ptaszck a za 
mą }lodążył i RolJcio, wylewając w biegu sok z jarzyn. 

I. 
• 

201 

Rozdział trzynasty. 
Złotowłosa. 

Po tćm ostatnićm zajściu, nastąpił w Plumfield 
spokój, i nieprzerwanie panował prze7. kilka tygodni. 
Starsi chlopcy czując, 2e Andzia i Robcio zabhLdzili 
7. irh winy, otaczali ich a2 do umf3czenia, ojcowską 
troskliwośeiąj mniejsi zaś, tyle ra7.y slyszeli opowia
danie Andzi o llJ"zebytych niebezpieczCl'lstwach, że za
bląkanie, uwa2ali za największe nieszrzę~cie. Prawie 
nie ~mieJj wytknąć nosków za bramr, z obawy, żeby 
ich nie zaskoczyła noc, albo żeby sie nie ukazała 
wśród ciemności, pstrokata krowa. 

"Ta cisza nie może trwać długo,'1 mYRlala pani 
" Ludwika; gdy2 wychowując chłopców od kilku Jat, 

priekonaJa się, 2e po tak przykładnem sprawowaniu 
się, nastgpują zwykle wyskoki. Mnićj r07.tl·opna kobićta 
sądzilal)y, że jćj wychowal1c)' wyszli na HwiQtych, ale 
ona przygotowaną byla, il': wulkan domowy nagle 
wybuclJnie. 

Jedną 7. pr7.)'c7.)'n tego blogiego spokoju byl pobyt 
Beci ],tórą rodzice zostawili w Plum field na cały 
miesiąc, wybrawszy sig sami w podróż z 11iozdrowym 
d7.iauunicm. ZlotowIosa byla dla chłopców: dzieckiem, 
aniolem i c7.arodziejką. Miała ona niczl'ówJtany urok; 
zlote włosy, odziedzic7.one po matce, otaczały ją, nie
jako lśnią,cą 7.asloną. W cltwilaeh łaskawości uśmió
chnh siQ z po 'za nich do swych wielbicieli, a gdy 
ją kto obrazil, kryła się za nimi. Ojciec nic pozwalał 
ich ohcinać, spadaJy więc ni2ćj pasa; a tak były 
miQkkie i błyszczące, że Adaś utrzymywał, że to je
dwab, uprzQdzony z kokonu. 
W~7,ys('.r chwaHJj "hieżnic7.kgll, ale siC u1awnlo, 
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że to zamiast j~! psuć, wzbudza tylko przekOlIilIlie 
ż? s.wą obecności'h sprowadza promienie słoneczne; że 
usmH3chem, rozpogadza wszystkie twarze' a drollllemi 
troskami, napełnia serca tkliwóm współc;uciem. 

Sama o tern niewiedząc, czyniła wiele dobrego 
swym młodym poddanym. Rządy jćj były bardzo ła
god~1C; a pot~gll raczćj czuł każdy, aniżeli widział. 
?elIkatna. natura uez~niła ją wybredną we wszystkiĆIJl, 
l to wywrcralo wwlln wpływ na chłopców. Nic po
zwalill~ ~aprzykład, by jej który dotknął brudnemi 
r~ka~l, l dla tego w czasie jój pobytu wychodziło 
WI~CĆJ. ~ydla, niż zazwyczaj; uważali sobie bowiem 
za naJwI~k~zy zaszczyt, Bosić na rllkach jaśnie łJall ią, 
a z,a llaJw1llkszą hańbIl, gdy wzgardliwie zawołała: 
,,fliz precz, brudny chłopczyku." 

Nie lubiła głośnćj mowy, kłótnie ją przestraszałY' 
oLlzywali. się więc ~hłopcy do niój łagodniejszym tonem; 
a .zatargl ~yły uCls~ane przez widzów, jożełi główni 
~:-.Lalacze n~e zdołalI porozumićć sill sami. Sprawiało 
JOJ to przYJemno~ć, żeby jćj posługiwalIO . wiee starsi 
ehłojJcy spełniali rozkazy bez szemrania) a ;nali wc 
wszystkiem byli jćj niewolnikami. Prosili loby im woluo 
b~10 .ci~gnąć jój ,~ózek, ll~sić łwszyczel:, łub podawać 
p.ołnusln ~rzy obwdzie. hadna usluga uie wydawała 
Sl\l zbyt lllską: to tćż Tomek z Antosiem lJObili sig 
raz, o zaszczyt wyczyszczenia jćj bueików. 

. Andzia najwi~cćj jednak skor:tystała, na miesiQe:l
nom. obcowaniu :le starannie wyehowaną paniellIn!: 
BeCl.a p~trzyła bowiem z podziwienie'n i ł)r:lestraellClll 
w wIC~I(1ch ni?biesldch oezach, gdy ta psotnica tri'pio
tal~ SIę, - l za.zwyczaj ueiekała, jał,by od dzikiego 
ZWWI'za. 

Tkliw0j AlIlh:i, dolegało to barJzoj l. poczi!tku 
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mówiła. wprawdzie: "Nic dba.m o to,iI ale dbała., -
i było jćj przykro słyszeć: " Wol\l siostrzyczkg 
moj\l, bo jest milutka,iI więc pewnego razu, tak silnie 
wstrzll:sn~Ja Stokrotką, że jćj aż Zl1bki szczęlmęly; 
a potem, poszla siQ wypłakać w szopie. Niewiadomo, 
z jakiego źl'6dln. zaczerpn~la pociechę czy też dobrą 
radę, - w tćrn ogólnóm schronieniu dla strapionych 
dusz. Mo~e jaskółki, siedząc na górze w ulepionYCh 
z ziemi gnia.zdkach, wyśpiewały jej nauczkę o uroku 
slodyczy? Bądź co bądź, wyszła ztamtąd zupełnie 
us!)okojona, i pilnie szukala w owocowym ogrodzie, 
pewnego gatunku wczesnych jabłek, które Becia lubila. 
dla tego, że były slodkie, małe, i różowe. Uzbrojona 
w tę gał1zk9 oliwną, podała ją z pokorf! ·ksigżniczce, 
która łaskawie przyjgła dar; a nawet gdy Stokrotka 
poca.łowala Andzię na znak zgody, Becia uczyniła to 
samo, jak gdyby dla. wynagrodzenia. zbytniej surowości 
swojćj. Od owego dnia, zgodnie bawiły się rn.zem, 
i Andzia doznawała królewskich łask. Trzeba przyznać, 
że z początku tak jćj było, jakby dzikiemu ptaszkowi 
w })ięknćj klatee, i od czasu do czasu, wymykała się, 
żeby pobiegać swobodnie, lUD pośpiewać całym gloscm, 
nieprzeszkad:la.jilc ani Stokroteo, pulclmćj gołgbicy, -
a.ui Beei, złotemu kanarkowi. Ale jćj to na dobre 
wyszło; widzlbC bowiem, jak wszyscy kocha.ją, malą, 
ksiQżniezkę, za jćj drobne zalety i enoty, zaez~ln. ją 

uaśla.c1ować, gdyż prn.gnęln. miłości, i usilnie starn.ła 
si~ ją, zdobyć. 

Nic było w całym domu ani jednego chłopca, 
któl'yby nic doznawał wpływu Beci, i nic poprawił 
się, sam uiewiedząc jak i kiedy, - bo dzieci umieją 
dokazywa.ć cudów, w kochaj,!cych je sercach. ldyo
tyczlly Karolek przyglądal jój się z nicwypowiedzia.ną 
przyjemności,!; na. co, wbrew zwyczajowi, l)Ozwalała. 



bez sln'zywienia, gdyż jej wytłumaczono, że on niebQdi),c 
takim jak wszyscy, zasługuje na wigksze względy. 

Dick i Dolo zarzucali ją fujarkami, to jedno 
umiejąc wyrabiać; przyjmowała je wprawdzie, lecz 
nie u:~ywała ich nigdy. Robcio jej służył, jakby mały 
wielbiciel; a Teodorek chodził za nią, jak piesek. 
Jakubka nic lubiJa, dla tego że był oszpecony 
brodawkami, i mial krzykliwy glos. Nadziany jćj sig 
nie podobał, z powodu że jadl nicladniej powstrzy
mywał się więc od obżarstwa, żeby nie budzić wstr~tu 
w wykwintnej panience, siedzi1cćj naprzeciwko. Antoś 
zostal oddalony z jćj dworu i popadł w niełaskg, 
gdy spostrzegła pewnego razu, że m~c7.y bićdną mys?: 
polną· Złotowłosa nigdy nie mogla ?:apomnićć tego 
smutncgo widoku; ilc razy Ilbliżył się, chowala t.wa
rZyC7.kę 7.a swg zaslong, wolając 7. gniewem i żalem: 

. "Nic modg do lubić, bo oblywal bićrlnćj mysee 
n6zti i piscala z bólu/I 

Po PTllybyciu Beci, Stokrotka niebawem :>:lożyws?:y 
swe berło, przyjęła skromne stanowisko naezelnćj 
kucharki; Andzia zaś, byla l)ierwszą pauną honorowi),. 
Emil, pełniący obowią?:ki skarbnika, marnował grosz 
publiczny na kosztowne przedstawienia. Fran?:, jako 
pierwszy minister, kierował sprawami pmlstwa, nrzą
d?:al wycieczki królowćj po kraju, i utrzymywał obce 
potggi w karności. Adaś był jćj nadwornym filo7.ofem, 
i zachowywał się daleko lepiej, niż to jest w zwy
czaju 11 podohnych indywidu6w, w obec osób korono
wanych. Dan stanowił straż przyboczną, rycersko 
broniąc jćj posiadłości. Tomek był jej błaznem, Alfl'ed 
?:aś artystą. 

Wuj Fritz i ciocia Ludka lubowali się tą chwi
lową ciszi)" i zajmowała ich komedya, IV której dziatwa 
mimo woli naśladowała stars7.yr.h. 
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"Oni nas niemniej uczą,' żyć, jak my ich," odezwał 
się pewnego razu pan Bhaer. . ' . 

"N iedomyślają;c~ si~ tego, często wskazuJ'1, w Jak~ 
sposób najlepiej ich prowadzIć," rzelrla Ba to pam 
LudwiI,a. 

"Miała~ słuszność, dowodzl1C, że o~cowanie chłop
ców z c1ziewczetami wywiera ouustronllle dobry WIJły\;, 
Alfred ożywił" Stol~rotkę, a Becia lepiej od nas cywI-
lizuje tych małych niedźwicdzi.". ..., 

W tćj chwili, chlopcy weszl1 do slelJ~; l. 10me~ 
lIietylko sam zdji),ł kapelusz, ale i AntoslOw.l zrzu?lł 
go z glowy, spostrzegłszy. k~i~żlliczkę 11:1 k?~~lU z ~lC
O'unami w orszaku RobcIa l reodorlw" ktOlzy pędząc 
~a krz~slach udawali usłużnych rycerzy. .. 

Prawda,' że nasi chlopcy nabierają coraz Więcej 
POI~~'ll; ale mam nadzieję, że nic wp~dną, w ?sta.tecz
noM i nic staną sig nigdy przesadme Wylnvllltlll: -
Chei~łabym żebyśmy w nicll wpoili dobroć prze.śwICca
jl1cą w naj~rostszym czynie? i aby k~~dy . z, 1~IC.h , był 
tak uprzejmy i serdeczny, Jak ty, m~J naJdlozsZY .. 

"Ta, ta, ta! Dajmy pokój komp~lmcntom, ?O Jak 
ci się zacznę odpłacać" to u.cie~miCsz;. ~ n~:a:bym 
ochotę używać tćj błogiej godzmln, do l,ollca, l zel\! 
pan Bbaer. Jednak widocznie był rad z po~bwały, 
gdyż pochodzila z gł~bi sz.czere~o s~I:?a;. pam ~u~
wika zaś czuła, że mi!:ż me n:?gł JC~ ~IC leps~eoo 
powiedzićć, jak to: że .obok mej zl~aJduJe BaJmilszy 
wypoczynek i najprawd~lwsze . szc~ęścle. . , . _ 

Co sig tyczy dzieCI, to CI mlalam Jeszcze pOWIC 
dzić6 żem niedawno spostrzegła nowy ~owód dobrego 
wpły\~u Złotowłosej,1I rzekla pan~ L~dwII~a, l)rZ~~Uwa
jae swe krlleslo do sofy, lla ktorćJ ~ą:1I :vypoczyw.ał 

I)~ całodziennćj pracy. "Andzia JUelubląc s~ycla, 
. d' l 'm' osobliWym pracowała dziś parę goc1zll1 na Ja (l s 
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woreczkiem na sześć pomidorów, którymi chce ob 
darzyć swę boginig na odjezdnem. Skorom ją pocliwalila 
;m to, odrzekla ~ywo, jak zwykle: 

"DIa innych lubię szyć, tylko dla siebie wydaje 
mi się to niedorzecznem.a 

"Zapamigta-Iam te słowa, i dam jej szyć fartuszld 
i sukienki, dla dzieci jednej z naszych sąsiadek. Tak 
jest litościwa, że hgd:r.ie pracować na zabój, a ja nie 
będę zmuszoną, czynić z tego, cig~kiego zadania. 

"Robótki ręczne nie są modnym talentem, moja 
droga." 

"Bard:r.o ~ałuję: ale moje dziewczęta bgdą musiały 
umićć ich jak najwięcej i nawet gdyby im przyszlo 
wyrzec się przez to algiebry, łaciny i półtuzina ologii, 
]{tóremi dziś 7.aprzą,tają, mózgi biednym panienkom. 
Amelka chce wykształcić Bocię na salonową kobietę, 
a jednak już ma pokłuty paluszek, i matka l)r7.e
ol~o,~uje ró~ne robótki, które wyżej ceni, aniżeli tego 
ghmanego }Jtaszlm be7. d7.ioLa, chociaż Artur tak byl 
dumny, gdy mu go ulepiła Zlotowłosa." 

"Ja talc~e podchwyciłem dowód potęgi ksiQżniczki ,a 
rzekł pan Bhaer, i pr7.yglądając się ~onie robiącej 
dziurkg do gU7.ika, c7.ul wzgardę dla całego systematu 
modnej edukacyi. "Wystaw sobie, że Jakubek do tego 
stopnia boi się należćć do jt'dnego r;~ęuu 7. Nad7.iunym 
i Antosiem, któr7.y hudzi!: II'strgt w Beci, że niedawno 
przy.szedł do mnie 7. proAbą o wypalenie mu brodawki, 
kamleniem piekielnym. Nieraz chciałom to 7.robić, ale 
d~remni('i tymczasem dziś zniósł cierpliwie ból, i po
Cieszal się nadzieją lasie wybrednej panienki, gdy bę
dzie jćj mt'lgI ])okazać gladką rękę.a 

Gdy się pani Bhaer ~miala serdecznie z tej llistoryi 
wszedł Nadziany, pytając, C7.y może dać Beci cukierl,i; 
przeslane mu pl'ze7. matl{g. . 
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"Ona nie jada słodyczy i ale wiem, ;i;e si~ banho 
ucieszy, jeżeli jej darujesz tę różg z cukru, wraz 
z pudełkiem," powiedziała pani Ludwika, by nie 
zmarnować w "tluściochu" tak rzadkiego wyrzeczenia 
się siebie. 

"Czy jej tylko nie "je, bo nie chcialbym, żeby 
się przezemnie rozchorowała," powiedział, wpatrując 
sig 7. lubością w różyczkę, - a jednak wlożył ją do 
pudelka. 

"Jak ja zakaż~, to jej nawet nie dotknie. Umiałaby 
ją mieć kilka tygodni, i nic skosztować. - A ty, 
czy zdobylhy~ si~ na to?" 

"Spodziewam się: wS7.akżem dużo starszy od niej!" 
7.a\\'ołał z oburzeniem. 

"Zróbmy próbę: wsyp cukierki do tego woreczlm, 
i uważaj, jak długo bQdziesz je mógł pr7.echować. 
Polic7.my: dwa serdus7.ka, c7.tery C7.e1"wone rybki, trzy 
koniki, dziewiQć migdałów i dwanaście lwłek czekola
dowych. - Cóż, zgadzasz się na ten plan?" zapytała 
figlarnie pani Ludwika, wkladając cukierki do wo
reczka. 

Dobrze" odparł Nad7.iany z westchnieniem, i scllO~ 
" , ć n . wawszy ten zi1ka.zany owoc, Ilosz('(U obdarzy' J~eclQ, 

za co ]lozyslml uśmiech i p07.wolenio, by jćj towar7.y
szyI <lo ogrodu. 

W bićt1nym Nadżianym serce bic!'?,e nareszcie 
g()r~' nad żolądkiem i a względy Beci wynagrodzą go 
7.a te wysil ki ," r7.elda pani Ludwika. 

"Szc;l,Qśliwy, )(to może pok.Jsę schować do l~ieszclli~ 
i UC7.yć sig wyrzeczenia sig siebie, od tak mIluchnej 
mistrzyni ," dodal p:l.1l Bhaer, gdy d7.ieci te prze
chodziły pod oknem. Nad;t.iany mial na tłustej twarzy 
wyraz spokojnego zadowolenia, a Zlotowlosa przy-
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glądała się laskawie cllkrowej róży, chociaż bylaby 
wolala prawdziwy kwiatek, "ladnie pachnący". 

Gdy przyjechał po ni'1 ojciec, lJOwstał ogólny placz, 
i spadł na Ilil! tak rzęsisty deszcz paUlif!tek, że }lan 
Laurence poprosił o duży wóz, żeby je przystawić 
clo miasta. Były to dary banlzo trndne do upakowania, 
mianowicie: biała mysz, ciastka, żółwie skorUl)y, krMili 
szamoczący się IV worku, duża glowa kapusty dla 
tegoż, i ołurzymi bukiet. Pożegnanie bylo bardlo 
wzrllszające: IV przedsionku na stole, siedziaJa ksi~ż
!liczka, otoczona }loddanymi j ucałowala kuzynków, 
i podała rą,c~kę illllym chłopcom j a każdy uticisJlIL wszy 
ją ostrożllie, doda! jakie milo słówko, bo ich uczono 
niewstydzió się swoich wrażCl't. 

Nareslcie wyrwał ją ojciec z pomiędzy nich, i od
jeżdżając, z uśmiechem przesyłała zllaJd r;1czkauli, 
a chloIJcy pousiadali na }Jlocie, z jn'zeraźliwymi okrzyki: 
"Przyjedź lliezadlugo, przyjedź !i{ Wszyscy tęsknili, 
i każJy czuł niewyraźnie, że go ulepszyl0 poznanie 
istotki tak milej, delikatnej i słodkiej, _ bo mała 
Becia rozbudzała w nich tę szlachetną potrzob~, by 
jakiś przedmiot kochać, wielbić i z tkliwem poszano
waniem, opieką, oslaniać. Wiełu m~żczyzn pamięta, że 
jaka ladna dziecina, czarowną mocą niewinności, zdobyla 
sobie miejsce w ich sercaell, i pl'ZeCllOwala się w pa
mIęCI. Mali mQżczyzni z Płum:field uczyli się wla~nie 
odczuwać tg potęgQ, i milować jćj dobry wjJlywj uczyli 
się nie wstydzić, że njmi l<ieruje mała n!czka, i że 
zawdzięczaj'1 swą zacność kobićcie, - chociaż dopićro 
w pączku była. 
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R o z d z i a ł c z t e r n a s ty. 
l)aulOll i Pytyas. 

Pani Bhaer miala s~~szność: .owa cdi~~aa d~fłapoty,~~~ 
b . zbhzala - l we h 

chwiloWf!J, urza SIę ". '. ziemi poruszyło Plum-
jeździe Beci, mor~lne trzgSIellle 

field, ai do glgbl: . b ł kury Tomka: bo gdyby 
Powodem 7.amlęszama . y y. .. I . bylby ich 

. 'l t I wytrwale l duzo Jaje {, me, ' Ol? 7.110S1 y a e \' ićrać takich sum. Picmądz, to 
mngł sprzedawac, ~ zo I O' ale tak jest potrzebnym, 
l)r7.yczyna wszystlnego, z cg '. moi na obejść, jak na-

. .' o bez me/l'o me " d że SIę zarown t "lI" Tomek był jednak żywym 0-
przykład boz kar ~ li' b tak skwapliwie wydawał 
wodem, ie są wYJąt n, 01; ł mu lms

ll 
oszc7.odności 

b l ; e pan Bhaer za ozy "'.. d 
zaro e {, ~ ,. zane' budowli, z napIsom n~ 
we wspal1lałoJ bla~ l~ .. do wlmszczania pIC-.. wyso]om ,ommle . 
drZWiamI,? . ' b l ć kusząco póki nic przYJ-
nigdzy, gdzIe .mlały r~ą ca N"neO'o s;ustu w podłodze. 
dzie pozwoleme otwarcIa pm b?ó ł waO'i że Tomek 

6w gmach tak szybkOł ll~ l ~~eCyw;ł' sobie kupić 
l b l z pomys u l o ,)1 l wkr()tce rac y " l 'by Utrzymywa ra-

za tell kapitał niesłychall.e s ca~nl~iem że roztropnie 
chunek skladanych summ'lI z war było Wy'p~óżnić bank, 

I' ., iądze wo no mu , spożyt {Uje l)\e.n " "li .' Brakowalo już tylko Je-
u7.bićraws7.y P](~ć do ,a~o\~ 'lca zapłaciła mu pewnego 
dnego; wiQc glly p~1ll . U. ;Nl taJe był uradowany, że 
dnia za cztery tuzmy J~Je {, ć świetny zarobek Al
pobiegł uo stodo~y Pdol'lG1dzał ióni"d7.e na upragnjone fredowi który takze o ,a a p ." , 
skrzypce. . , . . bo dodawszy je do 

Chciałbym mlCć te doHal y '. ony spra-
moi~h t~zecll, byłoby dosyć na mÓJ wymarz 
wunek," rzekI z zadumą· 14 

!\lali mqy.czyzni. 
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"Może ci pożyczę cokolwiek, bom jcszcze lIie lIa
myślil siQ, co zrobię ze swoim kapitałem," llowicdzial 
Tomek, - to podrwcaj1bc swe skarby, to chwytaj:j,c 
je włocie. 

"Hej, chl011c)'! Chodźcie nad strumyk, zobaczycie 
jakiego dużego i laduego wgża, złapał Dau!" zawołał 
głos z poza stodoły. 

"Chodźllly,'i odezwał się Tomek, i IV łożywszy Vi 6-
nią,dze w stan1 wialnię , wybiegi, a za nim lloszecl I 
i Alfred. 

Długi czas zajmował ich uwagę "'l:),ż, vutem llast<wiJa 
gonitwa za kulawą, wrolJ<l i schwytanie jej, - więc 
Tomek zupeluie zaponllliał o pićni:j,dzach, i dOl)ićro 
gdy się położył spać, przyszły mu na pamięć. 

"Mniejsza o to; wszak:i:e prócz Alfreda nikt nic 
wić, gdzie są," pomy:llał, i wkrótce ZaSlJ<Lł, svokojny 
o swe mieuie. 

Nazajutrz rano, gdy się chlopcy zebrali już w klasic, 
Tomek w!)adł zdyszany między nich, pytaj:j,c: 

"Kto mi zabrał dolIara ?" 
"Co ty llłeciesz?" odezwał się Franz. 
Wówczas Tomek opowiedział, co zaszło, a Alfred 

zaświadczył, i:i: widział te pieuią,dze. 
Wszyscy skwallli wic zapewniali, że nic o tum nic 

wiedzą" i podejrzliwie zaczęli spogłą,dać na Alfreda, 
który coraz bardziej mięszał się i trwożył. 

"Jednakże ktoś III us ial je wzią,ć,<' odezwał ~ię 
Franz, gdy Tomek, grożą,c pięścią, całćj gl'olllauce, 
gniewnie zawołał: 

"Niechno ja schwytam złodzieja, to mię po
pamięta l" 

"Uspokój si\), Tomku, znajdziemy go; Pan Bóg 
nigdy nie błogosławi zlodziejom," rzekI Dan, widocznie 
świadomy tych rzeczy. 
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"Może jaki włóczęga llrzenocował w stodole i za
brai je sobie?" powiedział Antoś. 

Nie' Siłas na to nie pozwała. Zresztą, włóczęga 
" , . . 1 . .• . ,1" l ł nie zajrzałby uo starćJ WIll. III po plel1lą,uze, rze { 

Emil wzgaruli wic. 
"Czy siQ tego nic dopuścił czasem Silas?" rzekł 

Jakubek. 
Co za Jlly:;l~ To najuezciwszy IV świecie człowiek! 

Nie "ukralllby jeunego penny," odparł Tomek, bronią,c 
od podejrzCI't swego wielbit:iela. 

Ktokolwiek dOllU~cił się tćj krauzieży, niech się 
łepiĆj sam przyzna, zanim go wykryjemy," rzekI Adaś 
z takfb miJUb, jak gdyby spadło wielkie llieszcz~śeie, 
lIa caly uom. 

Wiem że macie na mnie Ilodejrzenie," powiedzia:ł 
" 1 Alfred, czerwicniąc się. 

"Ty jeden wiedziałeś, gdzie sl:),," odparł Franz .. 
"Nic przeczę telllu, ale ich nie wzią;lem. POWIa

dam wam, :i:e it:h uie wziąłem! uie wlIią)em!" wolał 
Alfrell z r07.]Htczl:),. 

Ci z eJ' ciszej' mÓJ' synu l Co znaczy ta wrzawa?" " , ~, 

zapytal pan Bhaer, który właśnie nadszedł. 
Tomek opowiedział o swej stracie, a twarz pro

fesora stawała si~ coraz surowsz'l, IV miarę jak 
słuchaJ, gdyż mimo wszełkich przekroczeJ't i szalCllstw, 
ehlolJCY byli doŁ<bLl uczciwi. 

Zasiatlźcie" rzekI, a gdy zajęli swe miejsca, 
smutno spojrzai na każdego z osobna, co byJo cię:i:ej 
znieść niż nawalnice słów, - i powiedział: 

"Z~pytam każdego, i będę żł1dal szczerej od
powiedzi. Nie chce wymódz prawdy postrachem, 
sztuk:!, ani wybiegien~, - bo każdy li was ma sumie~ie, 
i wi6Jo co tu chodzi. Teraz jest właściwa ,ch'~ll~~ 
:i:eby wynagrodzić Tomkowi krzywd\), i uspraWledlnV1c 

14.* 
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go w obec nas wszystkich. Łatwiej to wybaczę, jeżeli 
który uległ naglej pokusie, niż gdyby chciał oszukać. 
Kto ukradł, niech nie pogorsza winy kłamstwem, i wy
wa ją otwarcie; wówczas postaram się dopomódz mu, 
by odzyskał szacunek." 

Gdy zamilkł na chwilę, taka cisza zapanowała 
w pokoju, że byłoby można usłyszeć przelatującą 
muchę; potćm zwolna i z naciskiem zadaI każdemu 
jedno pytanie, odbićrając tę samą odpowied~, na roz
maite tony. Wszystkie twarze były rozczerwienione 
i wzburzone: nie mógł zatem nic wnosić z rumiCJl
ców; a niektórzy z małych chłopaczków, tak bełkotali 
ze strachu, że chociaż to było widocznem nicpodo
biCJlstwem, zupełnie wyglądali na winnych. Gdy przy
stąpił do Alfreda, glos mu złagOdniał, ho ten llićdak 
zdawał sil) tak zgnęlliony, że budził wspólczucie. Pan 
Bhaer miał łlrzekonanie, że on jest winowajcl1, i chciał 
go lagodnościl1 ocalić od powtórnego Idamstwa. 

"Odpowiedz szczerze, mój synu: czyś ty wziął te 
pieniąd7.e ?" 

"Nie, panie!" odrzekł Alfred, patrząc na!', bła
gałnie. 

Gdy te słowa ze drżeniem wyszły z jego ust, 
ktoś się roześmiał. 

"Cicho!" 7.awoJał profesor, mocno uderzając w stół, 
i surowo spojrzał w tę stronę, zkąd glos wyszedł. 

Siedzieli tam Antoś, Emil i Jakubek; dwaj pierwsi 
zdawali się zmięszani, a Emil zawolaJ: 

"To nie ja, wuju! Wstydziłbym się szydzić z kogoś, 
gdy jest w nieszczęściu." 

"Dobrze mówisz ," odezwał się Tomek, któremu 
bardzo było przykro, ~e jego nieszczęsny doHar na
robił tyle kłopotu. 

213 

"Cicho!" rozkazał 1)an Bhaer; a gdy umilldi, rzekł 
surowo: 

B a r d z o mi boleśnie jest, Alfredzie, - ale dowody 
są ~rzeciw tobie; i dawne twe kłamstwa do reszty 
odbierają zaufanie, jakiebyśmy mieli, gdybyś ~ak b~ł 
l)rawdomównym, jak inni chłopcy. Ale, ~wa~aJ, mOJe 
dziecko, - ja cię nie posądzam o tę l~radzlez, me ~łmr~ę 
cię za nią, póki nie będę zupełn,le pewnym, 1 o mc 
więcej już nie zapytam. P~zostaWlę tę ~p~awę twe~u 
sumieniu: jeżeli jesteś wmnym, przYJdz do mm~ 
w jakiejkolwiek chwili dnia lub nocy, -:-: l)rzyznaJ 
sil), a ja ci wybaczę, i pomo?ę .wynagro~Zlc kr~~w,~~: 
Jeźeliś niewinny, prawda okaze SIę prl)dzeJ lub pozllle~, 
a wówczas ja pierwszy przeproszę za to, żem ,Z~yątp,lł 
o tobie i z całego serca będę się starał OCZySCIĆ Clę , " w oczach całego domu. 

Ja tych pieniędzy nie wziąłem, nic wziąłem ," 
powtarzał Alfred ze łkaniem, i głowę ukrył w rękach, 
nie mogąc patrzćć na nieufne twarze lw]egów. 

"Mam nadziejl), że prawdę mówisz," rzekł p~n 
Bhaer, i milczał potem chwilę, jak gd!by dla .dalll~ 
przestępcy, ktokolwiekby on był, -:- J~szcze Je~n?J 
sposobności uniewinnienia się. Ale mkt me przemowlł, 
i tylko było słychać szlochających malców. Pan Bhaer 
potrząsnąl wreszcie głową, i rzekI: 

J nż mi nic willcćj nie pozostaje do uczynienia " " .' w tej mierze, i to jedno tylko dod,a~, ze sam me 
wspomnę nigdy o tern, co zaszlo, l ządam ?d was, 
chlopcy, byście poszli za moim przyl\ładem. NlC ~o~~ 
się spodziewać, żebyście okazywali dawJJą, przYJa~J1 
temu kocro podejrzywacie; ale pragnę, byśclC mu me 
doku~zali~ bo i tak będzie miał co cierpićć. - Teraz 
idźcie do lekcyi." 
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"Ojciec Bhaer zbyt łatwo odpuścił Alfredowi," 
mruknął Antoś do Emila, gdy wyjmowali książki. 

"Milcz!" zawołał tenże surowo, gdyż zdawało mu 
się, że ten wypadek haJlbi jego rodzinę. 

Wielu z pomiędzy chłopców zgadzało się w tym 
względzie z Antosiem; ale znalezienie się profesora 
było t.rafne, i Alfredowi byłoby Wij, gdyby natych
miast zrzucił był z serca ten ciężar, - bo nawet 
najcięższe płagi, niogdyś brane od ojca, łatwiej hylo 
mu znieść, niż to zimne obejście, jakiego doznawał. 
Biedny Alfred cierpiał cały tydziCll powolną, męczarnig" 
chociaż nie podniosła się nau ani jedna ręka, nic 
przemówiły prawie ani jedne usta. To było najgorsze 
ze wszystkiego; byłby wolał wymówki i prześladowanie, 
aniżeli tę milczącą nieufność. Nawet w pani Bhaer 
przebijało to samo usposobienie, chociaż niewiele siQ 
dlau odmieniła. Jednakże naj dotkliwiej bolał go smutny 
i niespokojny wyraz oczu profesora, - kochal go 
bowiem szczerze i wiedział, że tym podw6jnym grze
chem zawodzi jego nadzieje. 

Jedna tyłko Stokrotka nie straciła ufności i bro
niła go mężnie przeciwko wszystkim. Nieumiejąc 
wytłumaczyć dla czego mu wierzy, pomimo krzywdzą
cych pozorów, nie mogła wątpić, i gorące współczucie 
dodawało jej mocy do stawania w jego obronie. Nic 
było wolno nikomu źle się o nim odzywać w jćj 
obecności, i nawet ukochanego Adasia uderzyła raz 
w twarz, gdy jej dowodził, że Alfred m usiał wziąć 
te pieniądze, kiedy on jeden wiedział, gdzie sig 
7.najdują· 

"Może je kury zjadły, bo takie są łakome," od
rzekła, a gdy się Alfred roześmiał, - uniesiona gniewem, 
dała policzek zdumionemu chłOpcu; poczćm r07.płakaIa 
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się, powtarzając ciągle: "On nic ukradl! nic ukradł! 
nie ukradl!" 

Wujostwo nic próbowali zachwiać jćj wiary w przy
jacieła; mieli tylko nadzieję, że jej niewinny instynkt 
okaże sig może nieomylnym , i więcej jeszcze przy
wiązała ich tćm do siebie. Skoro to wszystko minęło, 
AHred nieraz mówił, że gdyby nie Stokrotka, nigdyby 
nic 7.dolal tego przetrzymać. Podczas kiedy go inni 
unikali, ona sig garnęła bardziej niż kiedykolwiek, 
stroniąc od jego pr7.eślauowców. Zamiast sig czaić na 
wschodach, gdy szukał pociechy w starych skrzypcach, 
wchodziła do pokoju, i wsluchiwała sig z twarzyczką 
tak ufną i kochającą, że Alfred zapomniał chwilowo 
o strapieniu, i był szczęśliwym. Prosiła, by jej 1)0-
magał odrabiać lekcyc, gotowała mu na swej kuchence 
przysmaki, które ouważnie zjadał bez wzglgdu na ich 
dobroć, - bo wdzigczność stanowiła doskonalą, przy
praw~. Widząc, że unika kolegów, chciała z nim 
grywać w krykieta, chociaż tego nic potrafiła; przy
nosiła mu bukiety ze swego ogródka, i wszelkimi 
sposobami starała sig dowieść, że zamiast być zmienną 
chorągiewką, pozostanie wierną przyjaźni, pomimo 
zlćj slawy, na jaką, biedak jest skazany chwilowo. 
Wkrótce i Andzia, idąc za jej lJrzykladem, hamowała 
ostry jgzyczek, i nic objawiała już wzgarcIliwą, minką 
nieufności i niechgci, -- co było bardzo wiele, po
niewa~ "Iskra" miała przekonanie, że Alfred w7.ią,l 
owe lJićniąclze. 

Większa C7.~śĆ chłopców nie zadawala się z nim; 
jeden tylko Dan, chociaż mówił, ie pogardza tym 
tcMrzem, osłanial go jaką,ś cierpkl1 opieką; i każdy 
co się ośmielił tlrgczyć lub straszyć Alfreda, dostawał 
pieści:! ou Dana. Mial on tak wysokie wyohrażenie 
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o przYJa~l1l, jak Stokrotka, i wprowad~ał je w czyn, 
na swój szorstki sposób. 

Pewnego popołudnia, gdy siedząc nad strumykiem, 
śledził ruchy wodnych pająków, doszedł go urywek 
rozmowy z drugićj strony muru. Antoś, l,tóry był 
niezmiernie ciekawy, cierpiał Tantalowe mgki, uie
mogąc na pewno dowiedzićć sig, kto jest wino
wajcą· Ałfred tak bowicm wytrwale zapićraI si~ winy, 
tak pokornie znosił oziębłość kołegów, że od nie
jakiego czasu, niektórzy zaczgli wątpić, żeby si~ do
puścił kradzieży. Ta niepewność dręczyła Antosia, 
i b~dąc sam na sam z Ałfredem, już kilka razy 
pytaniami go zarzucał, mimo wyraźnego zakazu pana 
Bbaer. Zastawszy Alfreda czytającego po cieuistćj 
stronie muru, nic mógł się oprzćć }1okusie, by do
tknąć zakazanego owocu. Męczył bićdnego chłopca 
ldlka minut, zanim Dan przyszedł, i !)ierwsze słowa, 
jakie usłyszał ten badacz pająków, powiedziane cierp
liwym, żałosnym głosem Alfreda, były następuj11ce: 

"Daj mi pokój, Antosiu, daj mi pokój! Nic mogę 
ci odpowiedzićć na to, bo nic nie wiem, i brzydko 
jest z twojćj strony dopytywać sig ł)okryjomu, kiedy 
ojciec Bhaer zabronił mię dręczyć. Gdyby tu był 
Dan, nic miałbyś tyle odwagi." 

"Ja się wcałe nic boję tego samochwala. Jestem 
pewien, że on ukradł te pićniądze, - i ty tak my
ślisz, ale go nic chcesz zdradzić; przyznaj się." 

"Bynajmniej; ale gdyby nawet tak było, stawał
bym w jego obronie, bo zawsze okazywał się dobrym 
dla .mnie ,li rzekł Alfred z takićm wzruszeniem, że 
Dan zapominając o pają.1mch, podniósł się, żeby mu 
podzigkować; lecz powstrzymały go następne słowa 
Antosia: 
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"Ja wiem, że Dan ul,ralU te pieniądze i oudał 
je tobie. - Bardzo to być może, iż zanim tu ~)rz!
był, utrzymywał sig z kradzieży, bo oprócz CIebIC, 
nic o nim nikt nic wić ," rzekł Antoś , probując w tcn 
podstępny sposób wydobyć z 01'[ prawuę· 

Powiodlo mu się to w czgści, gdyż Alfred wy
krzyknął gniewnie: 

"J eżeli się raz jeszcze z tćm odezwiesz, powiem 
ojcu Bhaer! Nie lubię siać plotek, alem gotów i na 
to, skoro Danowi nie dasz spokoju!" 

W takim razie będziesz nietyllw złod/.liejem 
" u d l· i łdamcą ale w dodatku intrygantem, o e/.lwa SIę 

Antoś s;yderczo, bo widząc, jak Alfred cierpliwie 
znosi wlasne obelgi, nie przypuszczał, żeby sic: po
skarżył dla obrony Dana. 

Może miał jeszcze co powied/.lićć; lcc~ zaleuwie 
wyszły mu z ust te słowa, długie ramię schwyciło go 
~ tyłu /.la kolllier/.l, i przerzuciwszy go pr~ez mur, 
cisnęło z wielltim płusłdem na sam środek strumyka. 

Jak jeszcze raz to powtórzysz, zanurzę cię 
/.I gl~wą,!" ~awolał Dan, a wyglądał, jakby 110woiytny 
ł\Ołos rodyjski, bo rozstawił nogi po obu stronach 
strumienia, spoglt);dahc z góry na nieszc/.lęsnego chłopca, 
slqpanego w wou/.lie. 

"Ja tylko żartowałem." 
Tyś sam podstępny intrygant, kiedy dręczysz 

ukr~ukiem Alfreda, pytaniami. Wrzucg cię do rzełd, 
jak cig raz jeszcze na tćm schwytam. Wyłaź, i prec/.l 
ztt);d tl( wykrzylmął Dan rO/.lwścieczony. 

Antoś uciekł, kapiąc cały, i nieSlJodziana kt);l'iel 
musiała mu posłuiyć, gdyż odtąd okazywał obu ty~ 
chłopcom wielkie uszanowanie i . widocznie zostawił 
ciekawoM w strumyku. 
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Gdy ju,;; zni1d, Alfred przeskor7.ył przez mur, 
zobaczył ,;;e Alfred le,;;y smutny i zngkany. . 
"Już cig chyba nie bguzie mordować, ale gdyby 

się )es7.cze kieuy odwa,;;ył, powiec]7, mi tylko, to sir 
z mm rozprawię!" rzeld Dan, USillljq,C odzyskać zimnq, 
krcw. 

"Niewiełe dbam o to co o mnie samym mówi, bom 
si\) ju,;; oswoił 7. prześladowaniem j ale mig to gniewa 
że sig ciebie c7.epia," rzekI Alfred ze smutkiem. 

"Zkądże wies7., czy on nic ma słuszności?" zapy
tał Dan odwracając głowg. 

"Jak to, co do tych pienigdzy?" 7.awołn,ł zdnmiony 
Alfred. 

"TaIL" 
"Nic uwierzyłbym temu! Ciebie nie ohchodzi pie

niq,dz, tylko chrabl'J,.szcze, i tym podobne rzeczy," 011-
nekl Alfred ze śmI6chem. 

"Jak ty pragnies7. skrzypców, tak ja siatki na 
motyle, wigc dla c7.ego nic mialbym skrUść tój sumki 
zarówno jak ty?" powiedział Dan, i odwróciwsz}~ 
glow<;:, zawzigcie wiercił dziury w ziemi. 

"To być nie może! Lubisz czasem uderzyć luh 
pchnąć, ale nigdy nie ldamiesz, i nie wierzę byś kradl," 
ouezwał sig znowu Alfred, stanowczo przecząc głowI),. 

"Dopuszczałem się już jednego i drugiego. Dawnićj 
klamałem zapalc7.ywie, - tera7. już mi to ciQ:%ko 
wprawdzie przychod7.i, - a znowu uciekłszy od pana 
Page wykradałem z ogrouów, co sig tylko nadawało 
do zjedzeniaj widzisz 7.at6m, że nieuobry ze mnie 
chlopiec," rzekł Dan swym szorstkim, urywanym tonem, 
od którego już sig zaczął odzwyczajać w ostatnich 
r:oasach. 

"Ach Danie, nie mów żeś to ty skradł wolałbym 
ł ' , l ' us yszec ta Uli rzecz o każdym innym z kolegów l" za-

2Hl 

wołal Alfred z taką rozpaczą, że tamten obrócil się 
z jakimś dziwnym i raclosnym wyra7.em twar7.y, ale 
rzekł tylko: 

"Nie powiem ci nic więcćj, lecz przestaJ'l sig drg-
czyć' 7.Obac7.ysz że wyjaśnimy tę rzecz." 

Gdy to mówił coś takiego przebijało w jego twarzy , '] 
ca16j postaci, ~e Alfredowi . zab.łysła nowa mys, 
z10';;yws7.y b1agalnie ręce, powIed7.lał: , . 

"Zdaje mi sig, że wi6s7., l,to sig tego dOPUSC1I; 
jeżeli tak jest, - proś, ~cby się przyzna~; bo.;o 7.b~·t 
bolesne, znosić niczasłu~enic tg ogÓlną. menaw~sć. Nw 
wiem, czy móg1bym cierpićć to dlu~6J. ~01l111nO se:
decznego przywiązania do Plumfield, .uc~eklhym n~c 
zwlekajf),c, gdybym miał jakie schromeme; alem. Ja 
nie taki odważny i nie taki duży jak ty, musz Q wIgc 
pozostać, i czekać, żeby ktoś dowiódł, żem nie skła-
mal." 

Mówiąc to, Alfred zdawał się tak złamanym na duchu, 
żC Dan nic mógł tego znieść, i mrulmf!,ws.zy t~lko: 

Niedługo będziesz czekal," odszcdł spIeSZll1Cj po
cr.ć~, przez kilka godzin nie pokaza~ się nikom~. 

Co sift) dzieje zDanem?" pytah chłopcy Jeden 
" . d . l drugiego, w następną Ule Złe ę· . . 
Dan często bywał posępny; ale tego dma, ~hocl7.Ił 

tak smutny i milczący, że nicmoż~a zell było .mc ,,;y
dobyć. Na przechadzce usuwał SIę na bok, I pozn~ 
wrócił do domu. Zamiast wziąść udział w wieczornćJ 
rozmowie usiadł w ciemnym kącie: tak zajgty myśla
mi '}e ~idać bylo iż nie wić, co sig dzieje w kolo , ,,' 'l . 
niego. Gdy mu pani Ludwi~a pokaz~a. szczeg~ me 
pochlebne sprawozdanie w kSiędze sumlCllla, spOjrzał 
bc7. u~mićchu, i rzekł posępnie: 

"Czy pani Sl1dzi, że l'obig POStglly?" 
,,1 wielkie, mój Danie! Takam z tego rafla, lJOm 
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zawsze byla przekonana, że byle tylko trochQ pomocy, 
to wyjdziesz na chłopca, którym siQ poszczycić bQdzie 
można." 

Spojrzał na nilb z dziwnym wyrazem w swych 
czarnych oczach: byla to mięszanina dumy, miłości 
i smutku. W ówczas nic mogła go zrozumieć pani 
Bhaer; lecz późnićj, przypomniala to sobie. 

"Bodajby siQ lJani tylko nie zawiodła! W każdym 
razie, bQdę dokładał wszelkich staraJi," rzekł, zamyka
jlbc ksiQgę bez żadnych oznak zadowolenia, chociaż 
zazwyczaj lubił odczytywać i roztrzlbsać te świadectwa. 

"Czyś ty nic slaby, mój drogi?" zapytała pani 
Ludwika, kladlbc mu rgkQ na ram;_eniu. . 

"Noga mię trochQ boli; pójdg się nawetpolożyć. -
Dobranoc matko," dodał, i przez chwilę trzymaI jćj 
rQkę przy swym poFczku, a potem odszedł z taką, 
minlb, jak gdyby to było pożegnanie. 

"Biedny Dan, tak bardzo bierze do serca haIibę 
Alfreda! Dziwny 1.01'1 chłopiecj czy też go zrozumiem 
kiedy do gruntu?" pomyślała pani Ludwika, rozwa
żajlbc z prawdziwem zadowoleniem jego postępy. 

Alfred doznał i tej jeszcze przykrości, że Tomek 
przekonawszy siQ o swćj stracie, rzekł: 

"Nie chciałbym ciQ zasmucać, ale ponieważ bojQ 
się o pićnią,dze, już nic możemy nadal być wspólni
kami." Poczem zmazał napis: Tomasz i Spółka, 

Pysznilbc siQ z tego dodatku "Spółka," Alfred pil
nie zbierał dotą,d jajka, ściśle utrzymywał rachunki, 
i sporo pomnożył swe dochody. 

"Ach Tomku! Czy to konieczne? (/ rzekł willc, 
czujlbc że jeżeli to nastlbpi, straci na zawsze dobre 
imię: jako handlujący. 

"Tak," odpowiedział Tomek stanowczo. "Emil 
mówi, że jak ktoś przywłaszczy sobie kapitał należący 
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do firmy, wówczas wspólnik wytacza mu. proces, alb? 
7.amyka go w wiQzieniu, i zrywa, 7. n~m s~osunk,l. 
Otóż" ponieważ przywłaszczyłeś .soble mÓJ .kaplta~, ~le 
wytoczę ci wprawdzie procesu, me wsadzę Clę d? WIęZIe
nia ale muszQ rozwilbzać współkQ, bo ufać me mogę, 

, , h li a bankrutować me c cę, 

Trudno ciQ zniewolić do ufności. Pieniędzy nie 
prz;ją,łbyś, chocia:i.bym z całego serca oddal, wszystko 
co posiadam, byleby tylko nie być posą,~7.a~ym o. l~ra
dzie:i.. Pozwól przynajmnićj, :i.ebym dalej zbIerał JaJl~a.j 
7.aplaty nic żądam, będę pracował darmo. Znam JUZ 
wszystkie kryjówki, i zresztą, - lubiQ to 7.ajQcie,(/ r7.ekł 
Alfred blagalnie. . 

Ale Tomek odpowiedzial krótko, 7. twardym 
i podejrzliwym wyrazem na weso,lój., ,ok~ą,gl?j twa
rZyC7.ce: "Nie mogę na to pr7.ys~ac, l ,zaluJę,. ~e 7.nasz 
wszystkie kryjówki. Pamiętaj me zbwrać JaJek po
kryjomu i nie spekulować niemi," , . 

Bićdny Alfred zostal tak żywo dotknięty, ie. SIę 
11ie mógł uspokoić. Czul, ie nietylko t~aci wspólu~l;:a, 
ale bankrutUJ' e na honorze i staje slll wyr7.utlnem 

, 'ł swego społeczeIlstwa. Nie ufano już J~go, S owu, 
chociaż usiłował wynagradzać dawną kJamhwosć. Na
pis zostal odrzucony, firma 7.uiesiona, on zaś .w~sze~ł 
na zrujnowanego człowieka. Szopa w ldoreJ SIę 
chlopcy zl)ićrali na narady, już llyla, dl~{1 zamk,ni,ętą; 
kury daremnie l1a niego gdakal~,. l, ~lIorlbc meJa~{Q 
smutek jego do serca, znosiły IUI1lĆJ Jajek, ,- a .me
które kokoszki chowały się do now.Ych glllazd, zeby 
ich Tomek nic mógł znaleić. 

On e mi przynajmniej ufają, pomyślał Alfred,. d?~ 
wiedziawszy się o tem, i chociaż ~(Qledzy obrocIh 
w śmieszność to spostrzeżenie, dla mego bylo to po-
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ciecbą,: bo Jak ludzie Iwgu6 uu~k1JJią, gotów on czerpać 
osłodę, nawet IV kury zaufaniu. 

Jednakże nie przyj:);ł Tomek liowego współuika 
gdyż podejrzliwoś6 zatruła spokój tćj uuszyczki tal: 
niegdyś ufnćj. Nar-:.:ucal się Antuś, ale odpowi~dział 
mu, z zaszczytn6m lJOczuciem sprawiedliwości: 

"M.uże się okaże, iż Alfred nic wziąl moich llićuię
dZy, W1ęC beuzielllY znowu wsvólnikami. Choeiaż nic 
przypuszczam, żeby się tak stalo, chc~ mu da6 sposo
lJl~0~6 usprawiedli wiellia si~, i zatrzymam jeszcze to 
IllloJsce, na Jlewien ezas." 

Ze wszystkieh ehlopeów, tylko jednemu Karolkowi 
mógł TOlUelł zaufa6 swój skład, gdyż wprawny 
był w zbićraniu jajek, przynosił je w calości, 
a w nagrou\) voprzcstawał lIa jabllw, lub ciasteczku. 
Nazajutrz rano po lliedzieli tak S IllU tllU sPl?dwuej 
przc~ D~lla, - Karolek, pokazuj11e owoee dlugich po
szulnwau, rzekI do swego zwierzchnika: 

"Mam tylko <.lwa." 
. ))C?raz gurzćj idzie; jak żyje, lIie wiuzialem tak 

l1JezllOsnych kur ," Jllruknąl Tomek, pomn<bc że leh 
miewał po s;r.eś6, w niektóre uni. ' 

"Wlóż je w mój kavelusz, i podaj kawałek Ilowej 
kródy, gdyż JIlusz\: je zapisać, w każdym razie:' 

Karolek, wszedłszy na llólkorcówkę zajrzal do dua 
wialni, gdzie Tomek kładl zazwyezaj Jllateryaly pi
śmiellno. 

"Jak tam dużo l1ićl1i~dzy!tc rzekI hićuny iclyola. 
"Co ty pleciesz! Albożbym zostawiał tam IllOjt' 

• kas\;, teraz?tc odpad Tomek. v 

'K,)Vidlzę1 je, - jeden, cz:tcry, dwa dollal'y," upićrai 
się aro e f, nieznaj1lcy jeszcze dobrze cyfr. 

"Jakiż z ciebie glupiec!U zawolał Tomek i sam 
skoczył po krćdg; ale o malo nie IJauł na' ziemię, 
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ujrzawszy eztery lJłyszcz~lce sztuki ułożone szeregiem, 
i karteczk\: z napisem: "Dla Towka.u 

,)Jo pioruna!" zawolał Tomek, i porwawszy je, 
WlJadl uo dOJllu, krzyez11c przeraźliwie: )}Sprawa ~koli
czonu! uuzyslGllem lJićllil1dze! Gdzie Alfred'?" 

Wkrótce go ouszukauo, i tak sig szczerze ura
dował i zauzlwił, że prawic wszysey uwierzyli jego 
ponowionym zapewuicllioJU, że liie wiedział, gdzie się 

podziały. 

"J akżebym mógl oduawa6 to, czegom uie wziltl'? 
Uwierzeież choć teraz, i wró6eie mi przyjaźII," oue
zwal sig tak błagalnie, że :Emil poklepawszy go po 
ramieniu, zapewnił, iż gotów to zaraz uezynić. 

"Ja także, i serdeczuie cieszę sig, żeś się tego 
uie dopuścili ale ł,tóż to zrobil, u lieha 'tu powieuzial 
Tomek, u~cisllą,wszy go za rękę. 

"Mniejsza o to, kiedy się pićnil!d:w znalazly," 
rzekI Dan, wpatruj11c się w uradowaw1 twarz Alfreda. 

"A to dobre! l)rzecieżbj"m uie chcial, żeby znika]y 
i zjawiały :;ię, jakby czarodziejskt1 sztuk,!," rzekł 
Tomek, lll\trzq,c takićm okiem na swój kapitał, jak 
gdyby podejrz6wał, że jest zaczarowany. 

"Pr\:dzćj ezy późuićj oukryjemy SlJra\\'e'~, chociaż 
tak był chytry, że dla uiepoznaki wydrukowal adres, 
zamiast go napisać," rzekI Franz 11rzygh1dajl1e się 
kartce. 

"To Adasia robota!" powiedzial Robcio, uierozu
m iejl!e uo brze, co to za figiel. 

"Nie wmówisz we muio, że to ou zrobil," odczwal 
si\: Tomek, l wszyscy się roze~mieli ua sam:! tQ myśl, 
bo "mały dyakouik" jak go tam nazywano, był wyższy 
nau wszelkie j)odejrzcuia. 

Alfred zmiarkował jak oumiellnie mówiollo o nim, 
a o Allasiu, i bylby ehętnie poświQeil wszystko, co 
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miał, i czego mógł się spodziewać, żeby mu tak wie
rzono; przekonał się bowiem, że latwo jest utracić 
ludzkie zaufan~e, a, hardzo, banlzo trudno je odzJskać. 
Odką,d tyle uCIerpIał za lekceważenie prawdy stała 
sig dlm'l szacowną, rzeczą. ' 

Pan Bhaer, mocno zadowolony że ta sprawa dala 
znak życia, oczekiwał dalszych wyjaśniCII; nastą,pily 
o~e nadspo~7.i?w~nie prgdko: a to w sposób, który go 
w~elce zadzl\Vlł l zasmucil. Oddano mu raz, w czasie 
w.lCczerzy, paczkę od sąsiadki, pani Bater; podczas 
I,nedy czytał 7.alączony do niej list, A<la.~ r07.winąl ją, 
l zawolał: 

"To książka, którą wuj Teodorek darował Da
nowi !" 

:,Tam, do djablaY: odezwał sig Dan; nic przestał 
bOWle~ ~eszcze kląe, pomimo szc7.erych chgci od
uczema sIg tego, 

Pan ,Bhaer uslys7.aws7.y te słowa, podniósl glowc. 
Dan chCIał. mu spo~rzćć w oczy, ale nie zdoJaJ; PI?:}:_ 

gryzl wargI, pocJlyhł C7.010, i rumienil sie COt'U7. bat"-
dziej, jak gdyby czegoś 7.awstycl7.0ny. v 

"Co to jest?" zapytała niespokojnie puni Dhael", 
,,~ylhym. wolaJ 7.nJatwić tę sprawę na osobności, 

ale bedy mI Adaś wS7.edl na drogę, lepiej zhyć sig 
?cl razu," rzekI profes01", przybićrając surowI!: minę, 
Jak zwykle, gdy mial wydać wyrok za jaki nic s7.1a
ch etny, lub podstgpny czyn, 

"Pani Batel' donosi mi, że jej Józio kupil t~ książ
k~ od,Dana przeszlej soboty; miarkując, że jest daleko 
WIęcej ~arta, niż dolIara , - są('I7.i, że zaszla jaka po
myll,m, l dla tego mi ją odsyła, Czyś ją, sprzedał 
Dame? ' 

"SI11'7.edalem ," odJ'zekł tenże zcicha. 
"Dla czego?" 
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"Potrzeba mi bylo pieniędzy!' 

"Na co?" 
"Żeby oudać należność." 
"Kumu '?" 
"Tumkowi," 
"Niglly w życiu nie pożyczal odemnie!" zawola~ 

TUlllek z lll'i:erażelli C 111 , gdyi latwo mu było odgadnq,\; 
eo dal('j n:1sbwi, a wielbiq,c Dana, bylby już wolal 
ezary, 

"Może to 011 ukradl ]Jieni'l.dz:e?" wykrz:ykwl1 An
to~, l,Un'y mial żal uo Dana za wyrz:,tuzoną mu kq,
piel, i wili~la go ch~tka, jako lll'Ostegu śmiertelnika, 
odplaei6 mu si~ za to. 

"Ach Danie!" z:awolal Alfred i zalamał ręce, nie 
pornm1c że trzyma ch16b z maslem. 

"l'n:ykra to necz, ale ją, muszę raz zalatwić, bo 
niepodobua iebyście sig ItaWzajem podejrz:6wali, i żeby 
caly i.:aklau ua t6m cierpiał. Czyś ty lJolożył tego 
ilullal'a, dziś rmlO, w szopie ?" zapytał pan Bhaer, 

Dall llatrJląc mu prosto w oczy, odpowieaział 
pewnym głosem: "Ja!" 

Powstał SilJller w kolo stołu, Tomek z łoskotem rzucił 
kubek, Stokrotka zawolala "Wiedzialam ie Alfred tego 
nie zrubil~" Andzia rOi.:plakala się, a pani Ludwika 
wyszla z pokoju, z twarzą tak strapioną, smutną, zbo
lal,!, - że Dan niemogąc :,mieść tego widoku, ukrył 
lut chwilg twal'lI w rękach, potem poduiósl głowę, 
wypJ'~żyl się, jak gdyby mial zarzucić jaki cięiu,r na 
plecy, - i l'i1ekl dawuym, opryskliwym tonem: 

"Jam to zrobił, ale choćbyś mię pan uiewiedziM 
jak męczyl, uie powiem aui słowa wigcrj," . 

"Nawet tego że żalujesz swego postQpku?" spytał 
l)rofesol', zJ1lięszany zmianij, jaka w nim llastij,pila, 

"Nie ialuk" 
;\Jali mr,Żczyzui, 15 



226 

"Wybaczam mu, ehociai6 o to nie prosi, odezwał 
się Tomek, któremu ciQżćj było patrzeć na zhm')
bienie się odważnego Dalia, niż lękliwego Alfreda. 

"Nie ehcę przebaczenia," odparł Dan mrukliwie. 

"Może będziesz inaczej mówił, gdy się zastano
wisz spokojnie. Teraz, nie powiem ci do jakiego 
stopnia jestem zadziwiony i zmartwiony, ale późllit~j 
rozmówimy sig w twoim pokoiku." 

"Na nic sig to nie zda," rzekł Dan wyzywaj~co; 
ale zmięld zobaczywszy strapioną twarz pani Ludwiki, 
i uważając swe słowa za pożegnalne, wyszedł z pokoju, 
jak gdyby już nie mógł tam dłużej wytn>:ymać. 

Szkoda że nle pozostał dłuMj, byłoby mu to ulgę 
sprawiło: chłopcy rozmawiali bowiem z tak szczerym 
żalem o tern zdarzeniu, objawiali takie politowanie 
i zdumienie, i6e byłby się wzruszył i zaż~daL l)rze
baczenia. Nikt się nie ucieszył z odkrycia winowajcy 
nawet Alfred: gdyż mimo licznych wad, lubiOllY był 
Dan . za mQskie przymioty, kryjące się pod szorstk~ 
powłoką. Pani Ludwika, jako główna jego opiel<unka 
i kształcicielka, żywo to w7.ięla do serM, ;i,e ostatni 
i najbardziej obiecujący z jej wychowanków, tak się 

źle pokierował. Sama kradzież jui6 była naganną, ale 
gorszem było to, i;i, pozwolił innemu cierpićć niewin
nie podejrzenie, - a najgorszem, podrzucenie pie
niędzy; to bowiem wskazywało nietylko brak odwagi, 
ale sklonność do oszustwa. W dodatku, stanowczo 
nie chciał się ani wytlom:1Gzyć, ani przyznać uo i6alu. 
Dni mijały, a Dan chouził na lekcye i do robót ]101-

llych: zły, milczący i zacięty. Jak gdyhy nauczully 
losem Alfreda, nie v'ądał od nikogo wsp<'Jłczucia., od
pychał dobre chęci kolegów, a w chwilach wolllych 
od pracy I walęsał się po lasach i polach, szukając 
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towarzyszy w drzewach i ptakach, które znał i milo
wał, jak malo które z dzieci. 

"Jeżeli to potrwa dłużej, boję się, by nie uciekł 
znowu, bo jest za mIody na takie życie ,iI rzekł pall 
Bhaer, zrażony daremnemi próbami. 

"Niedawno jes7.cze byłam pewna że go nic nie 
sprowadzi 7. dobrej drogi, ale teraz tak się zmieni!, 
i6em na wszystko llrzygotowana," odpowiedziała biedna 
pani Ludwika. Ubolewała ona nad swym chłopcem, 
i nie mogła znaleść w nim osłody, bo jej najwięcej 
unikał. Ile razy spróbowała pomówić sam na sam, 
spog:ądał na nią jakoś gniewnie a błagalnie, jakby 
dziki zwierz w sidla schwytany. 

Alfred ścigał jak cień Dana, który unikając go 
mniej niż innych, zazwyczaj mówił tylko opryskliwie: 

"Tyś już oczyszczony z zarzutów, o mnie zaś nie 
turbuj się, bo sobie łatwiej poradzę ." 

"Przykro mi, żeś tak osamotniony," rzekł raz 
Alfred smutno. 

"A mnie bynajmniej" - odparł Dan, tłumiąc west
clmienie, gdyi6 dolegała mu ta samotność. 

Przechodząc pewnego dnia lasem, napotkał gro
madkę swych kolegów, którzy dla zabawłd, to się 
wspinali na drzewo, to się zeń zsuwali, po giętkich 
gaJ.Qziach. Dan stanął na chwilę, by sig przyjrzM tym 
figlom. Gdy przyszła lwIej na Jakubka, wybrał, na 
nieszczęśeie, zbyt grubą drzewinę, bo skoro zaczął 
się zsuwać, nachyliła się tylko trochę, i został 7.a
wieszony bard7.o wysoko. 

"WrÓĆ się, bo nie poradzisz sobie!1I zawołał Antoś 
z dolu. 

Jakubek chciał go usłuchać, ale gałą~ wymykała 
mu się z rąk, a nogami nie mógł uchwycić pnia: tak 

1:)* 
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si~ wi~c zmordował darenlll()ill szamotaniem się, ie 
nakoniec zawolal rozpaczliwie: 

"Cłnvytajcie nli~! ratujeie, 1)0 muszę upaść." 
"Ostróiuie! zabijesz sig!" wykrzyknął Antoś z prze

rażeniem. 

"Trzymaj się moCHo!" rzokI Dan, poczem "skoczyl 
na drzowo, i wspinał sig, póki nie dotarł do hkllbka, 
który patrzył Well, 1)ołel1 obawy i uadzioi. 

Skaczibc gon1czl.o\\'o pod drzewem, wol\LI Alltoś: 
"Zejd:i,cie obaj razem!" Alfred za~ wycic!gal r{:ce, ieby 
ich podtrzymać w locie. 

"Właśnie tego chcę," odparł Dan z ziJllu;! hwii!, 
i gdy to mówił, dnIOWO się pochylilo o killm stóp 
uiil'j, pod zwigkszonym ci~iarem. 

Jakubek zeskoczył lJezpiecznie; ale brzezilla uwol
niona od polowy ciQ:Gal'u, tak nagle poduiosla sil) 
w górQ, żc Dau spadł na zieJlliQ. 

"Nic mi nic będzie; za chwil g przyjdę do siebie," 
rzckł siadaj'1e z llobladlq, nieco twarzi1; a cliło!wy 
otoczyli go przejQci podziwieniem i przestrachem. 

"Poczciwy z ciebie chlopak, Danie, takim ci wdzir
czny!" scrdecznie przemówił Jaku bek. 

"Nićma za co," mruknął tenie, podnosząc si~ zwollla. 
I owszem, jest za co, i uścisng ci l'gkg, chociai 

jesteś ," - tu, zamia"t wymówić ni, szczęsne slowo, 
przygryzł sobie Antoś jQzyk i wyciągnąl l'Qk(;, Z tĆI1l 
przekonaniem, ie pigkny czyn spełnia. 

"Ale ja nie UŚCiSllę 1'gki oszczercy," odrzekl Dau, 
i odwrócił się wzgardliwie. Antoś przypomniawszy 
sobie zajście przy strumyku, umlOll1ł co tchu. 

"Chodź do domu kolego, ja cię poclnios\l,1( powie 
dział Alfred, i odeszli razem; reszta zaś pozostała 
jeszcze, by rozprawiać o zr(;c:mości Dana. Bardzo 
byli eiekawi czy "przystanie już do nicll," i nie mogli 
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się odżalowa(', że owe pieniąd7.e Tomka narobiły tyle 
frasunku. 

Pan Dhacr przyszedł nazajutrz rano do s7.koly, 
z tak nra(lowaną twarzą, że chlopcy zaciekawieni byli 
co mu sig stalo, i Imczęli przypuszczać io oszalaJ, 
skoro poszedł prosto do Dana, uj~11 go 7.a obie rgee, 
i ściskając serdecznie, rzekI: 

"J l1Ż wiem wszystko, i przepraszam cig. Ten 
Jlost.Qpek w pi\)lm6m świetle )lrzedstawia twój cluJf'ak
ter; ale pamiętaj, ie nawet prze7. pn~yjaMI nie należy 
kłamać.1( 

"Co to 7.nac7.y?" 7.awołał Alfred, bo ,Dan nie wy
rzekł ani slowa, tylko podniósł głowg, Jak gdyhy do 
owój (:Invili jakiś cigżar pochylał ją ku zie,mi. , 

"Dan nie WJ~iąl pieniędzy Tomka!" powledzmł pan 
Bhaer 7. rarlością. 

"WiQc Jctói je wziął?" chórem Imw~ł~li chlopcy. 
Profesor wskazal na jerlno puste mlCJsco: wszyst

Ide oczy pos:;:]y w ~lad za jego palcem, ale sig nil,t. 
nie odezwał, t.akie zdumienie ogarnglo cale grono. 

"Jakubek oddalił się ztąd dziś rano, i oto c~ 
7.ostawil ," rzekł pan 13haer; poc7.ćm wśród og~)~JJć.1 
ciszy, pl'7.eczytał kartkę którą wstawszy z, lozka, 
znalazł przywiązaną do klamki, u swych drZWI. 

To ja wziąłem Tomkowi dolIara ; bo 7.aglq,clając 
prz~~ sz~zełing, 7.obaczyłem gdzie chowa pieniąd,ze. 
Miałem cht}ć przy7.nać się pręcb:ćj, alem się obaWIał. ° Alfreda nie t.yle mi chodziło, ale z Dana tald 
poc7.ciwy chłopak, żem już nie mógł wytrzymać. Nie 
wydałem tych pieniędzy: sq, w moim pokoju, pod dy
wanem, za umywalnią. Żaluję, żem to zrobił, i p?
niewai nie pr:r.ypuszczam iebym tu jeszcze wrÓCI!, 
lliech sobie Dan zabierze moje r?:eczy. 

Jakubek." 



2~O 

Ta spowiedź bardzo krótka, niewykwintna, brzydko 
napisana i kreślona w wiełu miejscach, stanowiła 
jednak ważny dokument dla Dana. Gdy pan Bhaer 
zamilkł, uradowany chłopak pobiegl Im nicmu i n:cld 
przez łzy, z poszanowanicm, jakiego starano się go tam 
nauczyć: 

Teraz przyznam, że żaluję winy i poproszQ 
o przebaczenie.l' 

~To było zacne kłamstwo, mój Danie, i muszę ci 
jc darować; ale jak widzisz, nie wyszło na dobre," 
powiedział profesor opierając ręce na jego ramionach, 
z twarzą wyrażającą serdeczne zadowolenie. 

"Dla tegom tak postąpił, żeby chłopcy przestali 
dr\,:ezyć Alfreda, bo jemu to bardziej dolegało, niieli 
mnie," rzekł Dan, z widocznq, przyjemnością korzy
stająe z mowy, po tak zaciętem milczeniu. 

"Czy podobna żebyś to zrobił! aleś ty był zawsze 
taki dobry dla mnie!" rzekł clriącym głosem Alfred. 
Brała go wielka chęć rozpłakać się i uściskać przy
jaciela, lec7. bał się oburzyć go, tak babskim objawcm 
czułości. 

"W szystko się już wyjaśniło, wiQc nie s7.alej, mój 
drogi," rzekł Dan przełykając łzy, i rOileśmial się 
wesolo, po raz pierwszy od kilku tygodni. "Czy pani 
Bhaer wie o tćm?" zapytał po chwili. 

"Ma się rozumiM, i taka jest uszczęśliwiona!" 
odparł profesor. Dalszą mowę przcrwali mu chłopey, 
bo zaciekawieni i przejęci radością, otoczyli Dana; 
lecz zanim zdołał odpowiedziM na ich liczne pytania, 
nowy głos wykrzyknął: 

"Niech żyje Dan!" i pani Ludwika ukazała się na 
progu, powiewając serwetą. Zdawało się, iż z radości 
gotowa tallczyć, jak to było jej zwyczajem w dzie
ciństwie. 
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Wszyscy, a na czele pan Bhaer, tak głośno wy
l,rzyl<nęli "hurra!", że się aż Azya zalękla w kuchni, 
a przechodzący wówczas kolo domu staruszek, zaczął 
kr\,:cić głową i rzekł: "Za moich mlodych lat, inne 
były szkoly." 

"Dan trzymał się tęgo przez chwilę, ale go zwal
c7.yła rado~ć pani Ludwiki. Nagle, lJobiegł przez sień 
do bawialnego pokoju, gdzie olla także podą,2yła, 
i ln'zez llół godziny nic pokazali się nikomu. 

Panu Bhaer było bardzo trudno uciszyć zgorącz
kowaną gromadkę; widząc zatem, że lekcyc nic mogą 
dobrze pójść, zaczął opowiadać tę starą a }Jiękną 
historyę o dwóch przyjaciołach, wsławionych wiernością, 
dla siebie. Chlopcy pilnie słuchali i opowieść ta 
wraziła im sig w pamięć, gdyż serca ich były wl'aśnie 
w;r,ruszonc, slu'omniejsz!j: parą przyjaciół. Kłamstwo 
Dana było wprawdzie rzeczą naganną; ale przyjaźll 
powodująca nim, i męstwo z jakiem znosił upokorze
nia należące się innemu, podniosły go do godności 
bohatera. Uczciwość i honor nabrały dla nich nowego 
znaczenia; dobre imię stało się im droższem od złota, 
gdyż poznali, że straci wszy je, niemożna odzyskać 
za pieniądze, i odtąd życie spływało im blogo, bo 
wszyscy nawzajem ufali sobie. 

Tomek z chlubą, przywrócił dawną firmę; Alfred 
poświęcał się całkiem Danowi; a inni chłopcy starali 
sig wynagrodzić im obu dawniejszc podejl>zenia i ozię
błość. Pani Ludwilca cieszyła sig swą, trzódką, pro
fesor zaś niCi~mordo\Vanic opowiadał o swym Damonie 

Pytyasie. 



R o z cI z i :i ł p i ę t n a s t y. 
Na wierzhie. 

Stara ta drzewina slyszala owego lata dużo 7.wil'
rze{l, i widziała wiele malownic7.ych ohr37.k('w; wsz.I'stlde 
rlzirci polubiły bowiem to schronienie. SzczcgtJlllie 
du~o ich sig schodzilo pewnćj soboty ]lO Jlolndniu, 
i jaIIi,~ ptaszek opowiedział pam, co si~ tam d7.ialo. 

Najpierw przys7.ly Andzia i Stokrotlm z halij
kami i z mydJem, - ho od czasu do czasu ,,- na
padzie och~d()stwa, praly w strumyku stroje łalek. 
A7.ya nic pozwalału krzątać sig w kuchni, a do la,den
ki wzbroniono im przystQ]lu, odł,ą,d Anflzia 7.apomnialu 
IW7.yJo-gcić kurek od wody, skutkiem czego ])łyll~'la 
i płynęla, aż wreszcie, prze/'. podlogę dostala sil' na 
ni:i:sze piQtro. Stokrotka wzięła sig z ladem do dziela: 
uprała najpierw białe rzeczy, a potćm kolormre; 
wyplukała je starannie i za pomocq, sZIlilek 7. wasztatu 
Antosia, r07.wiesila na S7.nurze l)rzywhplanym do dwóch 
krzaków berberysowych. - Andzia, wszystkie rzec7.y 
razem wlożyła do llalijki, a potćm zapomniala o nich, 
zają,wszy się zbieraniem cykoryi, by wnlchać nh! po
duszeczki dIn, Semiramidy, królowej Babyłollu, - tak 
bowiem na?'ywała jedng ze swych lalek. Zallralo to 
nieco czasu, i gdy "Iskra" wydobyła nareszcie garde
robg 7. wody, ciemnozielone plamy ukar.aly si~ na 
wS7.ystkiem: puściła bowiem podszewka u jakiegoś 
okrycia, 7. której kolor prr.eszecU na różowe i nie
bieskie sukienki, na koszulki i spódniczkg ze śliczl1e
mi falbankami. 

"Cóż to za s7.kocJa!" 1'7.eł\1a ~ westchnieIIiellI Anclzii'. 
"Połóż to wszy~tk() lIa trawie ieb} wyhiclal()," 

powieclzillln Stokrotka, z doświauczoną minką. 

"Dohrze, pol()ż~; a t.ymczasem siedzQc sohie 
w gniazdkn, hędziemy mogly pilnoivać, żeby wiatr 
c:wgo nie porwał. 

Gdy nasl':e małe praczki rozłożyly na trawie stroje 
krblowrj nabylOJ'lshiój i przewróciły balijki dla wy
suszenia ich, wgramolily się potćm do gnial':(llm, gll7.ie 
zar7.Qly szczchiot.a(:, jak 7.wykly rohić panie, w ]>r,,-e1'
",o,('h mi~fl7.y domowemi zajęciami. 

"Mam 7.amiar 7.l"ohić piernat z mojój poduszki," rzelda 
pani Iskra, i zac7.ęla pr7.esYJlYlVać cykorrę 7. I;ieszollki 
do chustki, skutkiem czego ubylo j(>j polowQ. 

"A jahym nic chciała piernata. Ciocia Ludka m6wi, 
że to niczdrowa 1'7.ec7., więc tylko na materacacll po-
7.walam dzieciom sypiać," odpada stanowczo llani Smith. 

"Moje są tak I':drowe, że cZQsto sypiają na golćj 
podlod7.e, i wcale im to nic szkodzi. - Nic mog\) im 
sprawi{O materacy, a przytćm Iubig sama robić pościel." 

"C7.y Tomek nie dostarrzylby ci pićrz)'?'" 
"Może i c1osta1'c7.y, ale nio zapłacQ za nie, bo on 

oto nic dba," odpowiecl7.iala pani Iskra, chcąc skor7.Y
stać ze znanćj jego uczynności. 

"Zdaje mi si~, że ta różo,,'a suknia spłowieje, 7.a
nim wyjdą z J1ićj zielone plamy," zn,uwa:i:yła IJani 
Smith, spoglądając z wysoka. -- Chciala ona IV ten 
sposób nakicrown,ć ku innemu przedmiotowi rozmowQ: 
rbżnily si~ bowiem cz~sto w zdaniach, a była bardzo 
ostrożną osóbką. 

"Mniejsza o to; sprzykrzyły mi sig lalki i l)ewno je 
jlor?,uCQ, a zajmQ sig wiejskićm gospodarst.wem. W oJ~ 
to, niż ])rowadzenie domu," rllekla pani Iskra, idf!Jc 
w tćm za przykludem wiełu Rtarszych pat'l, które jCIlnak 
nic mog:1 tu,]( swobodnie llrząd7.a6 si~, 7.e sm} dr.iatwi),. 

"J ak je porzucisz, gotowe pomrzćć bez matki!" 
wykr7.ylmQh1 tkliwa pani Smith. 
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"Niech sobie umićrają. Znudziło mi sir piełęguo
wać chlieci., i odtąd bQd\) się tylko bawiła z chłopcami, 
bo się im na co przydam," odparła znowu ta dama, 
aż llazbyt obojętnie. 

Stokrotka nic nic wiedz~bc o prawach kohiety, spo
kojnie przywlaszezała sobie wszystkie, jakich zaJl['agn~la. 
N ikt jej tego nie bronil, bo się porywała na rzeczy, 
którym 1l0llola,ć mogła, i bezwiednie korzystała tylko 
z wrodzonego daru czynienia zdobyczy. 

Audzia, niezrażona żadnćm niepowodzeniem, rzu
cala się na wszystko, gniewnie upominająe się 
o swobody dozwalane chłopcom. Dni ~miełi siQ, od
pędzali ją, łajali że się mięsza do cudzych spraw, ale 
daremnie, mia.ła bowiem silną wolę i skłol1noM do 
despotycznego reformatorstwa. Pani Bhaer czując . pociąg 
do jej natury, starała się jednak poskramiać szaloną 
żądzę nieograniczonej wolności; uczyła ją ez:ekać, pa
nować nad sobą, i przysposabiać się do umiejętnego 
korzystania z UlJragnfonej swobody. W lepszych chwi
lach ulegala Andzia jej wpływowi; nawet coraz rza
dziej obiecywała sobie zostać kowalem lub ślusarzem, 
CMą energię i ruchliwość 7.wracając lm wiejskiej go
spodarce. Ale nie zadowalnialo jej i to zajęcie, bo 
choć otaczające przedmioty były ulegle, łagodne, -lecz 
jako pozbawione mowy, nic mogly dziękować za opiekę: 
ona zaś koniecznie potrzebowała kochać i otaczać 
staraniami. Najszczęśliwszą była, skoro malec który 
przyszedł do nićj po radę, ze skaleczonym palcem, lub 
z guzem na czole. - Zauważywszy to, pani Ludwika 
powzi\)ła myśl, żeby ją dozorczyni nauczyła bandażo
wać, przykładać plastry i smarować maściami. Chło
pcy zaczęli ją nazywać, "doktorem Iskrą" a to wszyst
ko sprawialo jej taką przyjemnóść, że pewnego dnia 
rzekła pani BJlaer do m~ia: 

"Jużem zmiarkowala, jaki mamy obowiązek wzglę
dem tój dziewczynki: ona potrzebuje przejąć się czemś 
żywo, i jeżeli uie zdobędzie nic takiego, stanie się 
kobiet~1 suchą, szorstką, niezadowoloną z życia. Za
miast przytłumiać ruchliwą naturę, starajmy się za
l)ewnić jćj odpowiednią P!f1cę, a późnićj nakłonimy 
ojca, by ją poz;wolił uczyć medycyny. Będ2ie dosko
nalą lekarką, bo ma odwagę, nerwy silne, serce tkliwe, 
i litość dla wszelkich eierpie!'l. Pan Bhacr uśmiechał 
się z początku, ale przystal na wyprobowanie jćj zelol
nOSC1. Dał w ogrodz;ie zagon na zio,la leez;nicze, uczył 
ich wlasno~ci, i pozwalał je zażywać dzieciom w lekkich 
przypadlościach. Andzia tak dobrze pojmowala i pa
mietała wszystko, tak byla oddana temu zaj~ciu, że 
zachQcony profesor, nic zamykał przed nią drzwi, cho
ciaż była tylko maJą kobietką. 

Siedząc owego dnia lla wierzbie, rozmyślała właśnie 
o tćm wszystkićm, a gdy Stokrotka rzekla ze zwykłym 
spokojem: 

"Ja lubię rządzić domem, i chciałabym miM. ła
dniutkie gospodarstwo ella Adasia, jak dorośllieill i bę
dziemy razem mieszlmć.1l 

Andzia oelparła stanowczym tonem: 
"A ja nic mam brata, więc nic b~dę potrzebo wala 

trudnić się domem. Wolę mióć aptekę pelną flaszek, 
szufladek, moździerzy i tłuczków; objeżdżać okolic~ 
kabryoletem, i leczyć chorych. Jakie to będzie za
bawne!" 

"Fe! jak ty możesz znosić szkaradną WOll tych 
rozmaitych proszków, olejku rycinowego, senesu, 
i syropów na miodzie!" zawolała Stokrotka, otrzą
sając się. 

"Nie myślę ich używać sama, więc mi to będzie 
ObOjętne. Zresztą, wszystkie te rzeczy pomagajlb lu-
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ciziom, a ja lubiQ uzclmwinl-. Alhoż moja szaIwja nie 
odjęła MIu glowy, mat.ce Bhaer? CliJ' Antoś nie 
przestał cierpićć na zlJh,l', w pięć minut, od mojego 
chmielu, - a co?" 

"Może bgdziesz także przystawiać pijawki, obcil1a(' 
nogi i wyrywać lIęby?" lIapytala Stokrotka, drżl!c na 
sarnę myśl o t6m. 

"Ma sig rozumiM, wszystko będę robiła; dla mnie 
to nic jest pr7.ylcre. Lur1~dc będą, się kalec7.yli, a ja 
ich goić hęcl~. Mbj d7.iadunio był lekarzem, i ",i
d7.i.ałam, jak komuś zaszywal ogromną ranę na twal'l~.r, 
a .Ja trzymałam gąbkę i nie bałam sic wcale. D7.ia
dunio tćż powiedział, że 7.e mnie zuch "d7.iewellyna.tI 

"Jak ty mo gl aś patrzóć! Mnie także żal slahych 
osób, i lubię je doglądać, ale tak drżą, podemną nc'lżki, 
że rada nie rada muszg uciec. Ja wcale nie jestem 
7.uchem t" rzekła Stokrotka 7. westchnieniem. 

"BQdzies7. mogla być podręczną, clozorc7.ynil), i pie
lęgnować moich chorych, jak im pr7.episzg lekarstwo 
po .obcigciu nóg," powiedziała Andzia, majl),ca wi
docllny popęd do gwałtownych środków. 

"Andziu, gdzie .ty jesteś 'r" zawolano z dolu. 
"Tutaj !" 
"Oj l oj!" odezwał się znowu ten sam glos, zo-

baczyły Emila, 7. twarzl), wykr7.ywioną, bólem. 
"Przeklęta drzazga wlazła mi w palec, i nie mogc 

jćj wydobyć. Mo7.e ty sprobnjesz, Andziu?" . 
"Bardzo głęboko utkwiła, a nic mam igly/' rzekla, 

7. ciekawością, ogh1dają,C zraniony palec. 
"Wc;' szpilkę," ode:r.wal się llaglą,co Emil. 
"Niemożna, bo jest za gruba i nic ma ostrego 

kol'lCa. 
Słysząc to, Stokrotka wyjęła z kieszeni ładny 

igielnik 7. c7.terema igłami. 
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"Ty zawsze masz pod 1'~k,1 wszystko, czego się 
potrzebuje," rzekł Emil; a łekarlm jego postauowila 
nosie odtąu )Jl'zy sobie igiełllik, gdyż podobne wypadki 
często siQ zdarzały w jej prał{tyce. 

Stokrotka zakryła soLie oczy, Andzia zaś klula 
pewn'1 n1czlq, id;1c za wskaz{nvkami Emila. 

,;Wys iój palec,t< rzekla Andzia, przyghldaj'bc się 
do~wiadczonóm okiem, 1)0 dokonanej opera.cyi. 

"Za Ll'udnyt" odrzeld pacyent, otrllą.saj'1c zakrwa-
wionl), r~kę. 

I1Czekaj, obwi,!7.ę ci go, jeżeli masz clLustkę." 
"Nic mam; weź któl'~ z tych szma.t, co tam leżą." 
"Ależ to suknie mojćj lalki l" zawołała Stokrotka 

z o burzeniem. 
"Weź którg z moich, bgdzie mi bardzo lll':!;j'

jeillllie," r:wkła Andzia, i Emil nachylil sill po pierwszę 
z brzegu. Przypadek IIdal'lIył, że byla to wlaśnie ładll<L 
snkien ka II fal bankami; ale Andzia podarla jl1 bez 
skrzywienia, i skoro królewska S7.at,t zostaIa obróconą 
na bandaże, odprawiła pacyenta, mówi'1c: 

I1Utrzymuj szmatkg w wilgoci i uie odejmuj jćj, 
to ci sig rana zagoi, i nic bgdziesz cierpial." 

)le żą,dasz za to '(" spytał Emil ze ~mióehem . 
"Ubogich łeczg gl':l.tys, darmo, bez opIaty!" od

parla, stroj~c poważną mink\:. 
"Dziękuj~ ci, doktorze Iskro; zawsze bQdę przy

chodzij' do ciebie, gdy mi się co stanic," powiedzial 
Emil, odchodząc. 

Panienki szybko zebraly uprane szmatki i po
dąiyly do domu, by rOZlJu,lie ogiell na kuchence 
i wziąć się do prasowania. 
, . Lekl~i wietrzyk poruszył starą wierzb'l, jak gdyby 
tinllała SI\) po cichu z d:decinnego szczebiotania, które 
pOllowilo się wkrótce, migdzy drugi! PlU';! ptas:r.ąt: 
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"Powiem ci teraz owę tajemuicę," r7.Ckł Tomek, 
widocznie przejQty wainością swej nowiny. 

"Mówźe/' odparł Alfred, który iałowal, ie llie 
przyniósł ze sobą skrzypcy, taki tam znalazł chłód 
i spokój. 

"Na ostatniem zebraniu w klubie, uczyniłem WIlio· 
sek, żeby Danowi wynagrodzić nasze podejrzellia, 
ja)'ą piękną pamiątką. Zgadnij, cośmy obmyślili?" 

"Siatkg na motyle; on tak dawno pragnie tego," 
rzekł Alfred, trochę niezadowolony, gdyi chciał mu 
ją sam darować. 

"Nie, mój panie; oto prawdziwie powiększający 
mikroskop, ieby za jego pomocą widział te rozmaite 
iyj,!tka w wodzie, gwiazdy, jajeczka mrówcze, i tym 
podobne rzeczy. Nic ladnyż to będzie podarek?" rzekł 
Tomek, mięszając mikroskop z teleskopem. 

"Toś mnie ucieszył! Ale czy taka rzecz nie będzie 
za droga?/I zawołał A)fred, przejęty radością, żo jego 
przyjacieł zaczyna być cenionym. 

"Wszyscy się złożymy; ja ofiarowałem moje pięć 
doUarów, bo jeżeli mamy co dać, to niechie jui 
będzie ładne. 

,,Jak to , wszystko dałeś? Jak żyję, nie widziałem 
tak szczodrego chłopca!" zawołał Alfred, spoglądając 
naJ] ze SZCZel'em uwielbieniem. 

"Tak mi sig dal), pieniądze wo znaki, że ich 
więcej nie chcę zbierać, tylko zaraz bgdę wydawał. 
W ten spos6b nikt mi ich nie pozazdrości, nikomu 
nie przyjdzie ochota kraść, a ja nie będę potrzebowal 
podejrzewać kogo i kłopotać sig o moję kasQ," odparl 
Tomek, )(t6remu ciężyły trollki i niepokOje, właściwe 
miljonerom. 

"Czy tylko pan BlIaer zezwoli na to?" 
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"Powicdzial, że to wybol'lly pomysł, i że ;mał 
wielu zacnych lud:d, którzy woleli dopomagać potrze
bującym, ni)\ gromadzić pieniądze, aby je )(toś zmar
nowal po ich śmierci. 

"Wszak)\e twój ojciec jest bogaty; C7.y ta1c~e w ten 
,posól> ]lOstQ[Juje?" 

"Nic jestem tego pewny; tyle tyllw wiem, ie mi 
dajc wsr.ystko, rr.ego mi trzeba. Ale za pierwszą byt
nością w domu, przedstawię mu t\; rzecz, bo ]1],7.ecie7. 
mUS;l,ę dać dobry przyklad," rzekł Tomek tak seryo, 
7.e chocia)\ Alfreda Ill':lła ochota do śmiechu, odezwał 
się z powagą: 

"Ty będziesz umiał robić u;i;ytek z pieni\;dzy, -
nieprawda ?" 

"Tak powiada pan BlIaer, i obiecuje mig nauczyć 
tej sztuld. Zacznę od Dana, a jak hgdę miał znowu 
dOllam, to się czem llr7.ysłu;i,ę Dickowi, bo dostaje 
tylko centa na tydziCll, a taki dobry z niego chłop
czyna! Ma się rozumieć, ie nic może dużo oS;I,czędzać, 
więc chciałbym się uim trochę zająć ,CI powiedział po
czciwy Tomek, niecierpliwie wyglądajl1c chwili, I,iedy 
będzie mógł wziąć sig do tego. 

"To bardzo piękny pomysł, i <lamiast 7.bićrać pie-
• niądze na skrzypce, sam ofiaruję Danowi siatkę; 

a jeżeli mi coś jeszcze pozostanie, to sprawi Q Karoł
~\Owi jal,Q, przyjemność. On taki do mnie przywiązany, 
l chocia;;, nic jest ubogi, lubi dostać jaką fras:d{g, bo 
ja 7. wS7.ystkich najlepiej wiolII , czego mu trzeba," 
r;l,eld Alfred i zamyglil sig lIad tern, ile Szc7.ęścia 
b~dzie m!'lgl dać, za swe trzy doli ary. . 

"Jabym tak samo zrobił. Ale chodźno teraz za
pytać siQ pana Bhaer, czy ci p07.woli pojechać ze 
mm1 do miasta, w poniedziałek. Tybyś l{Upil siatkQ, 
a ja wyswkalhym mikroskop. Franz i Emil ,:ybićrają 



się także, wit.:c ~i\: doslwllalc zabawimy, koc,mj;~c po 
sklepach." 

Poszli lJOU r~kg, l'o:-:pmwiaj1ll: o nowydl zamy
słach z zabawmb powag'1 i z przcdsma]<ieID sluuJ\iej 
uCiec1y, jakiej się dozIlaje, dopomagaj11c bićdlliejs:-:Ylll 
od siebie. 

W gramolmy si~ tlo gllia:-:ua i. wypocznijmy ga
tunk~jac liście bo sie tam :-:uaje tak ehlodno i miJo," 
rzekł .Ada::i, gdy wn{:-: z Danem wrócili z daleł\iej 
przechadzld do lasu. 

"DoJm"e," odlJOwiedzial Dan zwi\:~lc, jak za
zwyczaj. 

"Dla czego brzoza traó' lll'~dzćj liście, niż in Ile 
drzewa?" spytal ciekawie Ada::i, - ufny, że mu Dan 
zawsze odpowić. 

W odmienny sposób 811 uwieszone. Czy 1Iie wi
dzis~ że łodyga inaczej trzyma sig liścia, <L illilCZl'j , .' .. 
galązki '? Sb1dto l)orusl.';a sI<.:, za uaJmllleJszym .1lQ-
wiewem wiatru. U wiilzu, li::ić uie jest tak ruchliwy, 
bo wisi prosto." 

Jakie to zajmujl1ce! Czy i 7, tem dzieje się tak 
" I . l t ' samo?" zapytał Adaś, trzymając gahlzk'i: lHacyl, i: orę 

odłamał od drzewka, roslH~cego na 1<1ce, 
"Nic; liście od akacyi należ'1 do rodzaju zamyka

jących siQ, za dotlmi~ciem. Polóż palce w środku 
lo dygi , to zobaczysz, czy się nie zwim!," nlCkl Dall, 
przyglądając sir,: kawałkowi miki. .. 

Adaś zaraz zrobił pdlbę, i listki tak SI\: zWllll~ly, 
że galą.zka zdawala się ich mićć jeden rZl1u, uie llwa. 

Jak mnie to zacic1;:awia.! Powiedz mi co jeszcze 
o i~~lych liściach, lIaprzykLtd o tych," rzeki ALla~, 
i podal now,! gah!zkl,;. 

"Tymi żywi'l si\, jl't1wahlliki, kt\JJ'c żyh na li~ciach 
morwowych, póJ,i nip zaczlH~ samc IlrZ'pić. ZwieLlzałem 
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ra? faIJrykę jedwabnyeh materyi, i były tam sale pełne 
!Iółek, pokrytych liśćmi i robaczkami, ],tóre zjadały 
Je tak szybko, że aż słychać było szelest, Czasami 
nawet zdychają z przejedzenia: powiedli to Nadzia
nemu ," rzekł Dall, śmiejąc się, i wziął do ręki 
kamyk obrośnięty mchem. 

"Ja wiem to tylko o liściach morwowych że czaro
dziejki używały ich zamiast kołder," rzekł Adaś który 
się jeszc7.e nie p07.był zupełnie wiary w istnienie 
leśnych bogiJl. 

"Gdybym miaJ mikroskop, pokazalbym ci daleko 
piękniejsze przedmioty od czarodziejsldch istot" po
wie?zia~ Dan, zamyślając sili: nad tern, C7.y' kiedy 
pOSIądZIe ten upragniony skarb. 

"Znalem jednę staruszl'ę, która zamiitst czepka 
nocnego, używała liści morwowych od newralgii 
w twar7.y; zszywala je, i nosila bez ustanku." 

"JaIde ' to zabawne! Czy ona była twoją babką?" 
"Nie; ja nie znalem babki. - To byla jakaś 

dziwaczna staruszka; mieszkaJa sama jedna w bard7.o 
starej chatce, Wl'aZ z dziewiętnaśtu kotami. 'Ludzie 
ją nazywali czarownicą; ale to był fahz, chociaż po
zory miała straszne. Dla mnie okazy wala się szcze
gólnie dobrą, gdym w sąsiedztwie mieszkał. Nieraz 
pozwalała grzać się przy ogniu, wied7.ąc, jak sili: ze 
mną źle obchodzą w domu ubogich." 

"Czyś ty był w domu ubogich?" 
"Jakiś czas tylko; ale dajmy pokój; nie miałem 

7.~miaru. wspominać o tern ," rzekł Dan, powstrzymując 
SIę w mezwykłym przystępie otwartości. 

"Opowiedz mi co o tych kotach ," odezwał sili: 
Adaś, żeby przerwać tę r07.mowe' zmiarkował bowiem 
z przykrością, iż })ytanie było d~aźliwe, 

Mali mqźczyzni. 16 
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"Chyba ci to powiem, że. hodowała i~h mnóstw?, 
i na noc pakowała wszystlne do beczkI, zką,ll Je 
nieraz wypusllczałem; rozbiegały się wówczas 1)0 całym 
domku, ona zaś zła, jak furya, goniła je, by zamknąć 
napowrót." , , . . 

"Czy dobra była dla nich?" zapytał Adas, smICJąc 
się serdecznie. . , . 

"I jak jeszcze! Skoro się tył~o znalazło w m~esclC 
chore lub opuszczone stworzeme, zaraz brała Je .~? 
siebie' a jak ktoś lJotrzebował kota, to szedł do mej, 
wybić;ał najładniejszego , i płacił tylko 9 llClISÓW *); 
ona zaś była uradowana, że biedactwo znalazło po
mieszczenie." 

Chciałbym zobaezy6 tę panią·" 
::J uż nie żyje; wszyscy moi pomarli ," krótko 

odparł Dan. , . " 
Bardzo żałuję!" rzekł Adas, l przez chwIlę mll-

cza!" zastanawiając się, w jaki sposób przedłużyć tę 
roz~owę. Czuł, że to rzecz draźliwa, badać o sta
ruszkę, ale pragnął usłyszćć coś jeszcze o kotach, 
więc zapytał ostrożnie: 

Czy ona umiala wyleczyć chorego kota '2" 
"Czasami' gdy jeden naprzykład złamał nóżkę, 
,,' d 'ł l . przywiązała ją: do deseczki, i wyz rOWla ; .0. e me-

które zdychały i grzebała je; te zaś, co me mogły 
wyzdrowieć, mialę. zwyczaj zabijać." ,. 

W jaki sposób?" zapytał Adaś, z usmlćchu Dana 
mia;:kując, że owa jejmoM używała szcze?óluych sztułr, 
i że do jćj kotów muszą być przywIązane wesołe 
wspomnienia. 

Jedna dobra pani, łubią:ca koty, przysyłała jćj 
swoj~, i nauczyła zabijać je eterem. Staruszka kładła 

*) Póllora złotego. 
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w stary but, gąbkę zwilżoną w tym płynie i wpuszczała 
weń kota, łebkiem na dół. Usypiał natychmiast, odu
l'zolly zapachem, i zanim się ocucił bićdak, topiła go 
w gorącćj wodzie.1I 

"Mam nauzieję, że wtenczas nic nie ('zul. - Trzeba 
to opowiedzić6 Stokrotce. - Tyś dużo ciekawych 
rzeczy już widział, nieprawda (/C rzekł Adaś, i za
my~lił się o doświadczeniu tego chłopca, który kilka
krotnie uciekał w świat, i sam jeuell radził sobie 
w wiclkióm mieście. 

"Czasami 
"Czemu? 

przeszłość '?" 

"Nie." 

tego żaluję." 

Alboż to nie milo }lrzypomnie~ sobie 

"DziwlIa rzecz, jak ciebie nic nie zadawalnia/' 
IJowiedział Adaś, i obj1!!wszy rękoma kolana, z zadumą 
patrzył w niebo. 

"Prawda, że mi jest djable trudno dogodzić, _ 
to jest - nie clIcialem się tak wyrazić -/' rzekł 
Dan, i przygryzl sobie usta, bo to niebaczlle słówko 
wymlmęlo mu się miruowoli, a chciał być jeszcze 
ostrożniejszym z Adasiem, aniżeli z iunymi kolegami. 

"Niech ci się zdaje, żem nie slyszał; zreszŁ.:'1, 
jestem pewien, że już się tak nigdy nie odezwiesz," 
I)owiedzial Adaś. 

"Jeżeli zdołam się powstrzymać. Jestto jeden 
z przykrych zabytków llrzeszłości. Staram się otrząsnąć 
z niego, ale daremnie," rzekł Dan z widocznem znie
chęceniem. 

"Owszem, daleko rzadzićj teraz używasz brzydkich 
wyrazów, i ciocia Ludka bardzo rada z tego, bo ci\! 
trudno bylo odzwyczaić, jak mówi." 

"Doprawdy'? ciesL:ę się!" zawolaJ Dg.n wesoMj. 
10* 
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Włóż ten nałóg do s7.uflady 7. grzechami, i 7.a-
" . t l d " mknij go na klucz. Ja sobIe zawsze a ( ra Zr,]. 

CO to znaczy?" zapytał Dan, w którym Adaś 
bud;ił taklb ciekawość, jakby jaki nowy gatunek 
chrabij,sllcza. . . 

To J'est lIabawka której SIę lubIę oddawać po-" , .. . " kryjomu. Jeżeli mię nie wyśmiejesz, t? CI J~ OpISZę, 
powiedział Adaś, rad,. że może .dal ~J mÓWIĆ w ty~ 
przedmiocie, zarówno ICh obu zaJmuJij,cym. "Oto .wJ
obra:i:am sobie, że mój mózg jest okrij,gł~m po!wJem, 
a dusza skrzydla~ istotką, która w mm mleszlm. 
Ściany sij, pełne półek i szuflad, w których trzymam 
myśli ilość dobroć i tym podobne rzeczy. Dobre 

" .. h ł a skłonności chowam w widocznych mlCJscac , a z e z -
mykam szczelnie j ale się wydobywaj~, i ta~, s~ silne, 
że niemało się utrudzę, szamocą,c SIę z memI. Gdy 
jestem sam jeden, albo leżę w łóżlm, w ten czas od: 
bywajij, się te utarczki, i lderllję myślami w~dlug ~oh. 
Co niedzielę porzą,dkuję mój pokój, rozmaWIam. z Jego 
mieszkanką, i uczę, jak ma postępować. Cz~sam~ by,~a 
bardzo krną,brną" nie chce słuchać, WięC Ją, ~a~ę 
i prowadzę do dziadunia, który zawsze przYW?dZI ~!! 
do porzą,dku i rozbudza w niej skruchę. ~ DZladuDlo 
lubi tę zabaw]'ę, daje mi zalety do chowama wf, s.zufiad
kach i wskazuje jak zamylcać złe sklonno~cl. Czy 
chci~łbyś sprobo~ać tego sposobu? ~ar?zo jest po
żyteczny," rzekł Adaś z taki?~ ~rzeJęcIem, z tak!! 
wiarą" że Dau zamiast roześmIac Się z tego pomyslu, 
powiedzial poważnym , tonem:. .., 

Niema dosyć mocnej kłódkI do zamlnuęcIa mOIch 
7.ły~h skłonności i mój pokój jest tak zaniedbany, że 
nie zdołałbym d~prowadzić go do porządku." 

Kiedy ładnie utrzymujesz szuflady w szafie, czemu 
" . t t . ?" nie czynisz talt samo l z am eml. 
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"Nieprzyzwyczajonym do tego, - ale może mię 
nauczysz?" rzeld Dan, widocznie gotów chwycić się 
nawet dziecinnego środka Adasia, byleby oczyścić 
duszę· 

"Sam lubię to robić, ale nauczyć nie umiem; 
chybabym powtarzał, co mi dziadunio mówi. Wpraw
dzie nie potrafię tak pięknie przemawiać, jak on, ale 
sprobuję ·" 

"Nie wspominaj o tem nikolDu: tylko od czasu 
do czasu, przychodź tu na podobnij, rozmowę, a ja ci 
się znów odpłacę opowiadaniem o lDoich rzeczach,
dobrze?1t zapytał Dan, wyciągając wielką, i twardą, 
rękę, ~ Adaś podał mu swę małą, i lDiękką, rij,czkę, 
i układ zostal zawarty. 

"Cicho!1t odezwał się Dan, wsl{azując na dom, gdy 
Adaś zabierał si~ do wykładu o -najlepszym sposobie 
pokonywania złych sklonności. - Wychyliwszy glowy, 
spostrzegli, że pani Ludwika nadchodzi cqtając, a Teo
dorek ciągnie za nią, wózek. 

"Czekajmy, aż przejdą" żeby nas nie zobaczyli," 
szepnął .Adaś, i cicho siedzieli, gdy się ta para z bli
żyła. Pani Bhaer zaj~ta ksią,żką" byłaby ))iezawodnie 
wpadła w strumyk, ale ją, powstrzymał Teodorek, 
mówiąc: 

"Mamo, chcialbym lowić lybtL" 
Zamkną,wszy ciekawe dzieło, którego nie mogła 

doczytać od tygodnia, zaczęła się rozglą,dać za długij, 
tYką, lDiała bowiem zwyczaj robić zabawki z lada 
czego; ale zanim ją ułamala, delikatua galą,zka wierz
biny padła jej pod nogi, i podniosłszy oczy, zobaczyła 
chłopców, śmiejących sir,] w gniazdku. 

"Teodolet tam pójdzie!" zawołał chłopczyna, wy
cią,gają,c rij,czki i trzepocą,c sukienkij" jakby skrzy
dełkami. 
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"Muszę teraz pójść do Stokrotki, więc możesz 
tu usiąść na mojóm miejscu," rzeld Adaś,i pobiegł 
jej opowiedziM zajmującą historyę o dziewiętnastu 
kotach. . 

Teodorek przy pomocy matki dostał się do gniar.da, 
a Dan robiąc dla]'t węil.kę, odezwał się z wysoka: 

"Teraz może pani swobodnie czytać, a ja będę 
c7.uwał nad malcem." 

"Minęła mię już ochota. - Coście tu robili z Ada
siem?" zapytała pani Ludwika, miarkując po Danie, 
że mu coś dało do myślenia. 

"Ro7.mawialiśmy; ja mu opowiadalem o roślinach 
i tym podobnych rzeczach, on znowu o pewnych ćwi
c7.eniach swoich. - Masz wędkę, Teodorlm, moŻes7. 
łowić, bom osadził na niej robaczka.u 

Chłopaczek wychylił się za drzewo, pilnie upa
trując rybek, gdyż był pewny, że się zjawiq,. Dan 
trzymał go za sukienkę, żeby nie spadł na ziemię, 
a pani Bhaer stojąc w pobliżu, wszczęła z nim 
r07.mow\l. 

"Takam rada, żeś mówił z Adasiem; właśnie tego 
!UU trzeba, i chcialabym, żebyś go uczył i brał z sobą 
na przechadzki, dla objaśniania o otaczających go 
przedmiotach.u 

"Ja bym to lubił, bo jest bardzo bystry, ale ... u 

"Ale co?" 
"Zdaje mi się, że nie zaufałaby mi go pani." 
"Dla czego?U 
"Adaś taki miły, dobry, - a jam takie ladaco, 

więc bałem się, czyby go pani nie wolała tr7.ymać 
7. dała odemnie. 

"Ależ ty nie jesteś ladaco, i ufam ci, mój Danie; 
7.upelnie ci ufam, bo się szczerze staras7. poprawić, 
i z każdym tygodniem stajesz się lepszy." 

247 

"Doprawdy?U wykrzyknął Dan, wyraz 7.niechę-
cenia znikł z jego twarzy. 

"Albo nic czujes7. tego 'tu 
"Tak mi sig zdawalo, alem nie był pewien.u 
"Przyglądalam się dotąd w cichości, czy wyjdziesz 

zwycięsko 7. próby, chcąc cię wynagrod7.ić, w takim 
razie, sowicie; ponieważ widzę teraz, żeś wart 7.a
ufania, bQdę ci powierzała nietylko Adasia, ale i wła
snego syna, bo ich możesz lepiej uczyć niektórych 
r7.ec7.y, niż my wszyscy.u 

"Doprawdy?" wykr7.yknąl Dan 7.e zdumieniem. 
"Adaś tak dużo obcował przedtem ze stars7.emi 

osobami, że przez to brak mu odwagi i rzeźkości. 
Ty mu się wydajesz najdzielniejszym i naj7.aradniej
szym w świecie Chłopcem; In-ócz tego obeznany będąc 
z przyrodą, możesz mu opowiadać ciekawe rzeczy 
o ptakach, pszczołach, roślinach, zwierzętach, jakich 
nie znajdzie w książkach z powiastkami; a twoje 
opowieści, jako prawdziwe, b~dą bard7.O nauczające 
i pożyteczne. Rozumiesz teraz w jaki sposób możesz 
być mu pomocnym, i dla czego lubię, żeby z tol1ą 
przestawał ?U 

"Kiedy ja klnę czasami, i gotówem mimowoli po
wiedziM co s7.kodliwego; oto i przed chwilą zawołałem 
,tam do djabła!'," rzekł Dan, który chcąc wiernie 
spełnić przyjęty obowiązek, uprzed7.ał ją o swych 
przywarach. 

"Jestem przekonaną, że będziesz unikał wszystkiego, 
coby go krzywdzić mogło; i sądzIl, że w tym względzie on 
ci się znowu bardzo przyda przez swe powa~ne, niewinne 
usposobienie i dobre zasady, ldórych ci właśnie brakuje. 
Nigdy nie jest 7.a wcześnie, żeby je zaszczepiać w dziecku, 
ani też za j)ÓŹIlO, żeby je uprawiać w człowieku dorosłym, 
a 7.aniedbanym. Jesteście jcs7.c7.e d7.iećmi i możecie siebie 
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wzajemnie nauczać. Adaś sam niewiedząc o tern, 
b~dzie rOzbudzal w tobie poczucie moralności; ty 
wyrobisz w nim zdrowy rozsądek; a ja b~d~ miała tli 
pociechę, żem wam obu dopomogła." 

Trudnoby opisać, jak się Dan ucieszył i wzruszył 
tą ufnością i pochwałą. Nikt mu dotąd nie wierzył, 
nikt nie dbał o to, żeby w nim wynajdywać i pod
uiecać do bre sklonności; nikt nie podejrzewał, ile 
dobrego ukrywa się w piersi tego zaniedbanego chłol)Ca, 
który chociaż się chylił szybko do upadku, umial 
jednak czuć i cenić życzliwość i pomoc ludzką. Żaden 
zaszczyt w późniejszym wieku nie byłby dla!'l o po
łowę tak szacownym, jak prawo nauczania swych nie
licznych cnót i szczupłego zapasu umiej~tności Adasia, 
którego tak szanowa,ł. Żaden w świecie hamulec nic 
zdołałby go tak powstrzymać od złego, jak ten nie
winny towarzysz, poruczony jego opiece. 

Pod tćm wrażeniem odważył się powiedzićć pani 
Ludwice, jaki plan przed chwilą ułożyli, i ucieszyło 
ją to, że pierwszy krok został już postawiony, w tak 
naturalny sposób. 

Widząc, że to wszystko tak dobrze oddziaływa 
na Dana, radowa,ła się niezmiel'llie, bo wytrwała nad 
nim praca przynosiła już widoczne owoce. Zachodziła 
w nim coraz więl\sza zmiana, czuł bowiem, że ma 
przyjaciół i miejsce na świecie, - że ma cel do życia 
i pracy. Malo wprawdzie mówił, ale się odwdzięczaj 
za dowody przywiązania wszystkićm, co miał naj za
cniejszego w duszy. - Tak więc Dan został ocalony. 

Spokojm1 z nim rozmowę pani Bhaer, l)rzerwal 
radosny okrzyk TeodorkIl., który ku ogólnemu zdu
micniu złowił })strą,ga, tam, gdzie ich nie było od 
dawnych lat. Tak był oczarowany niespodziewaną 
zdobyczą, że się koniecznie chciał popisać przed całym 
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domem, zanim ją Azya ugotuje na wieczerzę; poszli 
więc pod dach, zadowoleni ze spędzonej razem chwili. 

Następnie Antoś odwiedził to drzewo; ale krótko 
zabawiI, chcąc tylko wypocząć, póki Dick i Dolo nie 
nachwytają dlań koników polnych i świerszczy; umyślił 
bowiem wpuścić Tomkowi kilka tych ruchliwych istot 
do łóżka, żeby go napadły, gdy się położy, i zmusily 
do gonitwy po calym pokoju. l'olowauie skOllczyło się 
uiezad1ugo; więc zapłaciwszy myśliwych garstką mię
towych pastylek, poszedł Antoś usłać łóżko Tomkowi. 

Przez goJzinę stara wierzba jęczała i szumiała 
samotuie, lub gwarzyła ze strumykiem, przyglądając 
się wzrastającym cieniom, gdyż słOllce już zachodziło. 
Pierwsze różowe barwy padły wlaśnic ua jćj zgrabne 
gałęzie, kiedy pewien chłopiec przemknął się cichutko 
przez aleę i h1kę, a wypatrzywszy l{arolka przy stru
myku, przystąpił dOlI, mówiąc tajemniczo: 

"Powiedz panu Bhaer, że chciałbym si\) tu z nim 
zobaczyć; ale uważaj, żeby tego nikt nie usłysz al." 

Karolek skinl),ł głową i poszedł, ów chłopiec zaś 
wspiął si\) na drzewo, i siedział tam z niepokojem ua 
twarzy, chociaż piękna okolica uczyniła na nim wi
doczne wrażenie. W pięć minut potem ukazał siQ pan 
Bhaer: stanąwszy na płocie, zajrzał do gniazda i rzekł 
łagodnie: 

"Milo mi ciQ widzieć, Jakubku, ale dla czego 
nie przyszedleś zobaczyć nas wszystkich?" 

"Chcialem się z panem wpićrwej rozmówić. Wuj 
~mzał mi tu powrócić, więc rad nie rad przyszedłem, 
l mam nadziej~, że mi chłopcy nie b\)dą bardzo do
kuczać, chociażem niewart dobrego przyjęcia." 

Bićdny Jakubek wprawdzie źle postąpil, ale było 
widać, że tego żałuje, wstydzi się, i pragnie być jak 
najlepiej })Owitany, bo wuj porządnie go zbił i srogo 
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wylajał za to, że poszedł 7.a jego wlasnym przykładem. 
Prosił się chłopczyna, by go już nie wyprawial do tej 
szkoły, ale ponieważ była tania, wuj nawet sluchać 
o t6m nie chciał, - wyruszył więc nieborak w drogę, 
i zakradł sig cichaczem, żeby się przedewszystkićm 
oddać panu Bhaer w opiekę. 

"I ja się tego spodziewam, ale nie mogę ręczyć 
za nich, chociaż będę czuwał, żeby się nie dopuszczali 
niesprawiedliwości. Sądzę jedna1{, że kiedy Alfred 
i Dan, choć niewinni, ucierpieli tak wiele, toś i ty 
powinien co przeboleć, nieprawda?" rzekł surowo IH'o
fesor, gdyż, mimo politowania, czuł, że mu się należy 
kara, za bląd tak trudny do wybaczenia. 

"Zapewne; alem zwrócil pieniądze Tomkowi, i l)rzy
znałem się do winy, - czy tego nie dosyć?" powie
dział Jakubek dosyć szorstko; bo chłopiec, który 
popełni tak nisld czyn, nie ma odwagi znieść jego 
następstw. 

"Nie, to nie dosyć; powinieneś jeszcze przeprosić 
wszystkich jawnie i szczerze. Musisz być także przy
gotowanym na to, że przez pewien czas nie będą cię 

s7.anować, ani ci ufać; ale przetrzymasz to, a ja ci 
dopomogę. Złodziejstwo i klamliwość sl.b szkaradnymi 
grzechami, i mam nadzieję, że to będzie skuteczną 
nauką dla ciebie. Cieszę się, żeś tak zawstydzony: to 
dobry znak. Znoś ten krzyżyk cierpliwie, i wszelkiemi 
silami staraj się zasłużyć na lepsze imię." 

"U rZl.bdzę licytacyę i wszystko tanio posprzedajg ," 
rzekł Jakubek, okazując skruchę w ten charaktery
styczny sposób." 

"Zdaje mi sig, że byłoby lepiej rozdać te rzeczy, 
i ro7.poczl.bĆ potem na nowych podstawach." 

Jakkolwiek był trudny ten warunek, Jakubek mu'] 
przystał, miarkujl.bc już sam, że oszustwo nie poplaca; 
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przytem pragnął też odzyskać przyjaźll kolegów. Całem 
sercem byl przywiązany do swych skarbów, tak mu 
więc żal było rozstawać się z niektórymi , że publiczne 
przeproszenie zdawało się niczem w porównaniu. 

Zastanowiwszy się jednak, przy~mał sobie, że są 
neczy cenniejsze, niż nożyki, wędki, a nawet i pie
niądze; postanowił przeto stać sig uczciwym, chociażby 
go to wiele miało kosztować, i zdobyć szacunek to
warzyszy, jakkolwiek on nie jest pr7.edmiotem do 
handlu. 

"Dobrze, uczynię to!" rzekł nagle z miną, ],tóra 
się podobala panu Bhaer. 

"Ja ci dopomogę; chodź i weź się od razu do 
dzieła." 

Wprowadził wigc upadłego chłopca w swój mały 
światek, który z początku przyjął go zimno, lecz 
zwolna rozgrzewał sig, poznawszy, że Jakubek sko
rzystał z tćj nauczki, i szczerze pragnie wejść na 
nową drogę. 

Rozdział szesnasty. 
Poslcl'amianie (lzikiego rumaka. 

"Co ten chłopiec robi?" myślała pani Ludwika, 
przyglądając się raz Danowi, który biegał w kolo 
trawnika, jak gdyby dla wygrania jakiego zakładu. 
Był sam jeden, i zdawało się, że go ogarnęła dzi
waczna chęć umęczenia się aż do gorączki, lub skrę
cenia karku; obleciawszy bowiem kilka razy do koła, 
próbował skakać przez wysoki płot, przewrócił kilka 
koziołków i nareszcie padł na murawę przed domem, 
widocznie pozbawiony wszelkich sił. 
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"Czy się wprawiasz w wyścigi, Danie?" zapytała 
pani Ludwika, siedząca przyoknie. 

Spojrzał żywo i odparł z uśmiechem: 
"Nie, ja tylko paruję." 
"Nie móglbyś czasem wynaleść chłodniejszego spo

sobu?" rzekła, śmicjąc się także, i rzuciła mu duży 
liść palmowy. 

"Nie mogę się wstrzymać, muszę biegać," odpo
wiedział z tak dziwnym wyrazem w ruchliwych oczach, 
że zmięszana, zapytała żywo: 

"Czy Plumfield robi się za ciasne dla ciebie?" 
"Nie gniewalbym się, żeby choć troch\) było ob

szerniejsze. Chociaż je lubię, jakiś djabeł wstępuje we 
mnie czasami, i wtedy muszę być . w ruchu." 

Te słowa wymknęły mu się widać mimo woli , bo 
ich zaraz pożałował, bojąc się słusznej wymówki za 
niewdzięczność. Ale pani Ludwika zrozumiała to uspo
sobienie, i chociaż sprawiło jej l)rzyln-ość, nic mogla 
zali łajać. - Spojrzawszy z niepokojem na Dana, za
uważyła, jaki już wysoki i silny, jak ma energiczną, 
twarz, jak badawcze oczy i stanowcze usta. Pomna, że 
niegdyś używalnieograniczouej swobody, uznala w duchu, 
że llawet łagodne więzy mogą mu ciężyć nieldedy. 

"Tak," pomyślała, "mój dziki sokół potrzebuje 
obszerniejszej klatl<ij ale gdybym go puściła na wol
ność, bałabym si\) go utracić. Muszę więc znajeść 
dosyć silną przynętę, żeby go ochroniła od niebez
pieczeiistwa." 

"Znam taki stan," oJc:,:wala się głośno. "To nie 
djabel, jak powiaJas:,:, tylko bardzo naturalna w mło
dym wieku, żQ;Jza swobody. Mnie także niegdyś tak 
bywało, i nawet chciałam raz uciec w świat." 

"Czemu pani tego nie uczyniła?" zapytał, i żeby 
przedlużyć rozmowę , oparł się o jej niskie okno. 
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"Wiedziałam, że to byłby nierozsądny krok; a co 
większa, przywiązanie do matki zatrzymało mię 
w domu." 

"Ja nie mam matki," powiedział Dan. 
"Myślałam, że ją masz teraz," rzekła pani Lud

wilm, łagodnie odgarniając mu włosy ze spotniałego 
czoła. 

"Pani jesteś nieskOl'lCzenie dobrą dla mnie, i nigdy 
nie zdołam się odwdzięczyć: ale to nie jest to samo, 
prawda?" zapytal, spoglądając tak smutno i rzewnie, 
że ją wzruszył do głębi serca. 

"Nie jest to samo, mój drogi, - i w żaden sposób 
nie może być tem samem. Rodzona matka byłaby dla 
ciebie olbrzymią pomocą; ale poniewa2 nie żyje, po
zwól, bym ja ci ją zastąpiła. Widać, że nie czyni\) 
dla ciebie wszystkiego, co należy, kiedy mnie chcesz 
opuścić ," rzekła ze smutkiem. 

"Już mię odstąpiła ta pokusa, i nie oddalę si\) 
nigdzie, jeżeli to będzie tylko w mojej mocy; ale od 
ezasu do czasu popycha mię coś niejako do ucieczki. 
Chciałbym biedz bez kresu, zmiażdżyć jaldś przed
miot, lub rzucić się na kogoś. - Nie rozumiem 
siebie, ale taki jest mój stan, i nie zdołam się ZeIl 

otrząsnąć. " 
Chociaż mówił to ze śmiechem, głębokiego musiał 

Lloznawać wrażenia, bo ściągnęły mu się czarne brwi, 
i z taką siłą uderzył pięścią w ramę od okna, że 
naparstek pani Ludwiki spadł na trawnik. Gdy go 
podawał, przytrzymała jego wielką, opaloną rękę, 
i rzek la tonem zdraJzającym, ile ją kosztują te słowa: 

"Wymykajźe się, mój Danie, kiedy ci tak gwał
townie tego trzeba, lecz nie oddalaj się bardzo, i wracaj 
tu_zawsze, bo mi tęslmo bez ciebie." 
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To niespodziane przyzwolenie zaslwczyło go jakoś, 
o połowę zmnicjszając chgtk\j. Nie rozumiał swego 
usposobienia, lecz pani Ludwika pojmowała je dobrze, 
i wiedząc, jak natura człowieka jest złośliwą, liczyla 
na jej pomoc. 

InstYllktownie czuła ona, że im więcej ten chłopiec 
będzie poskramiany, tern bardzićj zechce sig wydzierać 
w świat; a gdy mu się })ozostawi swobodę, zadowolni 
go samo jej poczucie i to przekonanie, że obecność 
jego jest drogą ukochanym osobom. Była to malcJilm 
próba, ldóra się widocznie powiodla, bo Dan zamyślił 
się chwilę, bezwiednie szarph1c wachlarz, i rozwaźał 
tę rzecz w duchu. Jednakże to odezwanie się do jego 
serca i honoru musiało sprawić na uim wrażenie, 
gdyż rzekł po niejakićm wahaniu, z żalem wprawdzie, 
lecz stanowczo: 

"Pozostanę tu jeszcze, a gdybym mial łdedy wy
ruszyć, w takim razie uprzedzę panią o tem. -
Zgoda?" 

"Zgoda! A teraz obmyślimy illity sposób parowanill, 
żebyś nie potrzellOwal biegać po tym J)lacu, jak 
wściekly pieti, J)SllĆ mi wachlarzy, i bić się z chlop
cami." 

Podczas gdy Dan starał się naprawić zrządzoną 
szkodę, pani Ludwika suszyła sobie głowę llad środ
kiem przytrzymania swego wlóczggi, póki nic po
lubi nauki. 

"Cóżbyś na to }lowiedział, żebym cię zamianowała 
moim posłańcem?" zapytała nagle. 

"Czy to znaczy, że jeździlbym do miasta załatwiać 
Sł)l'awunki?" zapytal Dan ciekawie. 

"Tak; Franzowi się to sJ)rzylu'zylo, Silasa nie 
mogę teraz odrywać od zajęć, a pan Bhaer nie ma 
czasu. KOli nasz spokojuy, ty dobrze powozisz, -

I 
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przy tern doskonale znasz miasto, spróbuj więc, czy 
uie będzie lepiej wyjeżdżać dwa razy 11a tydzień, niż 

uciekać raz w miesiąc '?" 
Z pewnoticil1 sprawi mi to rówm1 przyjemność; 

tyłko chciałbym jeździć sam jeden, bo nie łubię miM 
kogoś na karku ," rzekł Dan, i przejęty nowym 
planem, przybrał zaraż minę człowieka obarczonego 
interesami. 

"Jeżeli pan Bhaer nie będzie miał nic przeciw 
temu, otrzymasz zUI~ełną swobodę w tym względzie. 
PrzyJ)uszczam, że Emil zaczllie sarkać, ale jemu nie 
można powierzyć konia tak śmia.ło, jak tobie. Ponieważ 
jutro właśnie przypada dzień targowy, muszg teraz przy
gotować spis potrzebnych rzeczy; a ty idź narządzić 
kabryołet, i powiedz Silasowi, żeby przysposobił ja
rzyny i owoce, dla mojej matki. W staniesz rano, 
i wrócisz na czas lekeyi, dobrze?" 

"Ja zawsze wcześnie wstaję, więc mię to nic nie 
będzie kosztować ," rzekł Dan, poczćm spiesznie zrzu
ciwszy z siebie kurtkę, podążył przywiązać nowy 
postronek do bicza, obmyć kabryołet, i z nowona
byt<1 powaglS wydać Silasowi złecenia. 

"Zanim to mu sig uprzykrzy, postaram się mieć 
coś innego na pogotowiu, skoro napadnie go znowu 
to gorączkowa ruchliwość," myślała pani Ludwika, 
i ukladając spis llotrzebnych przedmiotów, dziękowała 
losom, że inni chłopcy nie są podobni do Dana. 

Panu Bhaer niezupelnie się pollobał ten 1l0Wy 
plan, ale pozwolił go wyJ)r6bować. Co się zaś tyczy' 
Dana, rozbudziło to w nim niejakie zadowolenie, i l)rzy
tłumiło dzikie zamysły, płączące mu się po głowic. 

Nazajutrz wyruszył o świcie, i bohatersko opierał 
się pokusie wyścigania mleczarzy, udających się do 
miasta. Przybywszy tam, porobił roztrolHlle sprawunki 
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i wolnym krokiem wrócił w sam czas na lekcye, kn 
wielkiemu zdumieniu pana-i3haer, a niezmiernćj radości 
pani Ludwiki. Komandor krzywił się na to nowe sta
nowisIw Dana, ale go }Jocieszyła wyborna ldódka do 
szopy od morskich statków, i ta myśl, że marynarze 
są p _znaczeni do wyższych zaszczytów. Tak więc 
Dan bardzo chętnie pełnił te obowiązki przez kilka 
tygodni, i nie wspominał już o koczującem życiuj ale 
pewnego dnia, pan Bllaer zastał go, gdy grzmocił 
Jakubka, który przygnieciony jego kolanami, Im>,yczał 
wniebogłosy. 

"Cóż to znaczy? Sądziłem, mój Danie, żeś już 
7.aprzestał bójek ," rzekł, spiesząc z pomocą. 

"My się tylko mocujemy," odrzekł tenże, i z żalem 
wypuścił z rąk Jakubka. 

"Dla tego biedaka to wygląda na }Jorządne obicie, 
nieprawda?" odezwał się profesor, widząc, że się Ja
kubek z trudnością podnosi. 

"Już mam tego dosyć, boś mnie porządnie wy
tuzował po glowie," mrukllął. 

"Przyznaję, że choć z żartów l'7;ucilem cię o 7.iemię, 
jużem się potem nie mógł wstr7.ymać od walenia. 
Ale żałuję, żem cię tak wymęczył," powiedział Dan, 
widocznie zawstydzony. 

"Nie mogłeś się oprzeć gwałtownej chęci rzucellia 
się na kogoś. Tobie tak potm~bna walka, jak Al
fredowi muzyka," rzekł pan Bhaer, któremu powtó
r7.yła żona swę rozmowę zDanem. 

"Schodź mi z drogi, jeżeli nie chcesz obrywać 
gnzów, bo mi trudno zapanować nad sobą!" rzekI 
Dan 7. taką groźbą w czarnych oczach, że Jakubek 
cofnął się natychmiast. 

"Kiedy koniecznie potrzebujesz się mocować, to 
ci dam silniejszy przedmiot od Jakubka," powied7.ial 
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pan Bhaer i wskazał mu na podwórzu grube pn~e, 
wykopane na wiosnę, które tam czekały porąbam~. 
Jak ci przyjdzie ochota pastwić się nad chłopcamI, 

to przychodź tu pożytkować swę siłę; będę ci za to 
wdzieczny." 

"Dobrze" odDarł Dan, i IJochwyciwszy źl.. 'hz le-" , . . 
iacą siekierę, wytoczył pieniek; rąbał go tak żwawo, 
a· wióry rozlatywały się tak daleko, że })an Bhaer 
musiał ucieczką ratować życie. 

Z przyjemnością patrzył on, jak Dan i.:rzuciws~y 
z siebie kurtkę z rozczerwienioną twarzą i srogIm 
wi.:rokiem, wywierał wściekły gniew na przeciwnikach 
i klął icb, póki nic zwalczył; a wówczas szedł z try
umfem do drwalni z naręczem sękowatego dębu. 
Odparzały mu się ręce, bolały krzyże, ci~żyla siekiera: 
ale mu to służyło, i niktby się nie mógł domyślćć 
pociechy, ile czerpał w tych brzydkich ~niakacb, ---: 
za kaidem uderzeniem siekierą, zaspakaJu,ł w SObIO 
nadmiar sił, który mógłby się o bjawia6 w szkodliwszy 
sposób. 

Skoro się to skończy, nie będę jui: wiedziała, co 
dalej' robić," myślała pani Ludwika, gdyż jćj nic no
wego nie przychodziło do głowy. 

Ale Dan znalazł sobie rozrywkę, i bawił się po
tajemnie, zanim ją odkryto. Na łące za strumykiem 
pasł się owego lata piękny źrebak pana ~aure~ce; 
chlopcy przepadali za tern roztropnem zWICrz~cICm, 

i z rozkoszlb przyglądali się, jak galopuje z roz
wianym ogonem, podnosząc śliczny łeb w górę. Ale 
wkrótce im się to sprzykrzyło i zaniedbali "księcia", 
jeden tylko Dan nigdy nie mógł się nim nacieszyć, 
i prawie codzie]'1 zanosił mu kawałek cukru, jablka, 
lub chleba. "Książę" z wdzięczności f), przyjmo~vał dary, 

nawzajem lubili si~, czując niejako, że ICh łączą, 
lIlali mtt:1czyzni. 17 
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jakieś niewytłumaczone, ale silne węzły. W której
kolwiek stronie rozległej łąki znajdował się "książl)", 
zawsze przygalopował do płotu, gdy nań gwizdnąl 
Dan. Ten znowu byl uszczęśliwiony llad wyraz, skoro 
to pil)kne zwierzl) oparło mu łeb na ramieniu, pa
trząc intelligentnem i pięknem okiem. 

"Rozumiemy się z sobą bez czczej gadaniny, 
prawda?" mówił Dan, dumny z zaufania konika, i tak 
zazdrosny o jego względy, że nikomu nie zwierzal sig 
z tej przyjaźni, jednego tylko Teodorka biorąc czasem 
z sobą, na te odwiedziny. 

Pan Laurence przyjeżd:i:ał niekiedy zobaczyć "księcia" 
i napomykał, :i:e w jesieni sprawi mu już siodlo. 

"Nie będzie go trzeba zbytecznie poskramiać, bo 
takie to llotulne, łagodne zwierzę. Ja sam przyjadg, 
żeby go okulbaczyć," rzekł pewnego razu. 

"Wprawdzie pozwala sil) prowadzić na uzdeczce, 
ale wątpię, żeby się dał osiodłać nawet panu, ode
zwał się Dan, obecny, jak zwykle, tym oględzinom. 

"Postaram się ująć go sobie pieszczotą, i będt:: 
na to przygotowany, że mię nieraz zrzuci z siebie. 
Zawsze sil) z nim obchodzono łagodnie, więc są.dzę, 
że go tylko zadziwi nowość, ale sil) nie zall)knie, 
a swawolnymi wybrykami nie zrobi mi krzywdy." 

"Ciekawym, co on też zrobi?" pomyślał chłopak, 
skoro l)an Laurence odszedł z profesorem, a konik 
wrócił pod pkJt, zkiJJd go zaprowadzono do pana. 

Gdy Dan siedział na najwyższym szczeblu lllotu, 
mają.c blisko siebie lśniący grzbiet konika, opanowala 
go gwałtowna chl)ć wypróbowania swych sił. Nieza
stanawiaji),c sil) nad niebezpieczeństwem, uleglilokusic, 
i skoro źrebak pochylił sil) ufnie do podawanego mu 
jabłka, Dan szybko i cicho wsiadł na niego. Nie
długo jednakże utrzymał sig, bo z zadziwienia żachnął 
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sil) źrebak, wyprężył i rzucił go o ziemię. Ponieważ 
to się stalo na mil)kkiej murawie, nic sobie Dan nie 
zrobił, i zerwawszy się prl)dko, rzekł z uśmiechem: 

"Bą.dź co bądź, wsiadłem! - Chodź tu, łotrze, 
nieehno jeszcze raz spróbuję." 

Konik nie chciał się jednak zbliżyć, co bardzo 
dogadzalo Danowi, lubiącemu wszelką walkę. 

Nastgpni), raziJJ wziął uzdę, i zarzuciwszy ją, ko
niowi na kark, bawił się z nim chwilI), llrowadząc 
w tg i w owę stronę, póki go nie zmęczył trochę. 
Wówczas usiadl na płocie i dawszy mu chleba, czekał 
tylko sposobności, mocno trzymaji),c uzdeczkę. Źrebak 
próbował dawnych wybryków, ale Dan trzymał go 
tggo, nabywszy wprawy z Tobiaszkiem, który w na
padzie uporu, chciał nieraz zrzucić z siebie jeźdźca. 
Konik był zdumiony i oburzony; wierzgal i podskaki
wal przez chwilQ, lecz potem puścił sig galopem, 
a Dan spadł na ziemię. Gdyby nie to, że należał do 
rzędu tych chło}lCÓW, którzy cało wychodzą, z ka~dego 
niebezllieczellstwa, bylby skr~cil kark; ale on tylko 
spadł ciężko, i leżał })otem spokojnie, żeby odzyskać 
zimni), krew. Tymczasem IIksią,~g" obiegał łąkg, po
trzą,sajfle łbem na znak zadowolenia, że pokonał 
jeźdźca. Jednak po niejakiej chwili zrozumiał widocznie, 
że się coś stalo Danowi, i szlachetnej będą:e natury, 
przybiegł mu się przyjrzeć. Dan pozwolil mu prychać 
i niepokoić się przez pewien czas; poczem spojrzal 
mu w oczy, i rzekł tak stanowczym tonem, jak gdyby 
go mógł zrozumić6: 

"Zdaje ci sig, ~eś mię zwyciężył, ale sil) mylisz, 
przyjacielu; zobaczysz, że będę jeździł na tobie." 

Tego dnia ju~ nie próbowal, ale niezadlugo począl 
w nowy sposób przyzwychajać konika do cig~arów. 
Przywiązawszy mu der~ do grzbietu, pozwalał prychać, 

17* 
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pląsać, rżeć, zżymać się, do woli. Po kilku dniach 
uporu, poddał się "książę" i dał wsiąść 'na siebie. 
Z l)Oczątku przystawał często, rozglądając się do koła, 
jak gdyby mówił cierpliwie, ale z wyrzutem: 

"Nie rozumiem tego, lecz się nie wzbraniam, bo 
mię pewno nie zechcesz skrzywdzić." 

Dan klepał go, zachęcał i ujeżdżał co dzieJ'! po 
trosze. Wprawdzie spadł nieraz, ale mimo tych prze
szkód nie ustawał w próbach. Wielka brała go ochota 
na siodło i uzdę, ale nie śmiał wyjawić tego, co do
tąd czynił. Spełniło się jednak życzenie jego, bo 
niewidzialny świadek tych wycieczek, wstawił się 
za nim. 

"Czy pan wić, co ten chłopiec robi?" zapytał 
Silas profesora, gdy mu wydawał pewnego wieczora 
zlecenia na następny tydzień. 

"Który?" odezwał się tenże, spodziewając się przy
krego odkrycia. 

"Dan: ujeżdża źrebca, - i trzeba przyznać, że się 
do brze do tego bierze /' powiedział Silas ze śmiechem. 

"Zkądże to wiesz?" 
"Ja mam oko na cl1łopców, i wiem zawsze, co 

robili. Jak tylko Dan zaczął chodzić na łąkę i wracał 
do domu powalany i pełen sińców, wziął mię strach, 
czy w tem niema czegoś zlego; zakradłem się więc 

do stajennej izdebki, by stamtąd przyglądać się jego 
harcom. Prawda, że nieraz spadł na ziemię, ale to 
zuch! Wszystko wytrzymał, - nawet z widoczną przy
jemnością, - i tak mocno siedzi na koniu , jakby się 
z nim zrósł." 

"Nietrzeba bylo dopuszczać do tego, mój Silasie, 
bo się chłopiec mógł zabić!" zawołał pan Bhacr, za
pytując siebie w duchu, na co się jego cbłopald nie 
odważą·" 
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"Możem źle zrobił, ale nie było niebezpieczOl'l
stwa, bo "ksif),żę" jest bardzo łagodny. Zresztą: przy
znaję, żem lubił pl'zygllbdać się tym zrgcznym figlom 
chłopca. Jestem pewien, że on chcialby miM siodlo, 
wiQcem przyszedł zawiadomić pana o tćm, co robi. -
PitiI Laul'cnce nic rozgniewa sig, a ~la źrebca będzie 
to korzystne." 

,,~obaczr!llY," rzekł pan Bhaer, i poszedł rozpytać 
się o bliższe s7.czególy. 

Dan przyznał sig od razu, i z dumą, dowiódł, że 
Silas slusznie chwalil jego wladzę nad "ksigciem", bo 
za pomocą, marchwi, pieszczot i wytrwalości, jeździl 
na nim, })oslllgllj'1c się tylko })ostronkiem i deq. 

Panu Laurence baruzo sig })odobal ])an z odwagi 
i 7.I'Qczllości, wise po:molił mu ujeżdżać nadal konika, 
j umyślil zaj~1ć sig zaraz tresowaniem go, żeby sig 
nie dać zawstydzić "c1zieciakowi", jak mówił. 'tV skutek 
trudów Dana, "ksiq,żę" przyjął sioolo be7. wielkiego 
oporu, i gdy pan Laul'ence poskromi! go już nieco, 
wolno by10 Danowi jeździć na nim cod7.iennie, ku 
zazc1rości i podziwieniu innych chłopców. 

"Czy on nie pigImy i nic posłuszny, jak h:tranek?" 
rze1<I Dan, zsiadłszy raz z "księcia". 

,,"Prawda; i czy nic jest ZOl! po:i.ytcczniejsze stwo
rzenie, aniźeli kiedy jako dziki źrebak, biegał caly 
dziell po J:1CC, przeslmkiwal ploty, i uciekalad CZftSU 

clo czasu?" zapytała pani llhaer, która wys:da na 
próg, skoro sig zaczq,ł popisywać. 

"Ma sig rozumićć; ale teraz, zapewniam panią, 
:i.c juź nie ucieknie, chocia~ go nie bgdg trzymał, i jak 
tylko gwi7.dng, natychmiast przyjdz:ie do mnie. Do
brzem go ujarzmil, nieprawda?" rzekł Dan z dumą 
i zadowoleniem. 8ln97.uie mógł sig chlubiĆ, glly:i. pomimo 
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to, że się szamotali z sobą, "książę" bardziej był 
doń przywiązany, niż do prawdziwego pana swego. 

"Ja także poskramiam źrebca, i mam nadzieję, 
że mi się równie dobrze powiedzie, jeżeli będę tak 
cierpliwą i wytrwałą, jak ty," rzekła pani Ludwika, 
uśmiechając się tak znacząco, że Dan zrozumiał ją, 
i odpowiedział także ze śmiechem, ale i z powagą: 

"Już nie będziemy przeskakiwać płotów, ani ucie
kać, i pozwolimy z siebie zrobić pożyteczne istotYj 
prawda, mój ksiąM?" 

Rozdział siedmnasty. 
Wypracowania. 

"Pr\)dko, chłopcy! już trzecia: a wiecie, że wuj 
Fritz lubi ściśle trzymać si\) godziny," rzekI Franz 
w pewne wtorkowe poludnie, gdy na odgłos dzwonka, 
rój chłopców zacząl dążyć do muzeum z książkami 
i papierami, jakby grono uczonych. 

Tomek siedział w klasie pochylony nad biórldem, 
mocno zawalany atramentem i rozgrzany ogniem na
tchnienia; spieszący si\), jak zwykle, bo nielubiąc 
sobie zadawać trudu, nigdy nie był gotowym na c~as. 
Gdy Franz przechodził kolo drzwi, zaglądając, czy 
nie ma gdzie maroderów, Tomek właśnie zrobił ostatni 
kleks i zakręt u podpisu, poczem wyszedł oknem, 
żeby wysuszyć papier. Następnie podążyła And~ia 
z bardzo poważną minką, trzymając wielId arkusz 
w rączce; potem Adaś i Stokrotka udali si\) tam razem, 
widocznie przejęci ja'kąś milą tajemnicą. 

Muzeum było Ul)Orządkowane, i promienie słońca 
igrające pośród chmielu, zaglądając przez wielkie 
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okno, sprawiały śliczne cienie na podłodze. Z jednej 
strony tegoż okna siedzieli państwo Bhaer, z drugiej 
był stoliczek, na którym kładło się przeczytane wy
pracowanie, a dzieci umieściły się półkolem na skła
danych stołeczkach, łatwych do zamkni\)cia, przez co 
nie było tam sztywno. Ponieważ zabrałoby to zbyt 
wiele czasu, gdyby wszyscy czytali za jedną razą, 
urządzono kolej, i owego wtorku młodsza dziatwa 
przyszła popisywać si\) , a starsi mieli wydawać sądy 
pobłażliwe, lecz swobodne. 

"Damom należy si\) pierwszeństwo, niech więc 
Andzia zacznie," rzekł pan Bhaer, slwro przestano 
szeleścić papierami i ustawiać krzesełka. 

Andzia usiadła przy stoliczku i zachichotawszy na 
początek, przeczytała nader zajmujące wypracowanie, 
pod tytułem: G ą, b k a. 

"Jestto, moi przyjaciele, bardzo pożyteczna i cie
kawa roślina. Znajduje si\) na skałach pod wodą, 
i o ile mi się zdaje, należy do roślin morskich. 
Ludzie ją zrywają i czyszczą, bo w jej otworach żyją 
maleńkie rybki i owady. W nowej mojej gąbce zna
lazłam muszelki i piasek. Niektóre są bardzo delikatne 
i mi\)kldej myje si\) niemi niemowlęta. Gąbka sluży 
do rozmaitych pożytków; opowiem wam niektóre mam 
nadzieję, że je zachowacie w pamI\lCI. Jeden użytek 
jest mycie twarzYj sama tego nie lubię, ale się myję 
dla czystości. Pewne oso by n i e r o b i ą tego, i są 
brudne." Tu, surowo spojrzała na Dicka i Dola, któ
rych to zmięszało tak dalece, że postanowili odtąd 
należycie się szorować. "Drugi pożytek jest budzenie 
ludzi, a zwłaszcza też chłopców." W tern miejscu 
nastąpiła znowu przerwa, i w całym pokoju panował 
tłumiony śmiech. "Niektórzy chłopcy nie wstają, gdy 
tch wołać, więc Marya - Anna wyciska ~im wodę 
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z mokrej gl!bki na twarze i budzi ich w ten SIlosób." 
Znowu zaczęto siQ śmiać, i Emil odezwał siQ, jak 
gdyby ta przymówka stosowala sig do niego: 

"Zdaje mi siQ, że odstm)ujesz od przedm~tu." 
"W cale niej mamy traktować o roślinach lub 

o zwierzQtach, a ja piszę o jednem i drugiem, bo 
chłopcy są zwierzQtami, - alboi tak nie jest?" za
wolała Andzia, i niezwalczona tem, że krzykliwie 01[

powiedziano: "Nie!" spokojnie rzecz swę dalej prowadzila : 
"Bardzo jest ciekawy pożytek z gąbki, skoro 

doktór umacza ją w eterze i })rzytknie do nosa osobie, 
której ma ząb wyrwać. Jak dorosnę, będę także to 
robić, i dawać chorym eter, ieby śpiąc, nie czuli, 
gdy im obetng no~i i ręce." 
. "Ja wiem o jednej osobie, która koty zabijała 
w ten sposób!" zawołał Adaś, lecz Dan ChClLC mu 
pr7.erwać mowę, odwrócił jego składany stolef7.ek, 
i wsunął mu kapelns7. na twarz. 

"ProszQ mi nic przerywać!" surowo odezwała si~ 
Andzia do niegrzecznych sluchaczów. - Natychmiast 
przywrócono porządek, czytala więc dalćj: 

"Z tego wypracowania można wyciągnąć trzy nauki 
moralne, przyjaciele moi." Tu chrząknął ktoś złośliwie, 
ale nie zwróciła uwagi na tg obelgę. "Pierwsza nauka, 
żebyście twarz utrzymy\Yali w czystości; druga, ie
byście wcześnie wstawali; trzecia, gdy waru gąbkI! 
z eterem przyłożą do nosa, żebyście glghoko oddychali 
i nie kopali nogami, 1)0 w6wczas będ:7.ie łatwo wyrwar 
ząb." Temi słowy zakOJ'wzyła swg rzecz miss Anna, 
poczem usiadJa wśród grzmotu oklask6w. 

"Znakomite wypracowanie; }lełne nauczaj tlcyeh 
uwag i humoru! Bardzo dobrze wywifLzaJa sig .An
dzia. Teraz twoja kolej Stokrotko," rzekł pan Bhaer 
dodając jej otuchy uśmićcl!em. 
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Stokrotka usiadła zarumieniona, i nieśmialym gło
sikiem przemówiła: 

"Moje wypracowanie pewno sig nic podoba, gdyż 
nie w,lrie łaune i śmieszne jak Andzi; ale nic umia
łam napisać lepszego." 

"Nam się zawsze twoje podobają," }lOwiedział wuj 
Fritz, a ogólny szmer potwierdzil jego slowa. 

, . Zachęcona. w ten sposób, }Jrzeczytała Stokrotka 
kartkę, kt{)rej wysluchano z uwagą i pos7.anowaniem. 

"Kot." 
Kot jest przyjemnćm zwierz~ciem, i bardzo je lu

bie. Jest czysty i la dny. Chwyta szczury i myszy. 
Pozwala pieścić si\) z sobą, i gdyśmy dlm't dobrzy, to 
się przywiązuje. Bardzo jest mą,dry, i wsz\)dzie umić 
trafić. Młode kotki nazywają sig Kiciami, i są to 
miluchne stworzonka. Ja mam ich dwa: jeden nazy
wa się Mizio, drugi Fizio, - a matka 'l'opazya: bo ma 
~ólte oczy. Wuj opowiedział mi ~lic7.nf!, historyjk(: 
o jednym człowieku imieniem Mahomet; miał on ład
nego kotka i gdy mu ten usnął w rgkawie, nicchcąc 
go obudzić, gdy miał wstać, - obcią) sohie r\)kaw. To 
musiał być lJardzo dobry człowiek Niektóre koty 
łowią ryby. 

Ja tatze!te wykrzylmął Teodorek i podskoczył 
w ~;re, bo mu pilno było popisać się pstrągiem. 

Cicho" rzekła, sadzając go jak najprgdzej, gdyi 
Stol~rotka, pr7.ez zamiłowanie ]Jorządku, nie lubiła hy 
jej przerywano. 

"Czytalain o jednym kotku rohitlcym to hardzo 
zrgcznie, więcem siC starała nauczyć i Topazy\), ale 
mię podrapala, bo nic lubi wody. Przepada . za 1Ier
hatl1, i jak gotuję 11a kuchence, }lóty skrohIO. }apk~ 
w im bryczek, póki j(~j się nie dam trochg nalne. To 
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jest ładna kotka; jada }mdding z jabłek, i pija melas. 
Nie wszystkie kotki są, takie." 

"To cudowne!" zawołała Andzia, a Stokrotka co
~nę!a ~ię na dawne miejsce, uradowana pochwałą, przy
JaclOłkI. 

.,Adaś ma tak. zniecierpliwioną, minę że musimy 
go . wywołać, bo me wytrzyma dłużej," powiedział wuj 
FrItz. Wykrzyknął więc chłopczyna z pośpiechem: 

"Ja napisałem poemat!" poczem przeczytał tę pierw-
szą, próbę, donośnym i uroczystym głosem. 

.,Fruwa)ak ptaszek motyl skrzydlaty 
Fruwa Jak ptaszek ale nie śpiewa 
Całuje trawki całuje kwiaty, 
Przelata z drzewa do drzewa. 

Naj~ien:, jak robak w liściu zielonym, 
Kryje 511\ motyl, nastQpnie z wiosną 
Staje siQ piqknym, żóttym kokonem, 
Potem skrzydelka mu rosną. 

Na kwiatkach do snu swą glówkQ tuli 
Karmi sią miodem, kroplami rosy , 
Nie ma jak pszczoły obszernych uli 
Nie klnje jak bąki i osy. 

Chciałbym jak motyl bujać od rana 
Zachwycać przez swych skrzydel kolory 
Alebym nie chcial dostać od Dana ' 
Na bićdną główkQ - kamfory." 

Ten uiezwykły objaw genjuszu, sprawił wstrząśnie
nie w całem gronie, i Adaś był zmuszony odczytać 
go raz jeszcze. Przyszło mu to z pewną, trudnością 
gdyż było mało znaków pisarskich, i czasem zabrald~ 
mu tchu, zanim doszedł do końca długiego wiersza. 

"Gotów wyjść na drugiego Shak~are'a!" zawołała 
ciocia Ludka, zanosząc się od śmiechu, bo ten klejnot 
poezyi, przypomniał jej wiersz, który napisała w dziesią
tym roku życia, a zaczynający się od tych ponurych słów: 

267 

"Chciałabym mieć cichy grób na ustroui, 
Gdzie szemrzą czyste wody strumienia, 
Gdzie brzllczą pszczółki wśród .kwiatów woni, 
Gdzie leśnych ptasząt dochodzą pienia." 

"Teraz na ciebie lwIej, Tomku. Jeżeli jest tyle 
atramentu w środku, co na wierzchu, to będzie długie 
wypracowanie," rzekł pan Bhaer, gdy się Adaś zdołał 
nareszcie oderwać od swego poematu. 

"To nie wypracowanie, tylko list do Babuni, bom 
zupelnie zapomniał że dziś na mnie kolej przyszła. 
Ponieważ jednak jest w nim wzmianka o ptakach, 
sądzę, że się nada." 

Po tern objaśnieniu, zaczął Tomek czytać, zatrzy
mując się tylko niekiedy, aby zrozumieć swe bazgroty. 

"Mam nadzieję, droga babuniu, że jesteś zdrowa. 
Wuj Jakubek przysłał mi kieszonkowy karabin. Jest 
to ładne na~'zędzie do zabijania: strzela z wielką siłą, 
dobrze celuJe, i będę niezadługo zabijał wiewiórki. 
Już ubiłem kilka pięknych ptaków do muzeum. Miały 
pstre piersi, i bardzo się podobały Danowi. Wypchał 
je ślicznie, a teraz siedzą na drzewie, zupełnie jak 
żywe; tylko jeden wygląda jakby trochę pijany. 

Mieliśmy tu niedawno robotnika Francuza, i Azya 
nazywa go tak zabawnie, że muszę to opisać. Nazwisko 
jego: Germain, wymawiała najwpierw Jerry; gdyśmy ją wy
śmieli, zmieniła na Jeremia; widząc że i tern nic do
gadza, zrobiła zeń Germany, potem Gerrymon, i tak 
już pozostalo. Droga Babuniu, nie pisuję często, 
bom niezmiernie zajęty; ale nieraz myślę o tobie, 
i bardzo mie obchodzisz. 

Mam nadzieję, że ci czas przyjemnie schodzi, o ile 
to może być, Mzemnie. Przywiązany wnuk 

"Tomasz." 
P. S. Jak Babunia będzie przecllOc1zić kolo sklepu 

z obrazkami, niechaj nie zapomni o mnie. 



268 

N. 13. Proszę się !loldonić wszystkim, a w SZCle
golności Cioci Alminie. Czy ona wyrabia jeszcze te 
wyborne ciasteczka ze ~liwkami?" 

P. S. Pani Bhaer zasóla swe uszanowanie. 
P. S. Pan Bhaer uczynilby to samo, gdyhy wie

dzial, ie piszę ten list." 
. P. S. Ojciec mi daruje zegarek na imieniny; ciesz\: 

SIę z tego, uo teraz niewied7.l),c która god7.ina, spóź
niam sil: do szkoly." 

P. S. J\lam nadzieję, że cie niezadlu!!o zobaczc 
d 

• ~ -, 
roga Babuniu. CzyiJyti nie chciała przysłać po mnie?" 

"T." 
Ponieważ chlopcy pl'zyjulOwali każdy llrzypisek 

wybuchem timiechu, wig c przybiwszy nareszcie do 
szóstego, Tomek był niezmiernie zmgczony, i 7. rozko
szą usiadł, obciórajq,c spoconi), twarz. 

"Mam nadzieję, ie ta sgdziwa pani dożyje do k01lca 
listu," rzekł pan Bhaer, korzystając z ogólnój wrzawy. 

"Dob:ze zrobi, jeżeli pOJniuie dlugą llrzymówkg 
\~ ostatmm przypisku, i nic przyśle po niego, bo jćj 
Sl~ .dosyć ~a we znaki samym listem," odpowiedziala 
palli LudWIka, wiedzl),c że ta bićdna staruszka kladzie 
si\) w łóżko, po każdych odwiedzinach hałaśliwego 
wnuka. 

"Telaz ja!" wylm~yl{)U11 Teodorek. - Matka wy
uczyła go wierszyków, więc tak mu 11yJo pilIlo po
pisać się, że w ciągn czytania skakał w górę, i nie 
moina go już było dlu;i.ćj powstrzymać. 

?,Gotów z~pomnieć, jak mu kaiemy czekać jeszcze,
a JUemało mIałam trudu!" rzekla paui Bhaer. 

. Teodore!, s~aną) więc na tryhunie, uklolli] sig 
m.sko, p~czem Jedll~m. tchem wypowiedział llast~'llUhce 
wlCrszykl, swym dZlCcmnym głosikiem: 
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"Małe wody tlopelti 
Piastu zialnecta male 
Twozą ocean wicIU, 
Twozą tłaje wspaniale. 

Male sl6wta zycliwe, 
Wieltą tozyść oddają, 
Twoz,~ scąście pJawdziwe, 
Zycie IV laj zamieniają." 

w kOllcu zaczął klaskać w rączęta, ukłonił się po
wtórnie, i pobiegł ukryć główkę na kolanach matki, 
odurzony swem powodzeniem, bo oklaski były szalone. 

Dick i Dolo nie pisali, tylko im zalecoDo przy
glądać sig zwyczajom zwierząt i owadów, i zdawać 
ustną sprawę ze spostrzeżeń. Dickowi przypadło to 
do smaku, i zbierał zwykle duio wiadomości; wystą
pił więc skoro go przywołano, i spojrzawszy na zgro
madzenie swem jasnem, ufm1m okiem, tak poważnie 
opowiadał, ze sig nikt nie uśmiechnął, nawet z jego 
ułomnego ciałka, bo się przez nie piękna i prosta dusza 
przebijała. . 

"Jam się przyglądał ważkom, i czytałem o nich 
w ksią;i.ce Dana, a teraz sprobuję opowied7.ie6 com 
zapamiętał. - Mn()stwo ich lata w lwło stawu; sfb błę
)dtne, mają duże oczy, przejrzyste sl,rzydełka, i bar
dzo ładnie wyglądają. Schwytałem jednę, żeby się 
przyjrzćć; nigdy w życiu nie widziałem tak pięknego 
owadu. Na poiywienie, łapią mniejsze od siebie istot
Id; n polując, wypuszczają z sieuie jakiś osobliwy 
haczyk. Lubią promienie słOl'lca, i wirują po calych 
dniach. - Cóż to ja więcej miałem powiedziM? Aha! 
już wiem! JajeczIm składa.ją w wodzie; idąc na same 
lIno, wylęgajfb się w mule. Z nich, wyl\luwają się 
jakieś brzydlde istotki, ł,tórych nazwy 11ie "icm. Sl), 
one brunatne, często się przeistaczają, i cil),gle rosną. 

I 
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Pomyś lcie tylko, że trzeba dmo' clI lat . b . t I. 
H , ze y SI ę S at.: 

ważką !" 

Teraz p~w!em naj c ieka ws z ą rzecz, wiQc proszg 
?l~chać uwazme, bo zapewne tego nie wiecie : Gdy sig 
JUz ma wylądz ważka, ten brzydki owad widać wi 
o tćm, bo się wydobywa z wody, osiada na trzcinie 
roztwiera grzbiet. .. . 1( , 

, "Dajże p.okój, nie wierzę temu!" przerwał Tomek, 
ldory sam. m e bg dąc obdarzony spostrzegawczym umy
slem, sądzIł że Dick .,dodaje.(' 

"Praw~a, że .otwiera grzbiet?" zapytaJ: tenże pann, 
B!l~er, kto~y skmą! potwierdzająco głową, ku "'1el
lueJ radoścI chłopczyny. 
. "Otóż stamtąd wychodzi ważka, siada na słollcn 
l zaczyna żyć, - rOJllllni ćcie ? Nabiera sil, rozwij n, 
ładne skrzydełka, i wzlatuje w powietrze a tamten 
o.wad ju:i; nic istnieje. - Więcej już nic ni~ wiem ale 
s ~ę b~dę przygląd aJ: i podpatrywał, bo to przeist~c7.a
me SIę w pI ękn i): ważkę, mu i być prześ liczne - nie-
prawda?(( , 

Di~k dobrze opowiadal, i opi ując jak nowy owad 
wzlatUJ e, porusz~ł .ri):cz.kami,. sp ogl ądal w gór g, jak 
gdyby go tam WIdZIał, l chcJaI gonić za nim. Twa
rzyczka jego przybrała taki wyraz iż starsi. lllchar,zn 

' l l ' , , lJOm~s e l , że gdy?oro ISJii e, sp elni się jego życzeni e, i lJO' 
dłllglClJ latach memocy i cierpiell nast~ l)i blog'i dzielI 
J ' l . , '. . , n e y S J ę wydobę dzie na s1011ce, pozo tawi za so un 
ułomne, cialJ,w., ~ z najd7. ~e 110W;~ i pi Qkną, powlokQ; 
~v lepszym . SWJeCle. PallI LudWIka przycil);gngla go, 
1 pocaJowawszy w chudy policzek, r zek1a: 
. " To J~dna historyjka, mój drogi, - i uoskonale 
Ją,. zapamI~t~Jeś . Opiszę to twojej Mamie/' Dick 
uSladł u mej l~a kolanach, uśmiechni~ty i zadowolony 
7. pochwa1y, - l postanowił dobrze si ę !) !'zyghldać, iehy 
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schwytać chwilę, kiedy si ę ważka przeistoczy. 0 _ Dolo 
zebrał kilka po trzeżeu o kaczce. Nauczywszy się 
ich na pamięć, wypowiedział śpiewającym touem, jakby 
najtrlldniej zą, lekcyę· 

"Dzikic kaczki trudne są do zabicia. Człowiek 
się skrywa, gdy ma strzelać do nich, i bierze z sobą, 
swojskie, ż eby gdakaniem przywalialy dzileie, do 
miejsc gdzie moina do nich strzelać . Niektór zy wy
rabiają drewniane kaczki; plywaji1 one wleolo, a dzikie 
gromadZi); si ę żeby je zobaczyć. Zdaje mi się, że 

muszą, być bardzo głupie. Nasze kaczki są, zupełnie 
oswojone. Ptaki te j edzą dużo, plywaji): po wodzie, 
i grzebią sig w blocie. Nie pilnuj i1 swych jajek , po
zwalaj '1 je niszczy'-, i . . .. (( 

"Moje nie takie !(( zawolał Tomek: 
"A inne, - naprzykład Silasa , s:,!! takie. Kury 

musz,! llielggnować kaczęta, tylko nie lubi:,!! ieby pły
wały J10 wodz:ie, więc im prz:eszlmdzają j ale kaczuchny 
wcale na to nic zwracaji1 uwagi. Najlepiej mi. smaknj'1 
z nadzieniem i z jab1lmmi.(( 

"Ja opowiem o sowach,u n:ekl Alfred, który z po
mocą Dana, przygotowal staranne wypraco wanie. 

"Sowy majf1 duże lby, okrągłe oczy, haczykowate 
dzioby, i mocne szpony. Niektór e sf1 szare, inne zaś 
lliale , czal'Jle , lub ŻÓłtawe . Skrzyula ich s'1 bardzo 
mi\}klci c, i sZCl'oko rozpostarte. Lataj'1 r.up elnie cicho, 
i poluji1 !H1 nietoperze, myszy , drobne ptaszki, i tym 
podolllle stworzeJl ia. Budują gniazda w stodolach, 
w spl'l1chnialych drze wach, i czasami zabi6rajfb gniazda 
illnym ptakom. Du%a, rogata sowa znosi dwa czel'
wono- Imlllate jajka, większe od kurzyr,h. Brunatna 
sowa zno i pigć jaj, białych i gladkich; i ten gatu
nek sów krzyczy po nocach. lJU1C znów maj'1 glo ' 
płaczącego dzieeka. J edzi); one mysz)' i ni etoperze, 
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W CałOŚCI, a z tych części których nic mogą strawić, 
robią gałeczki i takowe wypluwają." 

"To dopićro! To zabawne!" zawolala Andzia. 
"W dzieu nic nie widzą, a wydobywszy sic na 

światło, kręcą sig jakby na w pół ślepe' inne ptaki 0'0-

nią je i dziobią, jak gdyby dla z~bawh Rog~tc 
sowy są bardzo duie, prawie takie jak orły. Jedz,! 
l,róliki, szczury, węie i ptaki. Przemieszkują w slm
łach i na zgliszczach domów. Mają. rozmaite sl1Osouy 
krzyczenia: czasem wydają, taki głos, jak osoba obu
rzona. W lesie, straszą. ludzi po nocach. Biała SOWł\ 
przebywa nad morzem i w zimnych miejscach' po
dobna jest trochę do sokola. Pewien gatunek' sów 
kopie nory, jak krety; nazywają się one sowami usza
terni czyli puchaczami, i bardzo są male. Grzebiąca 
sowa jest najpospolitszą.; przyjrza.łem się jednej sie
dzącej w wy~rąlieniu drze\~a: wyglądała jakby 'maly, 
szary kot; Jedno oko mIała zamknięte, a drugie 
otwa:te. Wylatują one w świat o zmroku, i czyhaj,! 
na metoperzy. Schwytałem jednę, i oto jest." 

Mówiąc to, Alfred wydoby,ł szybko z pod kurtld 
tłustego ptaka, który mrugał oczkami i trzepotał sio 
widocznie śpillcy i zalękniony. . , 

"Nie dotykajcie! Zaraz się pokaże w całej oka
załości!" rzekł Alfred, z chlubą popisując siQ nowa 
zdobyczą,. Najpierw włożył sowie kapelusz na łebek" 
z czego chłopcy u 'mieli siQ serdecznie, potćm jl~ 
ubraI w papierowe okulary, dla nadania większej po
wagi, lecz skollCzyJo się na tern, że rozgniewana za
i~zęła . szarpać mu chustkę, dziobać go, i pis;czeć. 
Gdy Ją, uwolnil, siadla nad drzwiami, spoglądając na 
cale towarzystwo z zaspal!!; i komiczną godnością. 

"A ty, Jerzy, - masz co do powiedzenia?" zapytał 
pan BlIaer, gdy znowu cisza nastała. 
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"Czytałem dużo o kretach, i przyglądałem się im 
nieraz; alem wszystko zapomnial, prócz tego że ~rz~
mieszkują w norach, które lwpią sobie; że SI~ Je 
chwyta, nalewając tam wody; i ie potrzebują często 
jeść." To powiedzi.awszy usiadł Nadziany, wyrzucając 
sobie, że przez lenistwo nie zapisywał swych cennych 
spostrzeże!'l; bo się wszyscy uśmiechngli na wzmiankę 
ostatniego z tych trzech faktów, jakie mu zostały 
w pamięci. 

"A więc już koniec na dzisiaj,t' odezwał się pan 
Bhaer, ale Tomek zawołał żywo: 
• Jeszcze nie! .Alboi to pan nie wić? Musimy prze
cież oddać tę rzecz!" i zaczął mrugać gwałtownie, 
robiąc sobie okulary z palcy. 

"Zupełnie zapomnialem ! Teraz na ciebie kolej 
Tomku" odrzekł, i zajął napo wrót swe mieJsce j 
a wsz;scy chłopcy prócz Dana, zaczęli się jakoś 
krzątać. 

.Alfred, Tomek i .Adaś którzy wyszli z pokoju, 
wnieśli niezadługo pudelko z ponsowego safianu, na 
najładniejszej srebnej tacy pani Ludwiki. Tomek trzy
mał ją w rękach i wraz z kolegami prosto zmierzył ~o 
Dana który nic nie podejrzewając, sądził, że sobIe 
jakieŚ żarty stroją,. Tomek przygotował świetną, mowę; 
ale ponieważ całkiem wyszła mu z pamięci, rzekł 
tylko z gł~bi zacnego i gorącego serca: 

"Słuchaj chłopcze, chcemy ci wynagrodzić C7.emŚ 
ładnem, to co zaszło, - i okazać jak cię kochamy, za 
twę }JoczciwoŚć. We'i.ie to, i zabawiaj się." 

Dan był tak zadziwiony, że zarumienił się jak owe 
pudełko, i bąknął tylko: "dzięlmję wam, koledy/' 
ale gdy zobaczył co jest w środku, rozjaśniła mu SIę 
twarz, porwał mikroskop, i z takim zapalem prze-

Mali mr..czyzni. 18 
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mówił, że si\) wszyscy uradowali chociM; słowa jego 
wcale nie były wytworne. ' 

"To mi chwaty! Tak sobie dawno tego życzyłem I 
Podaj mi r\lk\l, Tomku." 
, Wszysc~ ś.ciskali si\l z nim po kolei, cieszyli si~ 
l za~hwycah p~\)knym podarkiem. Wśród tego zam\ltu, 
rzuCIł Dan okIem na matk\l Bhaer, która stoją.c nie
o~odal, calem sercem cieszyła się tym milym wido
klem, i w odpowiedzi na jego wdzi\lczne spojrzenie 
rzekła: 

"Ja w tern nie miałam udziału; chlopcy sami ra
dzili BO bie." 

Dan odezwał się na to z uśmiechem, i tonem d'la 
niej. jednej zrozumiałym: 

, "Jednakże t~ wasz~ dzieło," i torujilJc sobie drog\) 
mIgdzy kolegamI, wyclilJgni!Jł r\lkę najpierw do niej 
a P?t~m d,o profesora, który z lubościllJ przyglądał sig 
swoJeJ trzodce. 

Podziękował im tylko niemćm lecz serdecznem 
uściśnieniem tych .zacnY,ch riIJk, które sprowadziły go 
na dobrą. drogę, l zaWIOdły do bezpiecznego schro
mema, jakiem jest ognisko domowe. Chociaż nie 
powiedział ani słowa, pojmowali go zupełnie a Teo
do rek wyraził ich zadowolenie: pochyliwszy się bowiem 
z,obj\)ć .ojca" żeby u6ciskać Dana, rzekł swym dzie
cmnym Języlnem: 

"Mój Dancio dobIy, i telas wsyscy -do tochają." 
"D~jże mikroskop Danie, żeby6my si\) ezemu przy

patrzyh ," rzekł Jakubek, który przez caly czas tej 
sceny, byłby się chciał wymknąć z pOkOju, ale go po
wstrzymywał Emil. 

"Dobrze: ciekawym jak się wam to wyda naprzy
kład ," rzekł Dan, pttętnie popisująe się upragnion1b 
zdobyczą.. 
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Gdy położył chrabąszcza pod mikroskolJem, Ja
kubek nachyliwszy się, zawolał ze zdumieniem: , 

Jakież on ma ·ogromne kleszcze! Teraz rozumIem, 
dla '~zego mię tak boli, jak si\) dotknie!", , 

Mruga na mnie!" wykrzyknęła Andzla, ktom 
głó';kę wetknęła pod łokieć Jakubka, żeby się przy j.
rzM zaraz po nim. Gdy się już wszyscy przypatrzyh, 
pokazał Dan skrzycUa motyla, cztery rogi we wlosie, 
żyłki na listku, prawie niewiclzialne dla gole?o . ok~, 
a przez to cudowne szkło, podobne do gęstej slatkl? 
skórę na palcu, wyglą,dającą, jakby dziwaczne pagórkl 
i doliny; nić paj\lczą, która si\) wydawała tak gruba, 
jak jedwab do szycia, i żądło I)SZczoły, , 

"To wygląda zupełnie jak czarodziejskie obrazkI 
w mojej książce z powiastkami, tylko daleko ciekawsze," 
powiedział Adaś z zachwytem. , 

Dan jest czarodziejem teraz, i może pol!:azywac 
" d ' różne cuda dziejąoe się kolo nas, bo ma WIC rzeczy 

potrzebne ku temu: cierpliwość i zamiłowanie przy
rody, Żyjemy na pi\)knym i zdumiewającym świe,cie, 
Adasiu' im wi\lcej będziesz go znał, tem będZiesz 
mędrszy i lepszy. To szkiełko starczy ci z~ cały 
szereg nauczycieli, i gdy zechcesz, nauczysz SI\) od 
nich bardzo })igknych rzeczy," rzekł pan Bhaer, ura
dowany że si\) tem chłopcy tak przejęli. 

A gdybym si\) pilnie wpatrzyl, czy mógłbym zo
bac~yć czyję duszę przez ten mikroskop ?" zapytał 
Adaś, na którym potęga tego kawałka szkła, wywarła 
wielkie wrażenie. 

,Nic, mój drogi; tej władzy nie ma, i nigdy nic 
moż~ jćj miM, Twój wzrok nieprędko będzie tak 
jasny, żeby dotrzM do najniewidzialniejszego z cucl?w 
Boskich. Ale przy pomocy pięknych rzeczy, ktore 
m O ż e s z widziM,-łatwiej zrozumićsz jeszcze pi\lkniejsze, 

18* 
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chociaż są, niewidzialne," odparł wuj Fritz, opiera
ją,c mu rękę na główce. 

"My sobie wyobrażamy ze Stokrotką" że aniołki 
muszą, miM takie skrzy dla, jak to, co Dan pokazywał 
przez szkło; tylko zapewne są, miększe i ze zlota." 

"Są,dźcie o tem jak się wam podoba, i starajcie 
się, aby wasze skrzydełka były równie błyszczą,ce 
i piękne; tylko nie odlatujcie jeszcze długi czas." 

"Ja nie odlecę," odrzekł Adaś, i dotrzymał słowa. 
"Bą,dźcie ziłrowi, chłopcy; muszę teraz odejść, ale 

was pozostawiam z nowym profesorem historyi na
turalnej," powiedziała pani Ludwika, bardzo zadowolona 
z ubiegłego dnia. 

Rozdział osiemnasty. 
Zbieranie plonów. 

Gospodarka dobrze się powiodła dzieciom owego 
lata, ~ w sierpniu z wielką uciechą zebraly Illony. 
Jakubek i Antoś uprawiali kartofle, jako korzystny 
towar; zebrawszy ich bowiem, wraz z drobnymi, trzy 
ćwierci, sprzedali po wysokiej cenie ojcu Bhaer, który 
zawsze potrzebował wielkiej ilości, na użytek domowy. 
Emil i Franz poświęcili sig zboiu, i zwieźli spory 
zapas do stodoJy; poczem zmielone na mą,kg, z try
umfem przywieźli znów do domu, ciesząc się, że przez 
długi czas będą, z niej ciasteczIm i różne przysmaki. 
Pieniędzy przyjąć za nią. nie chcieli, i Franz powie
dział "Choćbyśmy sieli zboże do kOllca życia, nie wy
płacimy się nigdy za wszystko, co wuj dla nas 
uczynił." 
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Alfred zebrał takie mnóstwo grochu, że mu się 
zdawało, iż go nigdy nie nadąży łuskać; pani Ludwika 
doradziła zatem nowy i bardzo praktyczny sposób: 
wysuszone strąki rozrzucono po ziemi, Alf~'ed grał ~~ 
skrzypcach, a chłopcy tańczyli .po nic~ ~. wymłÓCIlI 
wszystko, zaznawszy więcej przYJemnoścI 111Z trudu. 

Fasola Tomka nie powiodła się, bo jej wcale nie 
podlewał. Mając przekonanie ie sama będzie o sob~e 
pamiętać pozwolił biedaczce póty mocować SIę 
z chwast~m póki z wysilenia, nie skończyła karyery 
powolną, śU:iercią. Musiał wi~c raz ~e~zcze s~~pać 
swój łan i zasiać groch pospohty; ale JUZ był pozny: 
przytem ptaki zjadły go dużo" i krzaki ~łyt~o sadz~~e 
pokładały się, - i gdy nareSZCle ukazał SH;l bIe~ak, n~U 
o to nie dbał bo minęła jego pora. Chcąc SIę pOCIe
szyć dobrym' uczynkiem, przesadził Tomek ws.~ystkie 
osty, jakie tylko znalazł, i pielęgnował dla ToblJaszka? 
który je ze smakiem pozjadał. ~en łan z ostaml 
bardzo pobudzał chłopców do śml~chu, ale :romek 
przekonywał ich, że lepiej jest pamIętać ~ b~Mllym 
Tobijaszku, niżeli o sobie samym., Zapowled~lał na
wet że na przyszły rok pOŚWięCI cały swóJ grunt 
ostom robakom i ślimakom żeby żółwie Adasia, sowa 
Alfreda a także i Tobijasz~k, mieli swe ulubione po-

I 
żywienie. Jakże to dobrze malowało roztrzepanego, 
lecz z poczciwem sercem, Tomka. . 

Adaś przez całe lato zaopatrywał babumę w sałatę; 
na jesieni zaś, posłał dziaduniowi kos~yk r~epy ,tak 
wymytej, że każda sztuka wyglą,dała Jak duze? bIa~c 
jajko. Babunia bardzo lubiła sałat~, a dZIa~um~ 
mial zwyczaj często powtarzać następujący dwuwlCrsz, 

Lukullus wstrzemiqźliwość ceniąc niewątpliwie, ", .. . " 
Wśród Sabinów pieczoną rzepę. Jadał chCIWIe. 
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A zatem jarzyny składane na ofiarę tym domo
~ym bóstwom, były darem pożądanym, właściwym 
l klasycznym. 

Stokrotka miała same kwiatki w ogródku' całe 
lato ~witł on i pachniał coraz inaczej. Bardzo' byla 
przywIązana do swych grzą,rlek, wolne chwile spędzal'a 
wśród nich, i tak wiernie i tkliwie pielggnowala róże 
~r~tki . i groszek cukrowy, jakby swe lalki, lub l)rzy~ 
JaclOłh Przy lmżdćj sposobności wysyłała do miasta 
bukiet!, i. w .domu niektóre wazony były oddane jej 
szczegolneJ pIeczy. Rozmaite miłuchne bajeczki roila 
o, swy~h kwiatach, lm uciesze młodszej dziatwy. Ro
bIła śliczne lałeczki z ponsowych i białych makówek 
str?j~c je w.szarfy :r. trawek. Te osóbki pływały po~ 
wazme po CIchym stawie, w czółenkach ze strą,czków 
o żaglach z listów różanych. ' 

Andzia coraz gorliwirj hodowala lecznicze ziola 
i różne pożyteczne rośłiny. W sierpniu bez ustanku 

l 
' , 

zrywa a Je, suszyła, układała, i zapisywala w ksil1.żce 
jal~i z l~tórćj poży~ek. RobiJa wiele różnych" do~ 
śWIadczeu; wprawdzIe z począ,tlm zdarzały się liczne 
pomyłki, ale się stała tern ostrożniejszą, żeby nic dać 
komu bylicy, zamiast przetacznika łąkowego. 

,Dic.k,. DO,lo ,i, Robcio raz w raz skopywali swoje 
ogrodJn~ l WIQceJ tam było ruchu i krz'ltaniny, jak wc 
~VS7.ystl(]ch innych. Dwaj pierwsi u})rawiali pasternak 
l marchew, z. upragnieniem wyglądając chwili, kiedy 
te szacowne Jarzyny dojr:r.eją,. Dick pokryjomu obej
rzawszy, swę marchew, zasadził ją poraz drugi, i przy
znał WOwczas słuszność Silasowi, że jeszc7.0 na nii}, 
za wcześnie. 

:S-0bcia planem były cztery małe dynie, i jedna 
ba,ma tak olbl:zymia, ~e dwie Osóbki mógły w niej 
USIąŚĆ wygodme. MUSIała pochłoną,ć w siebie wszyst-
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Ide soki żywotne z ziemi, i promienie słońca świecą
cego w górze, bo leżała okrągła, złocista, - zapowia
dając na długi czas doskonałe nadzienie do ciastek. 
Rohcio z dumą, pokazywał ją; każdemu; a gdy przy
mrozki nastały, co wieczór przykrywał starą kołderką, 
otulają,c jakby ukochane dziecko. Gdy została na
koniec zerwaną, niedają,c jej dotknąć się nikomu, sam 
z wielkim trudem powiózł na taczkach do lamusa; 
a dła uświetnienia pochodu, Dick i Dolo szli przed 
nim, w pełnych zbrojach. Matka obiecała, że na święto 
Dziękczynień nadzieje nią ciasteczka, dając przytem 
niejasno do zrozumienia, iż ma jakiś plan w głowie, 
który okryje chwałą wspaniałą banię i jej właściciela. 

Karolek zasiał ogórki, ale ciągłem obkopywaniem, 
obrócił je w niwecz. Przez dziesięć minut martwił 
się bardzo; poczern, puszczając to w niepamięć, zasiał 
garść błyszczących guzików, zapewne w przekonaniu 
że to są pienią,dze, których mu dużo wyrośnie, i będzie 
wówczas tak bogaty, jak Tomek. Ponieważ nikt mu 
nic wzbraniał, robić ze swym ogródkiem co mu się 
podoba, wkrótce tak wyglądał, jak żeby go trzęsienie 
ziemi nawiedziło kilkanaście razy. W dzie{1 ogólnych 
zbiorów, byłby miał do pokazania same kamienie 
i chwasty, gdyby nie to, że poczciwa Azya powiesiła 
kilka pomara{lCz na jakiemś uschłćm drzewiw. Nie
zmiernie był uradowany tym cudem, i przez litość, 
nikt go nie rozczarował. 

Nadziany przechodził różne troski z powodu swych 
melonów; tak mu było pilno bowiem skosztować je, 
że wyprawił sobie ucztę zanim dojrzaly, i wpadł 
w niebezpieczną, chorobę. Wydobywszy się nares7.cie 
z tej biedy, PoczQstowal kolegów pierwszym melonem, 
sam 11ie kosztując ani kawałka. Jego owoce były 
wyborne i pr!i)dko dojrzewały, bo mial dla nich slo-
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neczne miejsce: ostatnie zwłaszcza, najpigkniejsze, 
1wszlj,co zwieszały się wśród liści. Nadziany umyślił 
sprzedać je któremu z slj,siadów; więc chłopcy którzy 
się spodziewali że je sami zjedzlj, zasmuceni wm . " w osobhwy a dobitny sposób objawili niezadowolenie. 
Pewnego dnia, gdy poszedł zajrzM do trzech ślicznych 
melonów, które właśnie chcial zanieść na targ zdzi
wiło go słowo, "świuia,'1 wyryte bialemi liter~mj na 
zielonej łupinie każdego owocu. Rozsrożony, pobiegł 
na skargę do })ani Bhaer, która wysłuchawszy . go ze 
współczuciem, rzekła: 

"Jeżeli chcesz zażartować z nich, to ci podam 
środek; ale się musisz wyrzec tych melonów,ll 

"Dobrze; niemoglj,c zbić wszystkich tych łotrów 
chciałbym choć w inny sposób dać im sill we znaki I: 
mrulmlj,ł gniewnie. ' 

Pani Ludwika zmiarkowała, kto sill dopuścił tego 
figla, gdyż poprzedniego wieczoru trzy główki podej
rzanie skupiały się z sobą w kąciku sofy szepczlj,c 
i chichocz1bc sill z czegoś; jako doświadczo;a kobieta 
wnosiła więc, iż sill obmyśla, jakaś nowa psota. No~ 
księżycowa, szelest starej wiśni przyoknie Emila, 
palec skalcczony u Toml<u, wszystko to utwierdzalo 
jej podejrzenia. Uspokoiwszy nieco Nadzianego kazaJa 
mu przynieść uszkodzone melony, i nie wspominać 
nikomu o tern co zaszło. 

Trzej chłopcy byli zdumicni, że im tak gładko 
~)rzeszedł złośliwy figicI; ale gdy znikły melony, ustal 
Ich dobry humor, i jacyś byli nieswoi; zwlaszcza że 
Nadziany, p~lchny i zadowolony jak zazwyczaj, spo
gllj,dał na mch z wyraz nem politowaniem. 

Przy obiedzie zrozumieli nareszcie całą rzecz bo 
sill pomścił i zakpił z nich. Gdy już zjedli pudding 
i mieli się zabrać do owoców, Marya-Anna zanoszl1~ 
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sill od śmiechu, przyniosła dużego. melona; pot.em 
Silas ukazał sill z drugim; a nareSZCIe Dan, z trzeCIm: 
Postawiono je przed trzema winowajcami, i przeczytah 
na zielonej łupinie pod wyrazem "świnia" ten dodatek: 
"przesyła ukłony. II Gdy całe grono prz.eczytało nap~s, 
powstał ogólny szmer, bo szeptano sobIe do ~cha, lIe 
to jest w zwilj,zku z popełnionym figlem. Emll, Antoś 
i Tomek nie wiedzieli gdzie podziać oczy, i nie mogl1c 
znaleM ani jednego słówka na swoję obronę, zaczęli 
się śmiać wraz z całem towarzyst.wem, a potem ~zę
stowali wszystkich melonami, przyznajlj,c że NadZIany 
zręcznie im się odpłacił dobrem za złe. 

Dun nie mial gospodarki, bo go nie było w Plum
field prllez większlj, CZIlŚĆ lata, a potem kulał na nogę. 
Za to w czem tylko mógł, pomagaI Silasowi, r1bbał 

drwa dla Azyi, i pielęgnował trawnik przed domem, 
ula pani Luclwiki. . . 

Gdy inni znosili swe plony, żal mu b!ło. z.e Sl§ 

prawie niczem popisać nie może; . ale ~a J~sIem ob
myślil leśne zbiory, w czem go mkt me ~bl~gał: Co 
sobot~ obIadowany przychodził z lasów, pol Igor, -
wiedz~c na której łlj,ce ładne mieczyki rosną, w którem 
zarośl~ sasafry slj, najwonniejsze , do której leszczyny 
chodzą, wiewiórld po orzechy, !,tóry dlj,b. ma korę 
najpiękniejszlj" i któremi ziólkamI. dOllorczY~l leczy. o~ 
wrzodów. Dla przystrajania gabmetu pam LudWIkI, 
przynosił rozmaite purpurowe i żółte liście, wdzięczne 
i wonne trawki owoce powojnika, żółte jagody jakby 
woskowe, mch; o czerwonych brzeżkach, białe, lub 
szmaragdowe. . 

Nie potrzebuję wzdychać teraz do lasów, bo mI 
je Dan tutaj przynosi,1I mówiła zwykle pani B~~er, 
stroją.c ściany w żółte gałęzie klonu, ponsowe WIence 
z kapryfolium, lub układając w wazonach brunatn~ 
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paproć, szalej i kwiaty późnej jesieni, bo Dana plony 
sprawiały jej wielką, przyjemność. 

Wielkie poddasze było zajęte dziecinnymi zbiorami, 
słuiąc przez jakiś czas za ciekawe widowisko dIn 
całego domu. - Stokrotka ułożyła tam w szufladzie 
od stolika trójnożnego, nasiona kwiatów, w zgrabnych 
torebkach papićrowych, z napisami. Andzia rozwiesiła 
na ścianie wią,zki ziół, nal)elniające powietrze aroma
tyczną, wonią,. Tomek przechowywał koszyk ostu 
z delikatnem nasieniem, zamierzając zasadzić go w na
stępnym roku, jeieli się nie ulotni do tego czasu. 
Emil suszył pęki makówek. Adaś miał żołędzie i róż
nego rodzaju zboża dla swych ulubionych zwierząt. 
Dana zbiory najbardziej jednak pociągały zwrok. Za
słał bowiem połowg podłogi orzechami. Byly tam 
rozmaite gatunki, gdyż plądrował lasy na kilim mil 
do koła, wspinał się na najwyższe drzewa i zagł Qbial 
w największe gęstwiny, ieby wrócić z plonem. Orzechy 
laskowe, włoskie i kasztany, leżały w oddzielnych 
stosach, by nabierać barwy, słodyczy, suchości, i być 
gotowymi do uczt zimowych. 

Rósł nieopodal domu jeden orzech ameryka{lski, 
który Robcio i Teodorek, swoim nazywali. Pokrył się 
on obfitym owocem tego lata. Ciężkie łupiny zwie
szaJy się wśród uschłych liści, gdzie wiewiórki 
skrzętniej znajdowały je, aniżeli te leniuchy. Ojciec 
im powiedział, ale chłopcom, nie wiewiórkom, - ie 
dostaną, owe orzechy na własność, jeżeli je zbiorą 
bez niczyjej pomocy. Była to łatwa robota, i z razu 
podobała sig Teodorkowi; ale wkrótce stracił do niej 
ochotę, i napełniwszy koszyk do połowy, resztę od
łożył do innego dnia. Lecz ten dzień jakoś nie nad
chodził; a tymczasem wiewiórki żwawo wspinając sig 
po wiązie, wynosily tyle orzechów, że wreszcie na-
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pełnily siQ jamy ich, i różne kryjó:vki m~ędzy gałęźmi, 
skąd łatwo je było wybierać. Zw~ne I?h r~chy ?a
wiły chłopców, aż do pewnego dma, kIedy Im Sllas 
powiedział: . ., II 

"Czyście odprzedali orzechy wIewlorkom ? 

NI· e " oclrzekł Robcio zaciekawiony, co on pr7.ez ", :oJ , 
to rozumie. 

W takim razie uWlllcie się z nimi ;1;ywo, bo te 
" . . b·" skrzQtne licha wszyst1ne wam za lorą,. 

Poradzimy sobie. Takie jest mnóstwo orzechów, " . (( że i dla nas dużo zostame. 
Ju;1; ich niema wiele, bo ogołocily prawie cale 

" ." drzewo. Zobaczze sam. 
Robcio pobiegł i przestraszy~ si~, '."idząc tylk~ 

S7.czątJri. Zawołał więc Teodorka I dZlelme .pracowalI 
całe popołudnie, a wiewiórki tymczasem slCdząc na 
plocie, l)Omrukiwaly gniewnie. 

Teraz Teodorku musimy być pilni, i podnosić 
ka;1;dy o'~z~szek co ~padnie, bo inaczej mało ich 

Ś . . " zbierzemy, i wszyscy nas wy mleJą· .., 
Nie zostawimy nic tym staladnym WIeWlOltom; 

będ~' je zbielal i zanosil plędto na poddase ," r~cl~l 
Teodorek marszcząc sig na zwierzątko, które wlasme 
czyściło s'obie ogonek w po?liiu. . , . 

W nocy silny wiatr strącił setkI orzecl1ow z dn:ewa, 
pani Ludwika budzl1c rano synków, rzekła zat6m 
wesoło: 

"Spieszcie sig, chłopcy; wiewiórki uwijają się ż~vawo, 
i musicie sig dziś dobrze krzątać, żeby wam me za-
brały wszystkiego." .. 

"Nic zabiorą,','. odpowie~ział RobclO; ~b~'ał s.lę 
z najwi ększym pospIechem, I przelknąwszy śmadamc, 
pobiegł ocalić SW\) własność. 
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Teodorek towarzyszył mu także i pracował w pocie 
czoła: drepcząc raz po raz, to z pełnym koszyczkiem 
to z wypróżnionym. ' 

Druga półćwiartka wkrótce została zaniesioną na 
poddasze j ale kiedy zaczęli znowu szukać orzechów 
pomiędzy liśćmi, dzwonek wezwał do nanki. 

"Ojcze, pozwól mi tu zostać, bo jak odejdę te 
szkaradne wiewiórki gotowe nam wszystko zabrać. 
Ja p6źniej odrobię lekcye!" zawolał Robcio, wpadając 
do klasy z ro.zpaloI~lb twarzyczką i roztarganą główką 
od ostrego wIatru l zapalczywej pracy. 

"Gdybyś był wstawał wcześniej i codzień zbierał 
po trosze, nie. potrzebowałbyś się tak spieszyć dzisiaj. 
Ostrzegał~m Clę~ ale. napróżnoj a teraz nie mog\) na 
to pozwolIć, bys zamedbywał lekcye. Tego roku wie
~viórko~ wi\)cej si\) dostanie, niż im si\) należy, 
l ~łusz.me,. - bo. gorliwie pracowały. Tyle ci tylko 
obIeCUJę, ze będZIesz wolny o godzine wcześniej niż ' 
zwykle." Rzekłszy to, pan Bhaer zap;owadził R~bcia 
~a zwykłe miej.sce, a malec zatopił się w książkach, 
Jak !5dyby sobIe tern chciał zaskarbić przyrzeczoną 
godzlllkę· 

Ci~gle jednak był roztargniony, bo wiatr zrzncał 
ostatme . orze~hy,. a żwawe złodziejki krzątały się 
przerywaJąc mekledy pracę by zjeść orzeszek w J'ecr~ 

I . d' b oczac1,-I.Z awały si\) mówić złośliwie: "Patrz, opie-
szaly RobclU, co my tu nazbieramy!" To jedno do
dawało cierpliwości biednemu dziecku, że tymczasem 
Teodorek .uwijał. si\) sam jeden, ze zdumiewajq,cl1 
wytrwałOŚCIą· ZbIerał a zbierał, aż go plecy zabolały' 
dreptał w t\) i w OW\) stron\), aż do zmęczenia nóżek! 
nieuważając na wicher, utrndzenie i niego dziw e wie-

'ólt'" N' . " WI l. areszcIe matka, porZUCIWSZy SW\) robotQ 
przyszła dźwigać · za niego, przejęta uwielbieniem ż~ , 
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ponosi takie trudy dla braciszka. Gdy Robcio został 
zwolniony, Teodorek wypoczywał wpółćwiartkowym 
koszu, gdyż pomimo wielkiego znużenia, nie chciał ustąpić 
z pola. Jedną brudną rączką odstraszał zlodziejki, 
powiewając kapeluszem, a w drugiej trzymał orzeź
wiające jabłuszko. 

Robcia wziął si\) żywo do roboty, i przed drugą 
godziną wszystkie orzechy zostały sprzątni\)te i umie
szczone w śpichrzuj ale wiewiórki nie dały si\) tak 
łatwo zwalczyć, i gdy chłopczyna w kilka dni potem 
zajrzał do swego zbioru, zdumiał si\) , widząc, jak 
wiele uby10. Chłopcy nie mogli skraść, bo drzwi były 
J1a klucz zamkniętej goł\)bie ich nie zjadły, a szczurów 
tam nie bylo. - Powstał wielki lament młodych 
Bhaerątek, ale im Dick powiedział: 

"Widziałem jedn\) wiewiórkę na dachu od śpichrza: 
może ona je ukradła?" 

"Niezawodnie! Muszę miM pułapkę i zabić ją!" 
zawołał Robcia , oburzony taklb chciwością· 

"Jak będziesz czujuie podpatrywal, to może zo
baczysz, gdzie je chowa, a ja ci je wydob~dę,(i rzekł 
Dan, którego bardzo bawiła ta wojna chłopców 
z wiewiórkami. 

Podglf1dając jakiś czas, dostrzegł Robcia nakoniec" 
że wicwiórki spuszczają si\) z gal\)zi wiązu Ila dach 
od' śpichrza, wpadają w okicnko, wystraszając tern 
g01\)bie, i wychodzf1 z jednym orzechem w pyszczku. 
Tak obciążone, nie mogły wracać tą samą, drogą, lecz 
zsuwając si\) po niskim dachu i po murze, wpadały 
w jakiś lUj,t, znika]y na chwil\) , pocz6m wychodziły 
już bez ładunku. Robcio pobiegł do tego miejsca, 
i znalazł w dole pod liśćmi, stos ukrarlzionych orze
chów, które miały być zaniesione przez wiewi6rl,i, 
do ich 1161'. 
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"Ach, wy szkaradnice! dam ja wam teraz! Nie zo
stawię ani jednego orzeszka za karę!" zawołał chło
paczek. U przątnąwszy kącik w śpichrzu, przeniósł 
orzechy na poddasze, gdzie chciwym wiewiórkom nie 
podobna było dostać się przez szyby. Zdawało się, 
że i te złośliwe stworzenia czuji!:, iż walka SkOllczona, 
bo się skryły w jamie. Nic mogły jednak wytrzymać, 
żeby mu czasem nic rzucić na główkę łupiny od 
orzecha, łub żeby nie krzyczeć przeraźliwie, jak się 
pokazal, jak gdyby dla pomsty, że wygrana po jego 
stronie. 

Państwa Bhaer plony były innego rodzaju i nic 
tak łatwe do opisania, ale byli zadowoleni, że się 
im powiodły letnie mozoły; w późniejszym zaś czasie, 
nastąpiło żniwo, które ich bardzo uszczęśliwilo. 

Rozdział dziewiętnasty. 

Jan Brooke. 

"w stawaj prędko, drogi Adasiu!" 
"Jakto, tylko com się położył? Jeszcze nie może 

być rano!" odrzekł, i obudzony z pierwszego snu, 
mrugał oczkami jakby sowa. 

"Niema więcej, jak dziesiąta, ale twój ojciec 
bardzo chory, i pojedziemy do niego. Ach mój Adasiu! 
mój biedny Adasiu!" wołała ciocia Ludka, i oparła 
głowę na poduszce ze łkaniem, które odegnało sen 
z powiek chłopczyka i przepełniło mu serduszko 
strachem. Rozpłakał si§ na t§ myśł, że jakaś strata 
musiała go uczynić "biednym", i przytulił się do pani 
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Bhaer, niemówiąc ani słowaj ona jednak oprzytom
niała po chwili, i widzl1c jego zapłakani!: twarzyczkę, 
rzekła z tlrliwym pocałunkiem: 

Pojedziemy go pożegnać, mój najdroższy! Nićma 
cza;~ do stracenia, więc ubierz się prędko, i przyjdź 
do mego pokoju. Teraz muszę pójść do Stokrotki." 

Dobrze" odparł Adaś, i gdy pani Ludwika ode-
" , ół' t szla wstał po cichu, ubrał się na w p . meprzy omny, 

i p~dczas gdy Tomek leżał pogrążony w ?łyb~kim 
śnie zaczl1ł krąiyć po domu wśród glęboklćJ CIszy, 
prz:czuwając, że wisi nad nim jakieś nowe a smutne 
zdarzenie. 

Powóz przysłany przez młodego pana Laurence 
stał już przed bramą, Stokrotka byla gotowa, w~ied:i 
więc w milczeniu, i braciszek z siostrą ,trzymalI SIę 
całą drogę za rl1czki, jadąc szybko z wUJostwem. 

Prócz Franza i Emila, żaden z chłopców nie wie
dział co się stało, i nazajutrz rano zeszelUszy na 
dół 'wielce się zasmucili, bo dom zdawał się nader 
pu;ty. Śniadanie przeszło posępnic b~z wesolej g.o
spodyni, a skoro nads~edł czas lekcYI, przykro lm 
znów bylo widziM opróżnione Iniejsce profesora. Wa
lesali się rozpaczliwie z kąta w kąt, przez jaką go
d~inę, pocieszając się nadzieją, że nad~jdzie . lepsza 
wiadomość o zdrowiu chorego; ale wyb1la dZIesIąta, 
a nikt nic przybył ich uspokoić. Nie chciało im się 
bawić, czas okropnie im ciężył, siedzieli smutni i oso
wiali; wtem Franz podniósł się i rzekł: 

"Słuchajcie, chlopcy: odbywajmy lekcyc, jak gdyby 
wuj był między nami. Wiem, że go to ucieszy, a przy
tem i dziCll prędzej zejdzie." 

"Ale kto nas przesłuchiwać będzie 'r" zapytał Ja
kubek. 
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"Wprawdzie mało co więcej umiem od was, ale 
jeżeli nie macie nic przeciw temu, - jako najstarszy, 
postaram się zastępować wuja." 

Ton mowy Franza tak był skromny i poważny, 
że sprawił wielkie wrażenie na chłopcach: bo chociaż 
miał biedak czerwone oczy, od całonocnego płaczu, 
]Jrzeniknęła go jakaś mgslm, nowa siła, i widać było, 
że chce odważnio przyjąć tę pierwszą troskę. 

"Ja się chętnie na to zgodzę," powiedział Emil, 
i zają,ł zaraz zwykle miejsce, pomnąc na to, że po
słuszeństwo względem zwierzchnika, jest glównym obo 
wiązkiem marynarza. 

Inni poszli za jego przykladem, a Franz zasiadł 
na krześle wuja, i przez całą godzinę panował zu
pełny porządek. U czyli się i wydawali lekcye; Franz 
był cierpliwym i łagodnym nauczycielem, roztropnie 
unikał przedmiotów, którym by nie mógł pOdołać, 
i rzą;dził raczej powagą;, wypływającą ze smutku, 
niżeli słowami. Mniejsza dziatwa czytała, kiedy po
słyszano kroIu w sieni, i wszyscy zwrócili oczy na 
pana Bhaer, żeby odgadnąć, z jaką, wieścią, przybywa. 
Zacna jego twarz oznajmi la im zaraz, że Adaś już 
nie ma ojca, była bowiem znużona, blada i pełna 
rzewnego smutku. 

Gdy Robcio zawolał z wyrzutem: 
"Dla czego odjechałeś w nocy, zostawiłeś mię, 

papo ?" 
Przejęty myślib o innym ojcu, który tejże nocy 

odszedł swe dzieci na 7.awsze, przycisną,ł Robcia do 
serca, i pr7.ez chwilę ukrywał twarz w jogo kędzie
rzawych włoskach. Emil ze współczuciem i smutldem 
oparł głowg na jego ramieniu, a inni siedzieli tak 
cicho, że słychać bylo opadanie liści z drzew. 
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Robcio nic rozumial dobrze, co się stalo, ale nie 
mogąc patrzćć na smutek ojca, podniósł jego schy
loną głowę i rzekł swym pioszezotliwym głosikiom: 

"Nie pIacz, mój ojcze! Wszyscyśmy tacy grzeczni; 
odbywaliśmy lekcye bez ciebie, a Franz był na
uczycielem." 

Pan Bhaer podniósł głowę, przymusił się do 
uśmiechu, i rzekI z wdzięcznością: 

"Bardzo wam dziękuję; w piękny sposób przy
szliście mi z pomocą. Bądicie przekonani, że tego 
nie zapomnę." 

"To Franza myśl, i byl doskonałym nauczycie
lom," rzekł Alfred, a ogólny szmer potwiordził to 
jego świadectwo. 

Pan Bhaer l)Ostawil Robcia na l)odlodze, wypro
stował się, i objął ręką smukłego młodziana, mówiąc 
z serdecznI! radością;: 

"Doznałem przez was ulgi w tym ciężkim dniu, 
i odtąd jeszcze więcej będę wam ufał. - Muszę od
jechać na kilka god7.in, bom w mieście potrzebny j 
myślalem zatem 'dać wam wakacye, lub odesłać nie
},tórych do domów; ale jeieli chcecie zostać i tak się 
prowadzić dalej, będę z was zadowolony i dumny." 

"Zostaniomy! Wolimy zostać! Franz moie opie
kować się nami t" wolali, ucieszeni tym dowodem 
zaufania. 

"Czy mama nie przyjedzie?" zapytał Robcio ze 
smutkiem, bo dla niego dom bez "mamy" był tem 
samem, co świat bez słońca. 

"Oboje wrócimy wieczorem: droga ciocia Mał
gosia jeszcze więcej potrzebuje teraz mamy, aniżeli 
ty, i wiem, że jej ustibpisz na krótki czas." 

"Dobrze, ustąpię; ale Teodorek plakal za mamą, 
uderzył w twarz dozorczynię, i okropnie był nio-

Mali mqzczyzni. 19 
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grzeczny," odrzekł Robcio, jak gdyby te wiadomości 
musiały sprowadzić matkę. 

"Gdzież jest ten malec?iI zapytał pan Bhaer. 
"Wyszedł do ogrodu, z Danem. Teraz jest już 

grzeczny," rzekł Franz, wskazują,c na okuo, przez 
które widać było J)ana, wożą,cego dziecko w bry
czuszce, i psy figlują,ce obok niego. 

"Wolę się z nim nie widziM, bo się znów roz
grymasi; ale powiedzcie Danowi, że zostawiam Teo
dorka pod jego opieką,. Co do starszych chłopców, 
to się mogą, sami rzą,dzić: Franz będzie wami kiero
wał, i Silas także rozcią,gnie nadzór. A więc bądźcie 
zdrowi, zobaczymy się wieczorem." 

"Chciałbym usłyszeć choć słówko o wuju Brooke,iI 
rzekł Emil, zatrzymując pana Bhaer, gdy spiesznie 
zabierał się do odwrotu. 

Chorował tylko kilka godzin i umarl, jak żył: 
tak pogodnie, tak spokojnie, że się zdaje grzechem 
kalać tę piękną śmierć gwałtownym żalem, lub samo
lubnym smutkiem. Zdą,żyliśmy na czas, żeby go pożegnać, 
i dzieci były w jego objęciach, gdy zasną,ł na piersi 
cioci Małgosi. Ale dosyć już tego, dłużej mówić nie 
mogę," rzekł pan' Bhaer, i oddalił się strasznie zgnę
biony, bo stracił w Janie Brooke przyjaciela i brata, 
i nie było nikogo, co by go zastą;pił. 

Cały ten dzieli było bardzo cicho w domu: mali 
chłopcy bawili się spokojnie w dziecinnym pokOju; 
starsi zaś przechadzali się, siedzieli na wierzbie lub 
wśród ulubionych zwierzą,tek, i rozmawiali dużo 
o Janie Brooke. - Wieczorem pallstwo Bhaer przy
jechali sami, bo Adaś i Stokrotka nie mogli opuścić 
matki, dla której byli największą pociechą. 

Biedna pani Ludwika zdawała się całkiem po
t" zbawiona sil, i widocznie potrzebowała takićjże samej 
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pociechy, bo wszedlszy na wschouy, przedewszystkiem 
zapytała: 

"Gdzie mój maleJiki?1( 
"Tutaj!1( odrzekł cienki głosik, a Dan podal jej 

Teodorka. Gdy tuliła chlopczyuę do siebie, dodał: 
"Mój Dancio IJiluowal mię caly dzieli, a ja bylem 

dzecny." 
Pani Bhaer zwróciła się do wiernego }liastuna, 

żebu ruu pOdzi.Qkować, ale on nie widział tego, ho 
da wal znaki chło}lcom, s2.epcząc: 

"Odejdźcie, dajde j6j teraz pokój!i( 
,O\\"szem, uie odchodźcie ; chciałabym was wszyst

kich widziM. 7.błiżcie sig tu, moi chłopcy; zanie
dbalam was przez cały dzieJl/' powiedziała pani 
Lud"ika, i wyciągll~la do nich r~ce. 

Cała ta gromadka odprowadziła ją. następnie do 
jej pokoju, okazując tkliwie, choe bez słów: smutek 
i współczucie. 

"Takam zmęczona, że polożę siQ i utulę tu do 
snu Teodorlm, a wy mi przynieście herbaty,i( rze
kła, usilując być wesołą. 

Pobiegli co tchu do jadalni, i cały stół byłby 
zostal ogołocony, gdyby nie to, że pan Bhaer usta
nowil, ~eby jedna ' gromadka podala matce herbatę, 
a druga ją, odniosła napowrót. Czterej najbliżsi i llaj
dro~si upomnieli się o pierwszy z tych zaszczytów; 
Franz poniósł zatem imbryk z herbatą" Emil chlćb, 
Ro bcio śmietankę, a Teodorek cukierniczkę, która 
przybyła na miejsce lżejszą o kilka kawałków cukru. 

Niejednej kobiecie wydawałoby się to męczącem 
w podobnćj chwili, żeby się chmara chłopaków uwi
jała w kolo niej, }Jrzewrając kubki, brząkajf!c Jy~cc;>;
karni, z gwałtownej chQci przysłużenia się. Ale pani. 
Ludwice sprawiało to przyjemność, miaIa bowiem 

19* 
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serce bardzo roztkliwione, pomnąc na to, że niejeden 
z jej wychowanków nie ma ojca lub matki. - Strawa 
duchowa lepićj ją posiliIa, niż grube kawałki chleba, 
jakie jej podawali, i wigcej ją pocieszaIy szeptane 
słowa szorstkiego Komandora: 

"Bądź mężną, ciociu; to ciężki cios, ale musisz 
mu stawić czoła," niżeli filiżanka, którą podał z her
batą tak gorzką, jak gdyby po drodze spadIa w nią, 
łza z jego oka. 

Po wieczerzy, drugie grono odniosło cały przy
rząd; a Dan rzeId, wyciągając ręce 1)0 śpią,cego 
Teodorka: 

"Pozwól, matko, żebym go położył, boś ty bardzo 
zmęczona." 

"Pójdziesz z nim, kocllanecz]m?" zapytała pani 
Ludwika swego władcę i pana, który leżał u niej na 
rękach, obłożony poduszkami z sofy. 

"Pójdę," odpowiedział malec, a wierny piastun 
z chlubą, poniósł go do łóżeczka. 

"Ach, czemuż ja się nie mogę czem przysłużyć!/I 
rzekl Alfred z westchnieniem, gdy Franz pochylony 
nad sofą, gładzil rozpalone czoło cioci Ludki. 

"Możesz i ty co uczynić. Przynieś skrzypce, ł za
graj te mile pieśni, które ci przysiał ostatniQ: razą, 
wuj Teodorek. Nic mnie dziś nie może tak ukoić, 
jak muzyka./I 

Alfred pobiegł po skrzypce i usiadłszy za drzwiami 
tak grał, jak jeszcze nigdy w życiu, - bo zdawało się, 
że sercem magnetyzuje palce. Inni chłopcy siedzieli 
cicho na wschodach, pilnują.c, aby nikt obcy uie 
wdarł się do domu. Franz pozostał na swojem miejscu, 
a biedna pani Ludwika ukojona, obsłużona, strze
żona przez swych wychowanków, - usną,wszy wreszcie, 
zapomniała na godzinę o strapieniu. 
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Dwa dui przeszły spokojnie, a trzeciego zaraz po 
lekcyach wszedł pan Bhaer z twarz!! wzruszoną" trzy
mając karteczkę w ręce: 

"Przeczytam wam coś, chlopcy/' powiedział; oni 
zaś otoczywszy go, uslyszeli co następuje: 

"Drogi bracie Fritzu! Slyszahtm, że nie masz za
miaru przywie~ć dziś chłopców, z obawy, żeby mi tern 
nie sprawić przykrości. Sprowadź ich, pl·OSZę cię o to. 
Obecność przyjaciół będzie ulgą, dla Adasia w tćj 
ciężkiej chwili; przy tern pragnę, aby uslyszeli, co 
ojciec powie o moim Janie. Wiem, że im to ~yyjdzie 
na dobre. Gdyby chcieli zaśpiewać jeden z tych 
pięknych, starych hymnów, których sig nauczyli od 
ciebie, toby mi sprawiło więksl:ą, przyjemność, niż 
inna llluzyka, gdyż odpowiadałoby bardl:iej tój Ul'oczy
stój chwili. Poproś ich o to, i pozdrów odemnie. 

Małgorzata." 

"Czy pojedziecie?" zapytał pan Bhaer, i spojrzał 
na chłopców, którzy byli bardzo wzruszeni serdecz
nemi słowy i życzeniem pani Brooke. 

"Pojedziemy!" odpowiedzieli jednym glosem, i IV go
dzing potem wybrali się z Franzem, aby wzią,ć udział 
w skromnym pogrzebie Jana Brooke. 

Maleńki domek wydawał się tak cichy, słoneczny 
i ogrzany serdecznem ciepłem, jak kiedy przed dzie
sigciu łaty Małgosia doń weszła w stroju panny 
mlodój; tylko że wówczas był to pocz!!tek lata i róże 
wszędzie kwitły, a teraz panowała już wczesna jesień, 
wi~c suche liście szeleściły na ziemi. "Pauna młoda" 
byla teraz WUOWł!l; ale ta sama piękna pogoda jaśniała 
na jćj twarzy: a słodkie poddanie sig prawdziwie po
bożnej duszy sprawiało, że jej obecność byla })ociechf1 
dla tych, co przychodzili koić ją w żalu. 
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"Ach, Małgosiu, jak ty możesz to znosić w tell 
sposób!" szepnęla Ludka, gdy ją taż powitała w progu, 
tern tylko różui,!c się od zwykłego zachowania, że 
jeszcze słodszą byla. 

"Droga Ludko, miłość, która mnie uszczęśliwiala 
przez dziesięć lat, podtrzymuje mię jeszcze. Ona nic 
mogla 7.amrze6; - i obecnie Jan więcej jest moim, niż 
poprzednio," odrzekła Malgosia zcicha, - a tldiwa 
ufność w jej oczach tak byla l)ięlmą i promielllu!, że 
Ludka uwierzyła j6j, i podziękowa-la Bogu za nieśmier
telnotić.takićj milo~ci. 

Wszyscy się tam zebrali: rodzice, wuj Teodorck, 
ciocia Amelka, stary pan Laurence, siwy już i bez
silny, pa{lstwo Bhaer ze swą, gromadką, i wielu przy
jaciół. - Mógłby kto myślćć, że skromny Jan Brooke 
w swem pracowit6m, cichem, ubogi6m życiu, majo 
mial czasu zjednywać sobie ludzi; tymczasem zjawili 
się zewsząd starzy i młodzi, bogaci i ubodzy, znako
mitości i prostaczkowie, - bo wpływ jego sięgll<lł 
daleko, cnoty wryły się w pamięć, i tajue jalmużny 
wyszły z ukrycia, żeby go błogosławić. Grono towa
n>;yszące jego trumnic, było daleko wyższą pochwalI!, 
od tej, jakąby pan March zdołał wygłosić: znajdowali 
się tam bogacze, którym służył wiernie IU'zez długie 
lata; ubogie staruszki, które wspomagał mimo szczu
płego mienia, pr7.ez pamigć na matkę; żona, której 
dał tyle S7.częścia, że go nawet śmierć nic mogła za
truć w zupełno~ci; bracia i siostry, których serca zdobył 
na zawsze; synek i córlca, którzy już czuli utratę 
jego silnego ramienia i tkliwego głosu . - Dziatwa 
opłakiwała wesolego towarzysza zabaw, a starsi chlopcy 
z rzewnym smutkiem przyglądali się obrazowi, który 
im się utrwalił w pamięci. Był to bardzo krótki 
i prosty obrzęd: panu March zarówno bowiem drial 

295 

głos skoro chciał złożyć hołd 7.marlemu, jak kiedy 
udzi~lał mu przed laty sakramentu małiCllstwa. 

Prócz kwilenia małego dziecięcia IlU górze, nic nie 
111"Zerywalo długićj ciszy po ostatnićm amen, d?pók~ 
na zna]t dany przez pana Bhaer dobrze Wyć:vlCzem 
chlopcy nie zaśpiewali bymnu, tak pełnego wzmosłego 
spokoju, że wszyscy obecni przyłączyli się zwo~na do 
nich, a zamącone dusze wzleciały w górne kramy na 
skrzydłach słodkiej melodyi. 

Małgosia doznawała nietyłko tĆj. pociechy, że. Ja
nowi ostatnią pieśń zaśpiewały droglC mu młodOCIane 
głosy, ale widziała też z twarzy chłopc?,~, ż~ odczu
wajl1 wartość cnoty, i że na dIugo wraZI lm SIę w ~a~ 
mięć obraz czcigodnego człowieka, który przed mnn 
leży nieżywy. Stokrotka oparła glówkQ na je~ kolanach, 
Adaś trzymał ją za rękQ, czgsto spogląda..Jl1c oczar~u 
tak przypominającemi ojca, - i z ruchem, któl"! SIę 
zdawał mówić: "Nie troszcz s~ę, m~tko, bo. J~ tu 
jestem." Wszyscy, co ją otaczalI, bylI to prZYJaCIele, 
na kt6rych się mogła oprzM, których mogła kocha?; 
tak więc cierpliwa, pobożna Małgosia zamykała "~SOblO 
ciężki smutek, czując, że najwigkszej dozna ulgI, gdy 
bgdzie żyć dla innycb, za przykładem swego Jana. 

Owego wieczoru, gdy wyChOWaJ'ICy z Plumfiełd, ja~( 
zazwyczaj, sie(hlieli przed domem przy łagod.nem wrze~
niowćm ~wietle ksi~iyca, wszcz~h naturalme rozmowę 
o dniu ubiegłym. 

Emil pierwszy odezwał się w swój porywelly 
sposób: 

Wuj Fritz jest najrozumniejs7.Y, wuj Teodorel~ naj
mil;~y, ale wuj Jan był najlepszy, i do J1lk~go 
na świecie nie cheialbym tak być 110dobnym, Jak 
do niego./I 
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"Ja także. Słyszeliście, co dziś mówili ci panowie 
dziaduniowi?" zapytał Jakubek, na którym ów dzieu 
sprawił wielkie wrażenie. "Jeden ze wspólników pana 
Laurence, u którego wuj Jan pracował tak długo, 
powiedział, że on był prawie do zbytku sumienny 
i l)od każdym względem wyższy nad wszelkie zarzut/ 
Inny odezwał się, że niema tak wielkiej zaplaty 
któraby zdolała wynagrodzić taką, wierność i uczci~ 
wość w pracy. Wówczas dziadunio opowiedział im, 
że wuj Jan miał kiedyś l)Osadę u oszusta, jak się 
pokazało; zwierzchnik ten zażą,dał raz udziału jego 
w brudnej sprawie, a doznawszy odmowy rzekł gnie-

. k ' wme: "Ta surowe zasady przeszkodzą ci w każdym 
interesie," on zaś odparł: "Nic llrzystąpi\) do żadnego 
interesu bez surowych zasad," i l)Orzucił zaraz tę po
sad\), a objął daleko ucią;żliwszą; i mniej platną." 

"Brawo l" zawolali chłopcy z zapałem, bo tego 
dnia byli szczególnie zdolni ocenić podobny cłJarakter. 

"Wszak on nie był bogaty?" zapytał Jakubek. 
"Nie." 
"I nie odznaczył si\) niczóm?" 
"Nie." 
"Tylko był dobrym?" 
"Tak," odrzekł Franz, i żałował, że wuj Brooke 

nie uczynił nic głośnego, widząc, że jakoś zawiódł 
Jakubka swą; odpowiedzią. 

"Tylko był dobry, w tem zawiera si\) wszystko," 
powiedział pan Bhaer, który dosłyszawszy ostatnie 
wyrazy, odgadł, co się odbywa w duszach jego chłop
ców. ,~P~W.iem wam o nim niektóre rzeczy, żebyście 
zrozunuelI, clla czego ludzie go poważali, i czemu 
wolał być dobrym, niż bogatym, lub sławnym. Po
prostu pełnił każdy obowiązek tak gorliwie i wiernie, 
że to go czyniło m\)żnym, cierpliwym i szcz\)śliwym,-
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pomimo ubóstwa, osamotnicnia, i cllugich lat ci\)żkiej 
pracy. Byl dobrym synem i wyrzckał. się wlasn~c~l 
widoków icby pozostawać przy matce l żyć tila mój, 
póki go 'potrzebowala. Był dobrym przyjacielem, więc 
nauczył Artura czegoś lepszego, niż laciny i gre
czyzny; i może bezwiednie, - da,:ał prz~ldad llrawego 
czlowieka. Był wiernym sługą, l tak SI\) stawał cen
nym dla swych zwierzchników, że im go będzie trudno 
zastąpić. Był dobrym mgżem i ojcem: tak tkliwym, 
rozumnym i przezornym, że obaj z Arturem nauczy
liśmy się dużo od niego. Jak kochał swę rodzinę, 
dowiodlo to, co uczynił dla niej, z wlasnego popędu, 
i bez żadnćj pomocy." 

Pan Bhaer umilkł na chwilę, a chlópcy siedzieli, 
jak posągi, dopóki nic odezwał się znowu przytłumio
nym głosem: "Gdy już umićratl, powiedziałem: Nic 
troszcz si\) o Małgosi\) i O dzieci, będę czuwał, żeby 
im na niczćm nie zbywalo. Uścisnął mi rękg, i uśmie
chając sig spokojnie, rzekł: To zbyteczne, bo ja sam 
o nich pamiętałem. I rzeczywi~cie, przekonaliśmy się, 
zajrzawszy do papierów, że wszystko jest w porządku, 
że długów nic zostawił, a nawet tyle zaoszczędzil, iż 
Małgosia będzie mogla żyć z dziećmi dostatnio i ni!l
zależnie. Dowiedzieli~my się nareszcie, czemu żył tak 
skromnie, odmawiając sobie wszelkich przyjemności, 
prócz dawania jałmużny, - czemu pracował tak 
ciężko, że mu to może skróciło zacne ży~ie .. Cho.ciaż 
dla innych często żądał pomocy, dla s1eblO mglIy 
o nic nic prosil, lecz dźwigał swe ciężary, i pełni~ 
obowiązki mężnie i spokojnie. Nikt sig nie może nan 
uskarżać, taki był sprawiedliwy, szlachetny, zacny; 
a teraz kiedy nas odszedł, wszyscy upatrują, w nim 
tyle powodów do kochania, chwalenia i czczenia, że 
przyjaźIi, jaką mnie obdarzał, przejmuje mię dumą,. 
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Wolałbym zostawić dzieciom taką jak on spuściznę, 
niż największy w świecie majl),tek. Tak, prosta, 
szczera dobroć jest najcenniejszym lmpitalem: ona 
trwa, chociaż slowa i llienil),dze odpadnl)" i jest jedy
nym skarbem jaki możemy zabrać z sobą, schodzl),c 
z tego świata. Pamiętajcie o tern chlopcy, i jeżeli 
chcecie zasłużyć u ludzi na zaufanie, sza~unek i mi
łoŚĆ, idźcie śladami Jana Brooke." 

Gdy Adaś wrócił z domu, po upływie kilku tygodni, 
zdawalo się, że ze zwykłl), u dzieci giętkościl)" przy
szedl już do siebie; ale tak nic było, bo wrażenia 
jego były głębokie i padaly na żyzny grunt. Wpraw
dzie bawił się, uczył, pracował i śpiewał, zupelnie jak 
przedtem, dla tego malo kto odgadywal zmianę, ale 
ciotka LudV'ika ją dostrzegla, gdyż calem sercem 
śledziła chłopczynę, usiłując mu zastąpić Jana. R7.adko 
mówił o swej stracie, lecz pani Bhaer często słyszała 
w nocy przytłumione westchnienia, i gdy szla go po
cieszać, wolal tylko. "Ach jak mi tęskno do ojca!" 
Ale czas wpłynl),ł dobroczynnie; zwolna przyszedł Adaś 
do tego poczucia, że ojciec nie jest dlm\. straconym, 
tylko niewidzialnym chwilowo, i że chociażby żyl 
bardzo długo, odnajdzie go kiedyś zdrowym, silnym 
i kochajl),cym. Szybko przywil),zał się do tój wiary, 
i znalazł w niój ulgę i pociechę, gdyż prowadzi l a go 
drogl), rzewnej tęsknoty od tego ojca, którego widywal 
niegdyś, do tego J,tóry jest niewidzialnym. Obaj byli 
w niebie, i modlił się do obu, starając się zasługiwać 
na ich miłoŚĆ. 

Oprócz wewnętrznej zmiany zaszła w nim i po
wierzchowna, bo w ciągu tych kilku tygodni wyrósł 
bardzo, zacząl porzucać dziecinne zabawy, nic dla 
tego żeby się ich wstydził, ale że mu już było po
trzeba bardziej męskich zajęć; wzią.ł się do nienawi-
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dzonej przedtem arytmetyki, i pracował nad nil), tak 
usilnie, że wuj Fritz był urallowany, chociaż nic mógl 
zrozumieć tej fantazyi, póki mu Adaś nie powiedzial 
pewnego razu : Jak dorosnę, to b~dg buhalterem, jak 
ojciec, więc się muszę obeznać z rachunkami, żeby 
równie pięknie utrzymywać ksil),żki. 

"Co mały chlopiec może robić, żehy zbierać pie
nil),dze," zapytal raz ciotkę, z powagt1. 

"Dla czego pytasz o to, mój drogi?" 
"Ojciec mi zalecil, żebym mial staranie o Mamie 

l siostrzyczkach, więc chcialbym spelnić jego wolę, 
a nie wiem jak si\) wzią.ć do tego." 

"On mial na myśli późniejszy czas, jak dorośniesz." 
"Jabym jednak chcial zaczą.ć teraz, bo mi się 

zdaje, żem powinien kupić różne rzeczy dla mojej ro
dziny. Mam dziesięć lat, a są. chłopcy co już w tym 
wieku zarabiają..u 

"Może chcesz zbierać uschłe liście i przykryć 
nimi grzą.dk\) z truskawkami? Dam ci za to dolIara ?" 
powiedziala ciocia Ludka. 

"Czy to nie za dużo? wszakże móg.!bym tę robotę 
wykonać w jeden dziell. Bądź sprawiedliwl)" ciociu, 
i nie płać za wiele, bo chciałbym prawdziwie zapra
cować te pieniądze." 

"Będę sprawiedliwl)" mój drogi Adasiu, i nie za
placę za dużo; tylko nie trud~ si\) zbytecznie. Gdy 
to zrobisz, znajdę jeszcze co innego ," rzekla ciocia 
Ludka, bardzo wzruszona jego żądzą. dopomagania, 
i poczuciem sprawiedliwości, - z których to zalet 
przypominal skrupulatnego ojca. 

Gdy sko{lCzył robotę z liśćmi, przywozi l z lasu 
wióry taczkami, i dostał znowu dolI ara. Potem po
magal oprawiać szkolne ksil),żki, pracując wieczorami, 
pod kierunkiem Franza. Nad l,ażdym tomem mozolił 
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się, bez niczyjej pomocy, j odbierał zaplatę z takićm 
zadowoleniem, że te brudne nieraz pieniądze, otoczone 
były w jego oczach aureolą· 

"Mam teraz po dollarze na osouę, i chciałbym je 
zawieść Mamie, na dowód żem usłuchał ojca." 

Pojechał więc do matki, która pr7.yjęla jego zaro
hek, jako skarb wielki6j wartości, i bylaby go zacho
wala nietkniętym, - ałe ją, Adaś uprosil, żeby kupil3. 
jaką użyteczną, rzecz dla siebie i dla d?;iewczynek, 
powierzonych jego piec>lY· 

Chociaż chwilami zapomina] o swój odpowiedzial
ności chęć dopomagania zawsze w nim tkwiła, wzma
gają,~ się z latami. Podżegany celem swym i nadzie
jami, ten dziesięcioletni chłopczyk dzielnie wzil1ł się 
do życia, i wszedł w posiadanie dziedzictwa, jaki6m 
były: pamięć rozumnego i czułego ojca, oraz uczciwe 
imię· 

Rozdzial dwudziesty. 

Wkoło kominka. 

Gdy nastał mroźny październik, a z nim i długie 
wieczory, wszyscy z przyjemnością gromadzili się wkoło 
kominka, aby się bawić w gry, czytać, łub układać 
plauy na zimę. Ale ulubioną rozrywką, bylo opo
wiadanie ltisf,oryi, i państwo Bhacr musieli mieć za
wszc jaką. zajmującą., na pogotowiu. Gdy się ich za
pasy czasem wyczerpaly, chłopcy usiłowali wystarczać 
sobie sami, ale im się nie zawsze wiodło. Przez nie
jaki czas ogarnął ich szał bawienia się w duchy: cala 
rzecz polegała na tem, źeby zgasić światło i ogieli 
na kominie; poczem siedząc po ciemku, opowiadać jak 
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naj straszniejsze historye. Ponieważ to jednak od
dzialywało na nich tak szkodliwie, że Tomek chodzil 
przez sen po dachu od lamusa, a młodsza dziatwa 
miała rozstrojone nerwy, zakazano im tego, i zwrócili 
się do bezpieczniejszej rozrywki. 

Pewnego wieczoru, kiedy małych chlopców utulo
no już ciepło w łóieczlmch, a starsi w klasie otoczyli 
komin, rozmyślając co robić, - Adaś podal nowy spsób 
rozstrzygnięcia tój wątpliwości: 

Schwyciwszy miotełkę z przed komina, chodził po 
pokoju, wołając: "rzędem, rzędem, rzędem!" a gdy 
chłopcy śmiejąc się i popychając, stanęli w szeregu, 
rzekł: daję dwie minuty czasu do obmyślenia jakiej 
zabawy. Franz zajęty był pisaniem, Emil czytał ży
ciorys Nelsona, więc nie przylączyli się do calej gro
madki; ale reszta zamyśliła się głęboko, i gdy nastą
pił oznaczony czas, każdy był gotów. z odpowiedzią. 

"Tomku, zaczynaj!" powiedział Adaś, i ostrożnie 
dotknął mu głowy miot elką. 

"Ślepa babka." 
"A ty Jakubku." 
"Komers o centy." 
"Wuj zakazuje grywać o pieniądze. - Cóż ty po-

wiesz, Danie?" 
"Wojna Greków z Rzymianami." 
"A. ty, Nadziany?" 
"Jabym chciał piec jabłka, łylmć mak, i tłuc 

orzechy." 
"Dobrze! do brze l" odezwali się chłopcy, i gdy za

częto zbićrać głosy, wniosek Nadzianego został przy 
jęty. 

Jedni zeszli do piwnicy po jabłka, drudzy pobiegli 
do lamusa po orzechy, a inni po makówki. 
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"Zaprosimy także dziewczątka, niepmwda?" odez
wal się Adaś, w nagłym przystępie gośl:illności. 

"Stokrotka doskonale luszcze kasztany," powirdział 
Alfred, pragnąc aby ta jego l'rzyjacioleczka wlIigla 
udział w zabawie. 

"Andzia umie gnieść makówld, wi~c musimy jllt 
także :lwabić," dodal Tomek. 

"Mniejsza o to; niech przyjdą, tc waszc bogdanki," 
l":lekł szyderc:lo Jakubek. 

"Niewolno ci nazywać moją siostrę boguallkl!, bo 
to niedorzeczne l" zawołał Adaś. 

"Kiedy ona jest boguanki'j, Alfreda; lH"awda Świer
gotku ?" 

"Nie zaprzeezg temu, jeżeli się Ada:; nic rozgnie
wa. Jakże jćj nic kochać, kicdy taka dobra dla 
mnie!" odparł Alfred nieśmialo, ale z pewnl!J powagą, 
bo rubaszne slowa Jakubka wprowadzily go w niejakie 
pomięszanie. 

"Moją, bogdanką, jest Andzia, i ożenię sig z ni ą, 
za jaki rok, więc niech mi żaden z was nie wchodzi 
w drogę!" powiedział Tomek gromkim głosem. Po 
dziecinnemu ułożyli so bie bowiem z Andzią takąpr:lyszłoś~, 
że bęui'j, mieszkać na wierzbie, spuszczać z nićj koszyk 
na pożywienie, i tym podobne niedorzeczności. 

Chcąc uspokoić Adasia, wziął go Tomek pou rgkę, 
i zaprowadził do domu. Andzia i Stokrotka, szyły 
przy cioci Ludce wyprawkę, dla dzieck(t jednej z są
siadek. 

"Czy pani będzie łaskawa ustąpić nam dziewczy
nek na chwilę? Będziemy mieli o nich staranie," 
rzekł Tomek; przy tern zgrzytni'j,ł z~bami na znak że 
będi'j, gryść orzechy, i plasnął palcami jak gdyby 
w nich trzaskały makówki. 

Dziewezi'j,tka zrozumiawszy od razu tę mimil<ę, za-
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czyły zdejmować naparstki z lJaluszków, zanim pani 
Ludwika zdołala poji'j,ć czy Tomek wpadł w konwulsye, 
czy obmyśla jaką nową psotę. Gdy jednak Adaś wy
tlomaczył jego znaki, chętnie dała pr;:yzwolenie, 
i chlopcy odeszli ze swemi brankami. 

"Nic mów do Jakubka," szepnął Tomek, idąc 
z Andzią przez sień, po widelec do naka,lania jabłek. 

"Dla czego?" 
"Wyśmiewa się ze mnie; wigc wołałbym, żebyś się 

z nim nie zadawała." 
"A ja będę, jeżeli mi się spodoba!" odrzekła An

uzia, gdyż ją drażnił przedwczesnem nadawaniem sobie 
taldćj llowagi, jak gdyby jej władcą był i panem. 

"Kiedy tak, to cię już nie chcę mieć za bogdankę!" 
"Mniejsza o to." 
"Myślałem że mię kochasz, Andziu ,Ii otlezwal się 

glosem pelnym wyrzutu. 
"Ani trochę nie dbam o ciebie, jeżeli cię obchodzi 

naigrawanie się Jakubka." 
"Odbierzże sobie pierścionek: nic będę go już 

nosil," rzekł, zrywając z palca obrączkę z kOliskiego 
wlosia, któq, mu Andzia dała w zamian ze pierścionek 
z wąsa od raka. 

"Dam ją, Antosiowi," odparła okrutna; chłopiec 
ten bowiem lubił panią Iskr~, i utoczył dla niej tyłe 
szpilek do bielizny, tyle pudelek i lyżeczek, że by
laby mogla założyć skłep. 

Chcąc sobie ulżyć, zawolał Tomek "Do pioruna!" 
puścił rgkę dziewczynki, i odszedł w największym 
guiewie. Musiała więc iść za nim sama jedna, z widelcem 
w rączce; a za ten objaw lekceważenia, tak mu potem 
kluła serce zazdro~cią, jak gdyby to było jablko do 
upieczenia. 

Serce jego krwawilo się, różowe kalwinki szły do 
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pieca, kasztany głośno pQkuly na rozżarzonćj łopatce, 
mak grzechotał w swem filigranowćm więzieniu, Dan 
gryzł orzec~y włoskie,. wszyscy gwarzyli i śmieli się, 
a deszcz bIł o szyby, l wicher jęczal wkoJo domu. 

"Z czego Dick jest podobnym do orzecha?" za
pytał Emil, który lubił czascm drwić zlośliwie. 

"Z tego że jest zmiażdżony," odparł Antoś. 
."To brzydko żartować sobie z tego biednego lm

lekI, to bardzo nieszlachetnie !(( zawolał Dan wywie-
rając swój gniów na orzechu. ' 

"Dla czego Stokrotka jest podobną do pszczoły?" 
zawołał Alfred, pogrą.żony w zadumie od niejakiej 
chwili. 

"Bo jest królową rOju," odparł Dan. 
"Nie dla tego." • 
"Bo słodka." 
"Pszczoły nie są słodkie." 
"Powiedzie sam." 
"Dla tego że wyrabia słodycze, zawsze jest czynna 

i łubi kwiaty," rzekł Alfred; a Strokrotka cały ten 
czas rumiana była jak makówka. 

"Z czego A~dzia jest podobną do osy?" zapytał 
T
d 
~mek przejmując ją płomiennym wzrokiem, i nie
awszy czasu by kto opowiedział, rzekI: 

. "Z. tego ż~ nie jest słodka, że ciągle brzęczy, 
kłUje ządlem, l zła jak furya." 

"Tomełe oszalal, i. mocno mię to cieszy!/I zawołał 
Antoś; Andzia zaś odsun~ła si~ żywo: 

"Jakie naczynie przypomina Tomka?" 
"Pieprzniczka," odparł Antoś, podając Andzi orzech 

obrany,. z tak dokuczliwym uśmiechem, że Tomek był
by chCIał wyskoczyć ze skóry jak kasztan, i rzucić 
się na kogo. 
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Widząc lic złośliwość bierze górQ nad slabym do
wcipem, wystąpił Franz znowu z pomocą. 

"Ustanówmy takie prawo," rzekł, "pierwsza osoba 
która wejd~ie do tego pokoju, m u s i nam opowiedzić6 
historyę. - Ciekawym kto się zjawi na pierwszy 
ogiell ?/I 

W szyscy zgodzili się na to, i ciekawość ich nie 
byla wystawioną na długą próbę, gdyż po chwili cięż
Ide kroki dały się słysz M w sieni, i Silas wszedł 
z naręczem drzewa. Przywitany powszechnym okrzy
Idem, rozglibdał się dokoła z uśmiechem pełnym zdu
mienia, póki mu Franz nie wytłomaczył tego wybuchu 
wesołości. 

"Nie umiem opowiadać historyi," rzekł, i zrzuci
wszy z siebie ciężar, zabierał się do odejścia; ale go 
chłopcy obstąpili, kazali usiąść, i póty go trzymali, 
ze śmiechem i wrzawib dopominajibc si~ historyi, że 
wreszcie poczciwy olbrzym dal się pokonać. 

"Jeunę tylko mógłbym opowiedzióć, i to o koniu," 
rzekł nakolliec, gdyż mu poclllebilo doznane przyj~cie. 

"Opowićdz ją, opowiedz l" wolali chłopcy, cofm!ł 
wi~c krzesło swoje pod ścianę, zalożył wielkie palce 
w otwory od kamizelki, i rzekł: "Służyłem ja ldedyś 
w kawaIOl'yi, i widziałem niejednę . bitwę. Koń mój 
nazywał się major; takem go kochał jak by człowieka . 
Nie był on piękny, ale tak mily, !lobry i zmyślny, 

jakiego m w życiu nie widział. Gdyśmy poszli pierw
szy raz na pole bitwy, dał mi naukg, którćj nie za
pomniałem, mimo otaczajibcego mię zgiełku, - i zaraz 
j:J: paniczom opowiem. Nic b~dę probował opisać 
wrzawy, zamięszania i wszelkich okl'o!mości bitwy, bo 
na to slowa nie starczi1; ale muszę przyznać, lie z po
cZibtlm byłem tak oduszony, Zem nie wiedział, co się 
ze mnib dzieje. Kazano strzelać, posuwać się naprzód, 

Mali m~źczyzni. 20 
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i niepodnosić rannych. Dostawszy strzał w rami~, 
spadłem z siodła, i sam niewiedząc jak i ldedy zo
stałem w tylc, wśród rannych i poległych; reszt~ zaR 
jak powiadam, poszła dalej. Gdym siQ pOdniósł, za~ 
c~ąłem szukać Majora, chcąc już opuścić pole bitwy; 
me spostrzegłem go jednak, i już zamierzałem wrócić 
do obozu, kiedy miQ doszlo znane mi rżenie. Obej
rzawszy się, zobaczyłem Majora który czekal na mnie 
z daleka, widocznie z dziwiony, czemu się ociągam tak 
dIugo. Gwizdną,łem wigc, i przybiegł truchtem, jalwm 
go sam wyuczył; a ja, wsiadłszy nau, jak się dalo 
z pokrwawionem lewem ramieniem, wybierałem się d~ 
obozu. Przyznaję żem był tak osłabiony i zalękły 
jak kobieta, co w pierwszej bitwie często się zdarza; 
ale Major odważniejszy odemnie, nie chciał zrobić 
ani kroku; podskaJdwal wesoło, tańczyl, rżał, i zda
wało się że zapach prochu i zgiełk wojenny przypra
wiły go o szał. Czyniłem com mógł, aJe nadaremnie _ 
więc trzeba byl0 ujedz, i zgadnijcie co zrobił~ to 
o~ważne zwierzę? Oto zawróciwszy się, pognało jak 
wIcher, tam gdzIe wrzała najsroższa bitwa.(( 

"Brawo!(( zawolał Dan z zapałem; a reszta chłopców 
zapomniała nawet o jabłkach, maku i orzechach. 

"Tom się dopićro zawstydził!" mówił dalej Silas. 
"Zapomnialem caUdem o ranie, i jak wściekly rzu
ciłem się między wałczących. Wtem, padł wśród 
nas granat, i wielu poniosło śmierć. Przez chwile 
nie wiedziałem, co się ze mną dzieje; a gdym przy: 
szedł do siebie, już bitwa była skOJlczona, i spostrze
głem, że leżę pod jakimś murem, Major zaś obok 
mnie. Mialem nogę strzaskaną, i w ramieniu utkwiła 
kula, a bićdnemu towarzyszowi memu kawałek 
owego zabójczego granatu przedziurawił b~k." 

"Cóżeś znim zrobił, Silasie ?" zawolala Andzia, 
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przysuwając sig, a twarzyczka jej wyrażała współ
czucie i zaciekawienie. 

PrzywIoldem się bliżej, żeby mu zatamować krew 
szm~tami jakie zdołałem zedrzćć z siebie, jedną tylko 
reką' ale się to na nic nie zdało, jęczał strasznie, 
i • patrzył tak kochająco, żem sądzil, iż tego nie prze
tl'7.ymam. Dawszy mu tę słabą pomoc, usiłowałem 
zaczołgać się do strumyka dosyć oddalone~o, bo gd~ 
słońce zaczęło coraz bardziej dolegać, blćdny kon 
wywieszał spieczony język; alem był tak zesztywniały 
i osłabiony żem się musiał tego wyrzec, i tylko chło
dziłem go kapeluszem. Jak wam l,to powie, że dużo 
cierpiał na wojnie, przypomnijcie sobie moje. opo.wi~
elanie i uwierzcie tamtemu. Niedaleko, lezał Jalnś , 
stary żołnierz z nieprzyjaeielskiego obozu, postrzelony 
w piersi i konają,cy. Zasloniłem r.nu wię~ twarz 
chustką, bo ludzie w takim razie, zailllast pamIętać do 
jakiego' należą, stronnictwa, wzajemnie. sob~e d?p~
magają,. Gdy zmiarkował że mię trał)! MaJor, l ze 
pragnę mu ulżyć, podniósł oczy, siny ! ~lady z bólu, 
i rzekI: "Mam wodę w puzderku, wez Ją, bo mnie 
na nic sie już nie zda." 

"Nie byłbym jćj przyjął, gdyby nie to ż.em m~~ł 
we flaszce troche wódki której dałem mu SIę napIe. 
Jemu to ulżyło, "a i mnie bylo tak, jak. gdybyn: si~ 
sam pokrzepił. Dziwna rzecz, jak t~lne d70blaZ?1 
czasem wiele znaczą, l" Tu, Sila s umIlkł, wlc10czme 
zostają,c pod wpływem tego wrażenia kiedy z.apo
mniawszy o waśniach, dopomagali sobie jak bracl~. . 

"Opowiadaj o Majorze!" zawolali chłopcy, ZdJ~Cl 
ciekawością· 

Nalałem mu wody na spieczony język, i spojrzał 
na ~nie konik z taką, wdzięcznością, do jakiej jest 
zdolne tylko nieme zwierzę. Ale to sili) na mało 
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przydało, bo tak mu dolegała straszna rana, żem już 
nie mógł dłużej patrzM. Dużo mię kosztowało com 
zrobił, ale tal{ nakazywała litość, i wiem że mi wy
baczył." 

"Cóżeś zrobił?" zapytał Emil, gdy Silas umilkł 
nagle, i głośno chrząknął tylko, z takim wyrazem na 
gminnej twarzy, że Stokrotka przysunąwszy się, oparła 
rączkę na jego kolanie. 

"Zastrzeliłem go." 
Mrowie przeszło słuchaczy, gdy wypowiedział te 

słowa, bo Major wydawał im się bohaterem, a ten 
tragiczny koniec obudził w nich żywe współczucie. 

"Tak, zastrzeliłem, żeby zakończyć męki; ale 
przedtem, poklepawszy go, rzekłem: bądź zdrów." 
Następnie położyłem mu wygodnie łeb na trawie, spoj
rzałem ostatni raz w kochające oczy, i wpakowałem 
mu kulę. Takem trafnie wycelował, że prawie nie 
drgnął. Widząc że cicho leży i nie jęczy już z bólu, 
bylem rad; jednakże, - no, nie mam się czego wsty
dzić, objąłem mu kark rękami i rozbeczałem się, jak 
dzieciak. Sam nie wiedziałem, że taki ze mnie głu
piec!" Poczciwy Lilas obtarł oczy rękawem, zarówno 
wzruszony łkaniem Stokrotki, jak wspomnieniem wier
nego Majora. 

Przez chwilę panowała ogólna cisza, bo na chłop
cach ta historya sprawiła niemniej wrażenia jak na 
tkliwej Stokrotce, chociaż nie objawili go płaczem. 

"Chciałbym miM takiego konia," rzekł Dan pół
głosem. 

"Czy ten nieprzyjaciel umarł?" zapytała Andzia 
z niepokojem. 

Dopiero później. Leźełiśmy tam cały dzielI, 
a w wieczór kilku towarzyszy broni przyszło szukać 
I rakujących, i ma się rozumiM że mnie chciełi za-
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brać przed nim, alem powiedział że mogę poczełmć, 
i że się tamtemu moźe nigdy już nie zdarzy spo
sobność ratunku, więc żeby go zaraz zabrano. Miał 
jeszcze dosyć siły by wyciągnąć rękę, i powiedział: 
"dziękuję ci, towarzyszu." To były jego ostatnie 
słowa, bo umarł w godzinę po przybyciu do namiotu 
służącego za s7.pital.~' 

"Jak ci musiało być błogo, żeś mu wyświadczył 
tę przysługę!" rzekł Adaś, przejęty silnem wraże
niem. 

"Pocieszałem się tą myśllb, leżąc długie godziny 
sam jeden, z głową opartą o kark Majora, i ze wzro
kiem wlepionym we wschodzący księżyc. Byłbym 
chciał przyzwoicie l)ogrzebać to biedne zwierzę, ale 
to było niepodobiellstwem; więc uciąłem tylko lm
wałek grzywy, i dotąd ją przechowuję. Może panien
ka zechce zobaczyć?" 

"O proszę pokazać!" zawołała Stokrotka obcierajlbc 
łezki, żeby módz patrzM. 

Silas wydobył stary pugilares, i wyj,!! ZOIl lm
wałek szarej bibuły w którą był zawinięty prorniell 
białego włosia. Dzieci przypatrywały sig w milczeniu 
pamiątce leżącej na szerokiej dłoni Silasa, i wcale im 
sig nie wydała śmieszną ta miłość dla poczciwego 
Majora. 

"To ładna historya i podobała mi się, chociaż 
płakałam; bardzo za nią dzięlmję, Siln.sie," rzekła 
Stokrotka pomagają;c mu zawinąć tę drobm1 pamiątkę· 
Andzia wsypała mu przez ten czas garstkę maku do 
kieszeni, a chłopcy g]ośno wychwalali jego historyę, 
upatrując w niój dwóch bohaterów, nie jednego. 

Silas odrzekł odurzony zaszczytami, a mali spis
kowcy roztrząsając tę historyę, wyczekiwali drugićj 
ofiary. Była to pani Ludwika, która chciała przy-
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mierz~ć. Andzi .. n~wy fartuszek. - Dawszy wejść 
spokoJUle, rzuCIlr SIg potem ku Iliej, żądając llistor}i, 
na mocy swego prawa. Ta zasadzka bardzo zabawila 
I>an~ą ~L~er, .i lJrzystala od razu na spełnienie proś b, 
gdyz dZWIgk ICh wesołych glosów tak mile dochodził 
przez sim], że pragnęła zapomnieć wśród nich smut-
uych my~li o Malgosi. ' 

"Czy jestem pierwszą myszką jaką schwytaliście, 
chytre kotki?" Zal)ytala, gdy grono rozpromienionych 
słuchacz.y posadziwszy jib na fotelu, częstowało przy
smakamI. 

Podczas kiedy jej opowiadali historyę Silasa tarła 
sobie rozpaczliwie czoJo, niemając nic na pog·otowiu. 

,,0 czemże llIam opowiadać?" spytała. ° chlop-
cach,(( byla ogólna odpowiedź. " 

,,0 chłopcach którzy sobie urządzają zahawę jaka," 
dodała Stokrotka. v 

"I J{tÓl'zy mają coś dobrego do jedzenia," nad
mienił Nadziany. 

"Pr.zypomnieliście mi historyę napisaną przed lat.y 
przez Jednę zacni), staruszklt. Bardzo ja lubiłam 
i m~~ nadzieję że się wam także spodob~, bo jest 
w mej mowa o chłopcach, i o czemś dobrem do je
dzenia. cl 

"Jaki ma tytuł?" zapytał Adaś?" 
"Podej rzewany chłopiec. (( 
Alfred oderwal oczy od kasztanów które llaJmlaJ 

a pani I:udwika uśmiechnęła sig, odgadując jego lJly~li~ 
"W J cdnćm zarisznóm miasteczku, miss KatarzYJla 

utrzy~ywa,}a sz~\O!g ~la clIlopców, lH'owadz:Lc j'b Ila 
poczcnvy, stal'otiwlCcln sposób. Sześciu uczni było sta
ł~ch, a czter~ch czy piIJciu pl'zychodnich. Z lwmiędzy 
pIerwszych, Jeden nazywał się Ludwik. Nie był- to 
zły chłopiec, tylko trochg nieśmiały i czasami Jdam-
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li wy. Pewnego dnia, jedna z sąsiadek l)rzysłała ko
szyczek agrestu' ponieważ nie uraczyliby się nim 
wszyscy do syta,' miss Katarzyna lubiąc sprawić chłop
com przyjcmność, upiekła dwanaście wybornych pasz
tecików, kt6re nadziala tym owocem.cI 

Chciałahym je~ć kiedy takie ciasteczka, bom cie-
" . h l" II l J St kawa czy podobne do mOlC , z ma maml, l'ze {a 0-

kro tka w której l)Qcif!g do kuchni ożywiJ się znowu 
podówczas. . .. . 

Cicho!" powicdzial Alfred zatykając Jej buZlf~ 
" . l I' t pękatą, )Bakówką, bo go zaciek,twIa a ta 11S ol'ya, 

i podobał mu się jój Poczlltek. 
Skoro sig ciastka upieldy, miss Katarzyna zaniosla 

je d~ szafy stojącej w najparadniejszym polwju,. i nic 
wspominała o nich, chcą,c Zl'O bić chłopcom mes?o
dzianka przy hcrbacie. Gdy nadeszła ta chWIla, 
i wszy;cy zasiedli do stołu, udaJa się l~? .nie, lc~z 
wróciła bardllo pomięszana, bo - zgadl1JJclC co SIę 
przydarzyło? Ic 

"Ktoś je porwal!" zawołał Antoś. 
"Nic, ciastka zostały: ale wykradł ktoś wszystek 

owoc, w ten sposób, że zdejmował wierzch, - a wy-
jadłszy nadllicnic, kładł go napowr6t.(( . 

Co za bezwstydny figiel!" zawolała AndZia spo-
" d' .. J d glądając ]ja Tomka, aby mu ae IllcJa {Q o zrozu-

mienia żc by1by zdolny zrobić to samo. 
Gdy miss Katarzyna opowiedziala chłopcom 

o swych dobrych chęciach, i polmzaJa okradzionc 
ciasteczka, bardzo ich to zasmuciło, i jednym glosem 
zapewnili, żc nic wiedzą o niczem. ., . . 

"Może-to szczury wzięły?" odezwał się najglosmej 
Ludwik. 

Gdyby one sig zakrad1y, schrupalyby cale ciastka, 
" . d "1 II niewybierając agrestu: tego SI~ opU~Cl y ręce, 
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rzekła miss Katarzyna, której nietyle szło o zmarno
wane ciastka, jak o to że jeden z jej wychowanków 
musiał sldamać. ' 

Skoro po wieczerzy położyli się spać usłyszała 
ona po niejak~6j C~\,:ili ~ęki; poszła więc c~6mprędz6j 
zobaczyć .co ~Ię dZieJe, I okazało si€, że Ludwik jest 
bardzo cIerpIący. Miss Katarzyna widząc że mu 
zaszkodziło jakieś jedzenie, z przestrachu miała JUZ 
posłać po doktora, kiedy chory wyjąkał. To od 
agrestu, bom ja go zjadł, i przed śmiercią m~szę sie 
przyznać pani do tego." • 

"Jeżeli ci jest to tylko, dam ci emetyku i nie
zadługo będziesz zdrów," rzekła. - Dostał z~tem po
rządną naukę, ale gdy się do rana zupełnie wyłeczył 
~a~ziJ;ł błagać ż~by nie mówiła nic chłopcom, bo się 
smIac będą. MISS Katarzyna obiecała milczeć przez 
d?broć, ~le służi),ca .Salusia . opowiedziała im całą 
Justoryę, I przez długI czas blMny Ludwik nie mial 
spokoju, gdyż koledzy nazywali go agrestem" i raz 

l · " w raz pyta l o cenę torcików/' 
"Dobrze mu tak," odezwał się Emil. 
"Zło zawsze wychodzi na jaw," dodał z powa"!> Adaś. 

N' " b~ . ." le zawsze, mruknął Jakubek, który bardzo 
pIlllle czuwał nad jabłkami, żeby odwróciwszy się od 
całego grona, ukryć zarumienioną twarz. 

"Czy to już koniec?" zapytał Dan. 
"Niej pierwsza część dopiero, ale druga jest bar

dzie} zajmująca. - Wkrótce wstą,pił tam wędrujący 
kupIeC, żeby pokazać chłopcom swoje towary: kilku 
PokUl)?wało. grzebyki, piszczalki i różne tym podobne 
fraszki. Mmł on też scyzoryk w białej oprawic na 
który ~ud,,:ik. ostrzył s?bie. zęby, ale już był ';ydal 
wszystlne pIemą,dze, a me mIał u kogo pożyczyć. Nie
mogąc sig napatrz6ć tego scyzoryka, trzymał go 
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w ręce lecz nareszcie musial go położyć, skoro ku
piec u~akował towary, by rusz!ć. ~v d~lszą drogę· 
Nazajutrz wrócił on znowu, ozn~JmIaJą~ ze mu brak 
scyzoryka, który musiał. pozosta~ u mISS Katarzyny, 
i że nie myśli go straCIĆ, gdyz był bardz.o. ładn!. 
Wszyscy spojrzeli z zadziwieniem, ul~ewlllaJ~c ze 
o niczem nie wiedzą,. "Ten mIody palllCZ WZIą,-! go 
na ostatku, i widoczni), mial nań ochotę. . Czys go 
z pewnością, oddał, kawalerze?" ~apyta~ kup:ec . Lu~
wika, który był mocno zmięszany, l przYSIęgał z~ mc me 
winien tej zgubie. Na nic się to ~e~ak n~e zda~o, 
bo mu nikt nie wierzył. Po burzlIweJ scellle! .mIss 
'Katarzyna musiała wynagrodzić straty . kUP~OWI, I do
piero wówczas odszedł, pomrukując glllewme. 

Czy Ludwik wzią,-ł ten scyzoryk?" zapytał Alfred 
" ś . z wielką, ciekawo 'CII1. ., 
"Zobaczysz; musiał znow~ przeJś.ć bI6d~k. przez 

cieżką próbę, gdyż koledzy llleustanllle mÓWIlI, ,,~o
ży'cz mi scyzoryka, agreście," co było t~k drgczącem, 
że poprosił o odesłanie go do domu. MISS Kat~rz.J1.~a 
starala się poskramiać chłopców, ale to byłO. CIęzkIe 
zadanie, bo c h r:i e li mu dokuczać, ona. zaś lll~ ~ogła 
być z nimi bez ustanku. Jedną . z naJmozolmeJszych 
rzeczy jest opieka nad chłopcamI, - W podobn~m 
razie, ~ nie chcą, bowiem podni~ść kolegi s]~oro,. up~d~e, 
lecz powoli męczą go do taklCgo stopma, ze Juzby 
wolał stracić życie od razu." 

Znam to," rzekł Dan. ;;1 ja także," doda-ł Alfred z łagodnym ~alem .. 
Jakubek milczał, ale i on byłby .to chCIał powle

dziM, bo nim także pogardzali starSI chłopcy l stro-
nili odeJ], z tejże samej przyczyny. . . 

Mów ciociu dalej o biednym Ludwiku! mme Się 
zdaj~, że on nie wzią,l tego scyzoryka; alebym wolała 
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mieć pewnoŚĆ," powiedziała Stokrotka z żywem prze
jęciem. 

Mijał tydziOll za tygodniem, a rzecz sig nie wy
jaśniała. Chłopcy unikali Ludwika który rozchorował 
się prawie ze zmartwienia. Uczyniwszy postanowienie 
ż~ jU% nigdy nie sIelamie, tak si~ strzegł pilllie, że 
mISS Katarzyna przez litość ułatwiała mu to, i nawet 
uwierzyła w kOlICU, że sig nie dopuścił kradzieży. 
We dwa miesią;ce kupiec znowu l)rzyszedl, zaraz na 
wstępie mówiąc do przełożonćj "Znalazłem nareszcie 
scyzoryk, bo wYIJadł parg dni temu z za ]Jodszewld 
od ]mferka, gdym układał nowe towary. Poniewa;i; 
pau i ju;i; zań zapłaciła, zdawało mi się, że go trzeba 
odnieść/' 

Chłopcy hardzo zawstydzeni, tak senlecznie VrZll
praszali Ludwika, że im nic mógł odmówić ]Jrzo
baczeniu; a miss Katarzyna darowała mu ten scyzoryk 
i zachowa! go 111"zez długie lata na IJami'1tkę błędu' 
który go tak wiele cierpiCl't kosztował. ' 

Ciekawym dla czego rzeczy zjedzone pokryjomu 
szkodzą, a po tych co się jawnie jó przy stole, nic 
Mm nie jest," rzekł Nadziany po chwilowem zamy
błeniu się. 

"Może sumienie oddziaływa na żołądek?U odpo
wiedziała palli Ludwika z uśmiechem. 

. "Przypomniały mu sig ogl\rki," rzekI Antoś, 
l wszyscy parsk)](,;li, bo ostatni wypadek Nadzianego 
bardzo był zabawny. 

Gdy zjadł raz potajcmJlie dwa duże ogórki i bardzo 
mu się niedobrze zrobiło, zwierzył się z t/L bićd,! .A.Jl
tosiowi, prosząc o poradg. Kole%ka w dobrćj wierze 
zalecił plaster z gorczycy na żołądek, i gori!Cl! duszę 
od żełaza, na nogi; ale on, przez omyłkę, postąpi] odwr'ot-
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nie, i znaleziono bićdaka na poddaszu z poranionemi 
podeszwami i wypaloną, kurtką;. 

"Prosimy o drugg jeszcze historyę," odezwał się 
Alfred, gdy ustal śmiech. . , . 

Zanim łlani Ludwika zdą.żyła zadowo111lC mella
syconego chlopca, wszedł Hobcio do l)okoju ~i~1~nąc 
za. sobą kołderkę, i biegnąc prosto do matlu, Jako 
do bezpieel'.nego schronienia, rzekł ze słodką twa-
rzyczką: , . . 

Usłyszałem wiell,ą wrzawę, więcem Illy~łal, ze SIę " , {( co stal o, i jll'zyszedlem zobaczyc. , . 
"Jakto, szkaradny chłopcze, - przypuszcz~les, zem 

zapomniala o tobie?" zapytała matka, uLlaJ<lc SU1'O-

w'1 ming. o • 

Nie' ale mi się zdawało, ;i;e Manile będzte miło 

zob~czyć' mię tutaj," odrzekł niespodziany gość. 
"Milejby mi było widziM cię w łóżeczku, więc 

ruszaj z powrotem, mój Hobciu." .. 
Każdy co tu wchodzi, musi opowiedziM hIstorYJkę; 

" o l o eO 1/ więc jloniewa% tego nic potrafisz, u~ykaJ epI J. . 
"I owszem, potrafię! Często opowmdam Teodorkowr 

o nied7.wiedziach, o księżycach i o małych muszkach, 
które brzQcząc mówią różne rzeczy," odparl malec, 
chc<lC bądź co bądź, pozostać. 

"Opowićdz-że co, a potem dalt1j, w drogę! rzekI 
Dan, gotuj;1c się by go wynieść Ila barka~b. o 

Dobrze ale pomyślę troszeczkQ," powlOdzIał Rob-
'" l o l' . ci o, i przytu1il sig do kolan mat n, dora plCszcz'1c go, 

odezwała siQ: 
To wyskakiwanie z łóżeczka o niewlaściwój porze, 

jest" familijną wadą, . Adaś często robił to samo; 
a co do mnie, koczowalam po całych l1Ocacll. Mal
gosi nieraz się zdawało ;i;e się dom 11 ali , i wysyłała 
mi~ na dół ola przekonania się, a jam zostawała tam 
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i bawiłam się wyboruie. I ty masz na to chętkę, uie
godziwy synu." 

"Jużem wym?,ślil," odezwał się Robcio, całkiem 
teraz swobodny, I rad że zdobędzie entree do tego 
rozkosznego zgromadzenia. 

yvszyscy wpatrzyli się i wsłuchali, powstrzymując 
uśmIech, gdy Ro bcio siedzą.cy na kołanach u matki 
i obwinięty w jaskrawą kołderkę, opowiedział tę krótk~ 
ałe tragicznl), rustoryę: 

"Była pewna pani, która miała miljon dzieci i je
dn~go chłopczyka. Poszła raz na gór~ i powiedziała: 
"NIe ch~dź. na P?dw?rzel" ale on poszedł i wpadł 
w st\ldllIę, l utopIł SIę na śmierć." 

lICzy to już koniec?" zapytał go Franz, gdy się 
zatrzymał, by odetchnąć po tym przerażajl),cym po
czątku. 

II! es~cz~ nie; b~d\! opowiadał dalej," odrzekł 
RobclO l ŚCląg~ąl brwI, mozolnie szukając natchnienia. 

lICO ta pallI zrobiła, jak chłopaczek wpadł w stu
dnię?" zapytala matka, żeby mu dopomódz. 

"Wypompowala go, obwinęła w gazete i położyla 
na półce, żeby wysech!." -

Ogólnym wybuchem śmiechu przyje to tak niespo
dziane zakollczenie, a pani Ludwika· głaszczą.c mu 
główkę, rzekła uroczyście: 

"Synu mój, odziedziczyłeś po matce dar opowia
dania. Idź, gdzie sława cię wzywa," 

"Czy teraz mogg tu zostać? Wszak to byla dobra 
historyjk~?" zawolal Robcio, pyszniąc się świetnem 
powodzemem. 

"Możesz zostać, póki nie zjesz tych dwunastu 
ziarnek maku,". rzekła mat,ka, są.dzą.c, że je wsypie 
?d raz~ do bUZI; ale RobcIO, chytry chłopak, zjadał 
Je po Jednem, w pelni używając każdej chwili. 
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"Czy ciocia nam nie powie przez ten czas drugiej 
historyi?" za})ytał Adaś. . . 

Umiem już tylko jednę krótką pOWIastkę oskrzym 
do drzewa li powiedziała pani Luclwika, widząc, że 
Robcio m~' jeszcze siedm ziarnek do zjedzenia. 

"B~dzie w niej mowa o chłopcu?1i 
"Cała jest o chłopcu." 
,A czy prawdziwa?1i zapytał Adaś. , " "Co do słowa. 
Ach to dobrze! Proszę opowiadać." 

" , l 'k'~' h t Po Jaś mieszkał z matką w ma eu lt;J c a ce. -
" nieważ byli biedni, musiał jej d~pom~ga~ w pracy; 

ale o ile lubił książki o tyle llIenawldzIl ręcznych 

robót, i bylby się chci~ uczyć cały~~ dnia~i.". . 
Jakie to dziwne l Ja znowu l{SIązek me CIerpIę, 

" t .. a ręczne zajęcia lubię ," rzekł Dan, z góry po ęplaJąc 
za to Jasia. 

Różni ludzie są na świecie: jedni pracują glową, 
iuni" rekami a wszyscy są pożyteczni, i dla wszyst
ldch z~ajdu;e się odpowiednie miejsce. Są.dzę. jednak, 
że kto się oduaje naukom, powinien też umIM pra
cować rckami w razie potrzeby, i odwrotnie - pra
cuj'1CY ręcznie: powinien zajmować się niekiedy kS~f),żką/' 
powiedziala pani Ludwika, znacząco spoglądaJąc na 
Dana i Adasia. 

Ja z pewnością pracuję!" zawolał Auaś, pokazujf!c 
z chiubą trzy nagniotki na maleJ'ild6j rączcc . . 

"A ja, siQ ucz~ l" dodał Dan, i z wcstchnicllIem 
wskazal na tablicę pelną zgrabnych cyfr. 

Zobaczymy co Jaś robił. Nie chciał on być 
'" . ć samolubnym, ale kochająca matka pozwalała zaJm.o~va 

się t6m, co mu sprawiało prz~jem.n~ść, sama clęzko 
pracując, żeby mógł miM kSlf),żkI l wolny ?~~S do 
czytal1ia. Pewnćj jesieni, Jaś zapragnął pOJSć do 
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~z koły, i. udał się do proboszcza z pro('bą o książ ki 
l .przy~woIte ubrani~. Z~cny ten pleban slys7.ąc o próż
llIactWle chłol~ca, me J~Iał chęci przyjść mu 7. wielkI): 
pomocą: sądzIł przytem, że kiedy zaniedbuje matłq~ 
l. pozw~la, by mu służyła jak niewolnica, nie zachow~ 
SIQ tez dobrze w szkole. Przez dobroć serca, i ze 
:vzględu na szczere chęci Jasia, zajął siQ nim jednak 
l dla wypróbowania go powiedział: 
. "Dam ci, mój Jasiu, ubranie i książki; ale pod 
Jednym warunldem." 

"Pod jaki~?" zapy~ał Jaś, rozjaśniając twarzyczkQ. 
,,~łasneml rękamI bedziesz matce zaopatrywał 

skrzynIę w drzewo; a skoro tylko zaprzestaniesz wy-
dalę cię ze szkoły/I , 

. Jaś roześmiał się z tak osobliwego, i o ile mu 
SIę zdawało, łatwego wanmku, - i chętnie naJ'l 
przystal. 

Zaczął więc chodzić do szkoły, i przez jakiś czas 
~o~k?nal~ sobie radził z drzewem; była to bowiem 
JeSJell, . WI~? pełno znajdował wiórów i suchych gałezi. 
Rano I WIeczorem przynosił ich duży koszyk aibo 
d~ew urą~ał . do kuchenki. Przy oszczedności ~atki, 
mezbyt w~elln był to trud; ale w listopadzie nastaly 
mrozy, dm byly chm~rne i zimne, drzewo prędko się 
wypala~o. Matk~ kup~la go furkę za własne pieniądze, 
lecz zmkło, zallIm Jas przypomniał sobie, że powinien 
na potem zaopatrzM chatke. 

Józefowa b~dąc już wątlą i zreumatyzmowaną, nie 
mogla tyle 'pracować co wpierwej, i biedny cbłop
cz!n.a przewIdywał, !i.e wkrótce przyjdzie mu porzucić 
lmą~ln, a szukać ręczn6j roboty. Przykro mu było 
~JO SIę uczył dobrze i tak chętnie, iż tylko sen lub 
Jadło odrywały go od lekcyi. Wiedząc jednak że 
proboszcz dotrzyma słowa, rad nie rad starał się za-
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rabiać pieniądze w wolnych chwilach, żeby się skrzYJ~ia 
nie opróżni ala. R07.maite robił n>;eczy: .to załatwIał 
komu sprawunl,i to popilnował krowy sąSIada,. to ,110-
mógl zaJrrystya~owi uprzątnąć kościół na mcdzwlQ, 
i IV ten sposób mógl po trosze kupować dr~va. ~Ie 
cieiko mu to przychodziło: dni były l\rótlne, ZIma 
ba"rdzo ostra, szacowny czas łJrQdlw ulatał, a uko
chane ksiąiki tak wabiły, że smutno było opuszczać 
je dla nudnych obowiązków. (' . . 

Proboszcz przyglądał mu się w cichosCl, l WIdząc 
szczere chęci, dopomagał potaje~ni~. S~otyl~ał go 
często, gdy drzewo wiózł sankam.I, l yome,~az woły 
szły zwolna, czytał lub uczył Się, zeby memarno
wać czasu. 

Widze, że ten chlopiec wart jest pomocy; taki 
spo~Ó b zd~ bywania nauki wyjdzi.e ~u. wp~,aIVdzie na 
dobre ale niebawem dam mu łatwlCJszy, pomyślał 
probo~zcz w wigilię Bożego narodzenia i kazał złożyć 
po cichu przed chatką wielki stos drzewa, wraz z nową, 
piłą, i z karteczką na k~rej .były te. sł~wa:. . . 1/ 

'ło'g dOI)OmaO'a tY'm co SIe staraJą; l adzIć sobIe. "J!) """ d I' Biedny Jaś nie spodziewal się żadnych po ar ww; 
tymczasem o budzi wszy się w pierwsze . święto, znalazł 
ciepłe rękawiczki, które matka zrobIła na dru~ach, 
mimo palcy zesztywniałych od reumatyzmu.,. ~lClką 
mu t6m sprawna przyjemnoM, ale wię~{szeJ. Jesz:cze 
doznał, gdy całując go z tkliwem spoJrzemem, na
zwała go dobrym synem. 

Ujrzawszy przed drzwiami wielki stos drzm~a 
i karteczkQ zaraz odgadł dobroczyńcę i zrozUllllal 
jego myśl. Złożył mu więc ser~eczne dzięki, i z całycl~ 
sil wziął się do pracy. Inm chłopcy baraszkowalI 
owego dnia; lecz Jaś rąbał drzewo, i pewno w całem 
miasteczku najszczęśliwszym 11ył ten mIody chłopaczek, 
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który w ciepłych rękawiczkach, napełniał m:1tce skrzynię, 
gwiżdżąc jak kos." 

"Jakie to śliczne!" z:1wołał Dan; wolał bowiem 
zwyczajną, z potocznego iycia wziętą powiastkę, nii 
najpiękniejszą bajkę czarodziejskih. "Bądź co bądź, 
mnie się podoba ten chłopiec." 

"Ciociu, czybym nie mógł rąbać dla ciebie drzewa?" 
zapytał Adaś, któremu to opowiadanie nasunęło myśl 
nowego zarobku dla matki. 

"Proszę opowiadać o złym chłopcu, bo ja wolę 
tego słuchać!" odezwała się Andzia. 

"Albo o niedobrej dziewczynie," rzekł Tomek, 
któremu jćj nieprzyjaM[ zatruła cały wieczór: jabłko 
wydawało mu się gorżkie, mak mdły, orzechy twarde, 
a widok Antosia i Andzi siedzących obok siebie na 
sofie, o brzydzal mu życic. 

Ale pani Ludwika już przestała opowiadać, 
SlJOstrzegła bowiem, że Robcio usnął, ściskając kiUm 
ziarnek maku w tłustej rączce. Owinęła go więc koł
derką, wyniosła i położyła, - lliebojąc się, aby wy
skoczył powtórnie z łóieczka. 

"Zobaczymy, kto też wejdzie teraz," rzekł Emil, 
siadając przy drzwiach otwartych na rozcici, dla 
przynęty. 

Najpierw przeszł:1 M:1rya - Anna; zawołano ją, :11e 
ostrzeŻOll:1 przez Sil:1sa, roześmial:1 się tylko i po
spieszył:1 dalój. Po chwili, otworzyły się główne drzwi 
i d:1ł się słyszćć silny glos nucący w sieni: 

Ich weiss nieht, was soll es bedeuten, 
Dass ich 80 traUl'ig bill! *) 

"W uj Fritz! Roześmiejcie się głośno, to z pewno
ścią przyjdzie," rzekł Emil. 

*) Nie wiem, co znaczyć ma, 
Że smule)! w sercu trwa. 
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Gdy wszyscy wylmchnęli wesołym śmiechem, p:1n 
Bhaer wszedł istotnie, pytając: 

"W co się bawicie, chłopcy?" . , 
"Złapany! zł:1pany! Nie moiesz p:1n sb1d wyJśc, 

póki nie uslys/.':ymy historyi!" krzyknęli chlopcy, za
mykając za nim drzwi. 

"Więc to był wybieg? Ależ j:1 wcale nie m:1m 
ochoty odejść, bo tu bardzo milo, - i zaraz wywiążę 
sie z długu." 

• Rzekłszy to, usiadł i zacząl opowiadać: 
"D:1wno już temu, twój dziadek, Ad:1siu, wybrał 

się 7. lmzuniem do pewnego miasta, ieby zebrać trochę 
llieniedzy ll:1 dom przytulku, dla sierot chowających 
się u' kilku z:1cnych, lecz ubogich osób. Kazanie po
wiodło się i uciul:11 dosyć znaczną sumę. Jadąc st:1m
tad w inne miejsce, znal:1zł się wśród pustyni, późnym 
j~i wieczorem, i właśnie myślał, jaka ta~ wygodna 
okolica dla złodziei, h:ierly spostrzegl człoWlelm z po
dejrzaną, miną, który wyszedłszy z bsu, powoli zmie
rzal lm niem~, j:1k guyby go oczekiwał. D7.i:1dunio 
7.:1niepokoil się trochę o pienią,dze, i w pierwszej 
chwili chci:1l powrócić, skq;d przybyli :11e kOll był 
zmrczony i przykro mu było pouejrzew:1ć tego czlo
wi~ka ';iQc siQ powstrzymał. Przybliżywszy się dOlI, 
zob:1c~yl, :%e jest tak nędzny, schorzały i obdarty, ie 
poc7.ul wyrzuty sumienia: z:1trzym<t1 7.:1tem karyolkQ, 
i nekl !Jr7.yjaźnie: 

. "Zd:1jesz si~ znużony, mój przyjacielu, wiQc siądź 
tu przy mnie." 

Podróiny widocznie siQ zdziwił i 7.:1w:1h:11, lecz 
wsi:1dl po chwili. Nie 7.d:1w:1\ siQ skłonnym do gawędy, 
:11e 7.(1, to dziadunio mówi! rozumnie i ze zwyklćm 
o:%ywielliem, - o t6m, j:1ki ten rok był. ciQil~i, 
jak ubod:t.y ucierpieli, i jak trudno bylo rad7.1Ć sohle 

l\luli n1t:zczyzni. 21 
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niekiedy. Człowiek ten miękł powoli, i ujęty })rzy
jazną gawędą, OlJowiedział, ~e przebywszy ciężką 
chorobę, nie mógł pracować, co go doprowadziło do 
rozpaczy, miał bowiem kilkoro dzieci. Dziadunio zdjęty 
litościiJ" zapomniał o swój obawie. Zapytawszy nie
znajomego o nazwisko, obiecał wystarać mu się o za
jęcie w poblisłdóm miasteczku, mając tam liczne 
stosunki, i wydobył 7. kieszeni pugilares z pieniędzmi, 
żeby zapisać jego adres. Gdy szukał ołówka i papieru, 
nieznajomy wlepił weń taki wzrok, że dziadunio ze 
strachem przypomniał sobie, co ma \v pugilaresie, 
lecz powiedział: 

"Mam tu wprawdzie pewną sumkę, ale jest włas
Ilością biednych si<':rót; gdyby nie to, podzieliłbym się 
z tobą. Ja sam nie jestem bogaty; dam ci jednak 
chętnie tę sztukę pięciodollarowiJ, dla dzieci, bo wiem, 
co to jest być w potrzebie." 

Gdy llieznajomy otrzymał tę sumkę dobrowolnie 
ofiarowaną, utracił cheiwy i twardy wyraz twarzy, spoj
rzal z ~ywą wdzięczno~cją, i nietkniJ,wszy pieniędzy 
sierot, jechał w uniesieniu a~ do samego miasta. Skoro 
chciał tam wysiąść, dziadunio uścisnął się z nim za 
ręce, i zamierzał zaraz ruszyć w drogę; ale podróżny, 
jakby wiedziony jakąś wyższą silą, odezwał się: 

"Gdyśmy się spotkali, bylem tak zrozpaczony, ~(>m 
chciał okraść pana, ale mnie powstrzymała twa do
broć; niech cię Bóg błogosławi za to, żeś mię zba
wił od złego!" 

"Czy go dziadunio jeszcze widział kiedy?" zapytal:1 
ciekawie Stokrotka. 

"Nie; ale mam nad1ieję,. że ten biedak znalazl 
zajęcie i nie potrzebowa1 już kraść.'i 

"To była wysoka delikatność; co do mnie, byłbym 
go zbił," odezwał się Dan. 
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Zawsze jest lepiój rZibdzić się dobrocią, niż silą; 
SIJr~buj tylko, to się przekonasz," odparł pan Bhaer, 
zabićrają,c się do wyjścia. 

Prosimy o drugę powiastkę!" zawołala Stokrotka. 
"Musi nam jeszcze wuj co opowiedzieć, bo ciocia 

Ludka opowiadala dwa razy/i dodał Adaś. . . , 
A ja zachowam drugę powiastkę na lUny l1zIen, 

bo ';1iedobrze jest l)rZesycić się tóm, zarówno jak 
culderkami. - Odcbodzę teraz, łdedym się już wy
wiązał z zadania,ii rzeld pan BlIacr i ucielmł co tch~, 
a cale grono goniło za nim; jednakże, U(lalo mu SIę 
umknąć do swój pracowni, chlopcy zas z wrZaWlll po
wrócili do siebie. 

T:1 gonitwa tak ich rozruszała, ~e niemogąc .luz 
I5pokojuie usicdzieć, rozpoc~ęli grę w ślepą, babkę, 
a Tomek dla okazania że WZIął do serca moralnl1 naukg , , u . ł z ostatniej powiastki, schwytawszy An ZJę, szepną 
jej do uszka: 

ŻaluJ',> ~cm ci" nazwal fury'lJ.ii ,,'O, " . l ., 
Andzia nie chciała dać mu Slę wyprzet ZIC w grzecz-

1I0ści, więc gdy się bawili w guzik, i. przy~zla J~a 
nią kolej, wolać: guziczku, guzicr.kn! lJOwrcdz mI, gdZl~ 
jesteś,ii rzekła do TOlllka: "Trzymaj mocno, to co CI 
dam ,ii nie z:1dzi wił si\) wcale, .s}lostrze~lszy w SW?~ 
rgce pierścionek wlosiany, zamIast guzIlm. W, ,0:\',~J 
chwili odpłacił się jćj tylko u~miechem, lecz poz~ueJ, 
przy rozejściu się, dal jćj uajleps~y ~G~sek ostatn~ego 
jablka, - ona zaś ujrzawszy plCrsclOnek. na Jego 
grubym palcu, przyjęła dar. ~god:1 zos~ala WIgC ~)rz!
wrócolU1 ' oboje ~alowali ChWIlowego meporozumlellIa, 

, . .. . d . ~ , W bacz mi lii i żadne me wstydziło SIg pOWIe ZI",C: "Y : 
a zatem ta dziecięca przyjaźń trwala niep:'zerwa~Je, 
i mieszkanko na wierzbie było jeszcze długI czas ICh 
ulubionym zamkiem na lodzie. 

21* 
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Rozdział dwudziesty pierwszy. 
Dziękczynienie. 

W Plumfield obchodzono zawsze tę doroczną uro
czystość po staroświecku, niewprowadzając żadnych 
zmian. Na kilka dni przedtem dziewczynki pomocne 
byly pani Bhaer i Azyi w kuchni, jako tóż i w śpi
żami. Robiły paszteciki i lmddingi, gatunkowały owoce, 
okurzały talerze, - strojąc minki zafrasowane i po
ważne. Chłopcy zaczajeni w koło wzbronionych im 
miejsc, łykali rozkoszne zapachy, podglądali tajemni
C7.e zajęcia, a czasem dostał im się jaki przysmak 
do skosztowania. 

W obecnym roku zdawał się panować jeszcze 
większy ruch; dziewczęta krzątaly się w pokojach 
górnych i dolnych, chłopcy w klasie i stodole, i cały 
dom był w jakićm~ zamiQszaniu Chciwie polowano 
na stare wst~1żki i wszelkie ozdoby; krajano i lepiono 
wciąż papier zlocony, - a pani Ludwika z Franzem 
spotrzebowali zadziwiającą ilość sloroy, szarego per
kalu, flaneli i dużych czarnych pereI. Antoś kul 
dziwaczne maszyllerye w warsztacie; Adaś i Tomek 
mruczeli ciągle coś pod nosem, jak gdyby ucząc się 
czegoś; u Emila dawal się niekiedy słyszeć glo~lly 
wystrzał; a z dziecinnego l)okoju dochodzily wybuchy 
śmiechu gdy malców wyprawiono z domu, na daleki), 
przechadzkę. Pan Bhaer był jednak tern najbardziej 
zaciekawiony, co siC;; stalo z olbrzymią, banią Robcia. 
Zawieziono ją, z tryumfem do kuchni, skąd wprawdzie 
ukazało się wkrótce dwanaście przyrumienionych pa
sztecików, ale na to może wyszla czwarta częśt-, 
a gdzież reszta? Znikła, - Robcio jetlnak zdawal sif~ 
obojętnym: chichotał się tylko, gdy wzmiankowano 
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o tern, i zalecal ojcu cierpliwe czekanie; głównie szlo 
bowiem o to, by sprawić w kOllcu niespodziankę panu 
Bhaer, i. niedać mu odgadnąć, co się dziać będzie. 

Potulnie zamykał on oczy, uszy i usta; staraJ się 
niewiclzićć, co mu pod wzrok podpada; nieslysz8ć, 
co się zdradziecko rozlega w powietrzu; nie rozumiM 
przejrzystych tajemnic, odbywajl1cyclt się dokola. Jako 
Niemiec, lubił te proste domowe uroczystości i za
chęcał do nich calem sercem, bo tak uprzyjemniały 
dom, że dzieciom nigdy nie przychodziło na myśl, 
gclzieindzi6j szukać rozrywki. 

Gdy llareszcie nastąpił ów upragniony dzielI, chłopcy 
wybrali się na daleką przechadzkę, żeby miM dobry 
apetyt, - jak gdyby im na tem kiedy zbywało! Dziew
czątka zaś pozostały w domu, chcl1c l)oroagać przy 
nakrywaniu stołu i WykOllczyĆ różne drobiazgi, przej
mujące ich duszyczki niepokojem. 

Klasa zostala zamkniętą poprzedniego jeszcze wie
czoru, i zakazano tam wchodzić panu Bhaer pod 
karą, że go wybije Teodorek. Jakby mały smok 
strzegl on drzwi, chociaż umierał z ochoty powiedzenia 
wszystkiego i tylko z tćj przyczyny nie zdradzil wielkiej 
tajemnicy, że ojciec z bohaterską sill1 zatykał sobie 
uszy. 

"Wszystko już gotowe i prześlicznie wygląda!" za
wolała nareszcie Andzia, wychodząc stamtąd z try
umfalną, minkl1. 

"Doskonale udało si\) to, co wiesz; Silas zręczny 
do wszystkiego," dodala Stokrotka, skacząc z radości, 
że sil} jej powiodla jakaś tajemnicza rzecz. 

"Niech mię djabli porwą" jeżelim widział co ład
niejszego w życiu!" rzekł Silas i roześmiał się, 
jakby stary dzieciak. 
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"Już idą, słySZ\) glos Emila! Musimy się ubrać 
jak najprędzej!(( zawołała Andzia, i obie pobiegły co 
tchu na górę. 

Chłopcy dążyli do domu z takim apetytem, że 
byłby zadrżał olbrzymi indyk, gdyby nie to, że dla 
niego skończyły się już wszelkie obawy. Oni poszli 
także się ogarnąć, i przez półgodziny tak się myli, 
czesali i stroili, że serce każdej schludnej kobiety 
radowałoby się tym widokiem. Na odgłos dzwonka 
gromada rumianych chłopaków o błyszczących włosach, 
w czystych kołnierzykach i niedzielnych kurtkach, 
zapełniała jadalny pokój. 

Pani Ludwika w swej jedynej jedwabnej czarnej 
sukni, z bukiecikiem ulubionego złocieniu przy sta
niku siedząc na głównem miejscu przy stole, "wspa
niale' wyglądala", jak mówili chłopcy, ile razy jej się 
zdarzyło ubrać się wykwiritnil~j. Stokrotka i Andzia 
podobne były do kwiateczków, w nowych zimowych 
sukienkach i w jasnych przepaskach, z włosami prze
wiązanymi jasn!b wstążeczką. Teodorek ślicznie wy
glądał w karmazynowej bluzce z merynosu, i nowych 
bucikach z guzikami, które pochłaniały całą jego uwagę. 

Gdy pallstwo Bhaer spojrzeli na siebie przez 
długi stół, pośród dwóch szeregów uszczęśliwionych 
twarzyczek, -- zlożyli dzięki w duchu, i jedno serce 
szepnęło drugiemu: 

"Dzieło nasze powiodło się: bądźmy za to wdzięczni 
i prowadźmy je dalej." 

Przez kilka minut panowało milczenie, i tylko Marya
Anna z jaskrawą kokardą we włosach, uwijała się 
żwawo, podając półmiski, nalewając sosy. Ponieważ 
prawie każdy z biesiadników przyczynił się do uświet
nienia uczty, przez cały jej czas toczyła się rozmowa 
o krążących potrawach. 
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"Chyba się nie znam na kartoflach, jeżeli te są 
niesmaczne,a zauważył Jakubek, biorąc już czwarty: 
duży i mączysty. 

"Niektóre zioła moje są, w nadzieniu od indyka, 
dla tego jest takie dobre," powiedziała Andzia 

z żywem zadowoleniem, biorąc kawalek do ust. 
"Moje kaczki są przewybornej Azya mówi, że jej 

się jeszcze nie zdarzyło piec tak tłustych," dodał 
Tomek. 

"A nasza marchewka, czy nie ladna? Pasternak 
bQdzie równie dobry, jak go obkopiemy," powiedzial 
Dick; a Dolo mruknął co~, patakuj'J,c mu z poza kości 
pracowicie ogryzanej. 

"Ja pomagalem robić paszteciki, bo są, z mojej 
banU" zawołał Robcio ze śmiechem, ],tóry stłumil, 
chowając buzię w kubku. . 

"A ja zrywałem jablka na ten cydd(( odezwał 
się Adaś. 

"Ja zbierałem pieczarki na sos!" wykrzyłmą,l 
Alfred. 

"A ja przyniosłem te orzechy," dorzuci! Dan. I tak 
szlo ciągle wokoło stołu. 

"Kto wymyślił dziękczynienie?" zapytaJ Robcio, 
bo odkąd go ubierano w kurtkę i majteczki, jako 
obywatel swego kraju, zajmował się jego ustawami. 

"Ciekawym, który z was odpowie na to?/I rzekł 
pan Bhaer, i skinfJIł głową na kilku chłopców, naj
lepićj obeznanych z history'J,. 

"Ja wiem," zawołał Adaś, "pielgrzymi!" 
"Za co?" spytał znów Robcio, nieczekają,c, by 

dOI)Owiedzial, kto oni byli. 
"Zapomnialem !/I rzekł Adaś i ustą,pił z ł)ola. 
"Zdaje mi sic;:, że gdy nic pomarli kiedyś z glodu, 

zebrawszy potem obfite plony, rzekli: "Podziękujmy 
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Bogu," i wyznaczyli na. io dzień, który nazwali dzi\}k
czynieniem,t' powiedziaI Dan, rozmiłowany w historyi 
tych zacnych ludzi, którzy tak wiele i tak s:lllachetnie 
cierpieli za wiar~. 

"Brawo! Myślalem , że tylko historya naturalna 
może ci utkwić w l)amięci," rzekł pan Bhaer, i z lekka 
uderzył w stół, przyklaslcując w ten sposób. 

Dan przyjq,ł pochwalg z uradowaną twarzą, a llltni 
Ludwika zapytala synka: 

"Rozumiesz teraz, Robciu?" 
"Nie rozumiem," odparł szczerze. 
"Adasiu, sprobuj mu to opowiedziM jaśniej," ode

zwala się pani Ludwika. 
"Dobrze," odparł tenże i umilkł na chwilę, żehy 

zebrać myśli, poczćm dal następny szkic, który móglby 
rozśmieszyć nawet tych poważnych i surowych m~żów, 
gdyby go słyszeli . 

"Widzisz, Robciu, niektórzy ludzie, co w Anglii 
nie lubili króla, ani też nic podobnego, wsiedli 
lla okręta i odplynęli do naszego haju. Pelno tu 
było Indyan, niediwiedzi i dzikich zwierz:j,t; mieszkali 
w fortecach i przechodzili różne przykrości." 

"Czy nied%wiedzie?" zapytał Robcio z zajęciem. 
"Nie, pielgrzymi, których Indyanie napadali. Nic 

mieli dosyć jeM, do kościoła musieli chodzić z pi 
stoletami, dużo ich wymarło i popłynęli okrętami aż 
do skały, którą llazwali Płymouth; ciocia Ludka jl1 
widziała i dotykała się j6j. Ci pielgrzymi pozabi iali 
wszystkich Indyau, wzbogacili się i powiesili wszyst'kio 
czarownic~ . Bardzo byli dobrzy, i z pomigd?;y nich 
jacyś mOl pravraprapraclziadowie przybyli na. tych 
okrętach, i ustanowili dziękczynienie, u my je co rok 
obchodzimy i bardzo lubimy ten dzień. - Prosze mi 
dać więcej indyka." • 
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"Adaś pewno b~d,zie historykiem, kiedy opowiada 
z takim ładem i z taką, jasnością," rzel{ł wuj Fritz, 
i gdy podawał potomkowi I)ielgrzymów trzeci kawal 
illUyku, oczymu się ~mjały, zarówno jak i cioci Ludce. 

"My~lalem, że w dniu dziękczynienia trzeba jeść, 
ile sig zmieści; a tymczasem Franz powiada, że to 
nigdy nic uchodzi," rzekł Nadziany z taką, miną" jak 
gdyby go doszła jakaś smutna wiadomość. 

"Franz ma sluszność. Bądi umiarkowany, bo inaczej 
nic móglbytl dopomagać w niespodziance ," powiedziała 
pani Ludwika. 

"Dobrze, b~dg ostrożny; ale wszyscy dużo jedzą, 
i ja także wolalbym jeść do syta, niż być umiarkowa
nym /' rzekł Nadziany, który dzielił to powszechne 
pra wic przekonanie, że dziękczynienie trze ba obchodzić 
stanem bliskim apopleksyi, lub co najmni6,i Jliestraw
nością i bólem głowy. 

"Teraz, moi pielgrzymi, bawcie się spokojnie, bo 
w wieczór bQdziecie mieli dosyć ruchu ," rzekla pani 
Ludwika, gdy po wypiciu cydrem ogólnego zdrowia, 
wstała od stolu po dlugim obiedzie. 

"Przejadę się teraz z całą, moją gromadką, korzy
stajl!C z IJJ'zyjemnej pory, - a ty będziesz mogla wy
począć, moja droga, żebyś nie byIa nadto strudzoua. 
wieczorem ,Ii dodał l)an Bhaer. Zajechał więc po chwili 
ogromny omniJJUs, chłopcy ubrali się w płaszcze i ka
pelusze, i puścili się na daleł,ą i wesołą przejażdżkę, aby 
pani Ludwika mogla wypoczf1Ć i swobodnie załatwić 
niektóre jeszcze drobiazgi. 

Po wczesnćj herbacie z lekką prze!,q,ską" znowu 
czesali się i myli ręce, poczem zacllęli niecierpliwie 
wyglądać gości. Tylko rodzina byla spodziewaną" bo 
zazwyczaj odbywały się tam uroczystości w ściśle 
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f~milijnem kółku, - i dla tego strapienie bynajmniej 
me stanęło w owym roku na przeszkodzie. 

.Wszyscy przybyli: państwo March z eiocill! Mal
?,OSIą" . tak słodką, i ładną" pomimo czarnej sukni 
l w~owIego czepeczka, okalającego jej spokojną. twarz! 
W~J Teodorek z żonll! i z prześlicznll! księżniczką" która 
maJ~c przy bl~kitnej sukience wielki bukiet z cicp
larm~nych kWIatków, wlożyła chłopcom po jednym 
:r dZ.lUrkę od guzika, co im nadawalo pozór elegancki 
l ŚWIą,teczny. Wuj Teodorek przedstawił także domo
wym nowego gościa, mówią.c: 

, ~,T? jest. pan Hyde; zapytywał mię o Dana, wiQc 
osmlehłe~ SIę przywieść go tu dziś, żeby się prze
konał o Jego postępach." 

Państwo Bhaer przyjęli go serdecznie przez wzgląd 
na Dana, radzi, że o nim ktoś pamięta' ale po chwilce . , 
rozmowy, c~eszylo ich to zapoznanie się dla niego 
?amego, takI był naturalny, prosty a zajmują.cy. Milo 
lm było widziM, jak się Danowi twarz rozjaśniła, 
gdy spo~trzegł przyjaciela; jak sie pan Hycle Ul'ado
wał zmIaną, zaszłi}; w obejściu i powierzchowności 
chłopca; i jak zapomniawszy o różnicy wieku ukształ-. . . , 
ce~la : stano~lska, rozmawiali w ką,ciku o przedmiocie 
zajmującym ICh obu, porównywali notatki i zdawali 
sobie sprawę, z prac ubiegłego lata. 

"Musimy wcześnie zacząć widowisko bo aktorowie 
gotowi usnąć," rzekła pani Ludwika, skoro się skoil
czyły powitania. 

' vyszysC~ zasiedli więc w klasie, przed zasłoną 
z d~och. duzych kolder. Dzieci znikły poza nią, zdra
~zaJąc Je~lnak swę obecność tłumionym śmiechem 
l .we~olyml okr.zyki. - Przedstawienie zaczęło się od 
ozywlOnych ĆWICZ ell gimnastycznych pod kierunkiem 
Franza. Sześciu starszych chłopcÓw w niebieskich 
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spodniach i czerwonych koszulach, popisywalo się 
pięknem wyrobieniem muszkulów, przy mocy wag 
i różnych cigżarów, - idą,c za diwigkami fortepianu, 
na którym pani Ludwika grała za scenl),. Dan obja
wiał tyle energii, że si};siedzi obawiali się ciągle, czy 
im się co niedostanie; obecność pana Hyde i gorąca 
chęć przysporzenia chwały swym opiekunom, tak go 
bowiem zgorączkowała, że o mało nie rzucił na pu
bliczność szeleszczącego worka z grochem. 

"Dzielny z niego chłopak! Jak się wybiorę za rok 
lub dwa do poludniowej Ameryki, to poproszę, żebyś 
mi go pan pozwolil wziąć z sobą,," rzekł pan llyde, 
bo słysząc tak pochlebne są,dy, jeszcze bardziej zajął 
się Danem. 

"I owszem, weź go pan. W prawdzie zatęsknimy do 
naszego młodego Herkulesa, ale 'dla niego będzie to 
ogromną korzyścią i pewien jestem, że })otrafi służyć 
wiernie swemu przyjacielowi." 

Dan usłyszał ich rozmowę, i serce mu uderzylo 
z radości na myśl o podróży po nieznanych krajach, 
pod opielu), pana Hyde; a przychylne świadectwo pro
fesora, wynagrodziło go sowicie za pracę nad sobą· 

Po ćwiczeniach . gimnastycznych, Adaś z Tomkiem 
wypowiedzieli stary dyalog szkolny, w którym Tomek 
pobudzał cale towarzystwo do konwulsyjn6j wesołości, 
tak naśladując Silasa , iż ten zaniósł się od śmiechu, 
i Azya .musiała go uderzyć w kark, - oboje stali 
bowiem w sieni, i bawili się niesłychanie widowiskiem. 

Pot6m Emil wypocząwszy już, odśpiewał w odpo
wiednim stroju pieśń marynarza, a chłopcy odpowia
dali mu chórem. Następnie Antoś wykonał komiczny 
taniec chiński, i w kapeluszu podobnym do pagody, 
sImkał, jakby ogromna żaba. 
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Ponieważ tego rodzaju występ pierwszy raz 
odbywał się w Plumfield, byly też popisy z aryt
metyki, sylabizowania i czytania. Jakubek zadziwił 
publiczność szybkiem rachowaniem na tablicy, Tomek 
odznaczył się pisownią, Adaś tak poprawnie przeczytał 
bajeczkę, ie wuj Teodorek był oczarowany. 

"Gdzież reszta dzieci?1i zapytywano, gdy zaslona 
spadła, a młodsze grono nie ukazalo się. 

"To ma być niespodzianką; aż mi cię żal, mamo, 
że nie wiesz, jakie to będzie ładne,1i rzekł Adaś, 
który poszedł pocałować matkę i objaśniać ją, jak mu 
już wolno będzie wyjawić tajemnicę. 

Ciocia Ludka wyniosla z pokoju złotowłosą, ku 
wielkiemu zdziwieniu jej papy, który zamęczał pana 
Bhaer, zapytując raz po raz: 

"Co też to bgdzie? II 
Nareszcie po dIugiem szeleszczeniu, sztukaniu 

i bardzo głośnych rozkazach reżysera, podniosJa sif} 
zasłona przy diwigku cichej muzyki, i ujrzano Beci~ 
sicdzącą na niskim stołeczku, przy kominku z szarej 
bibuły. Truclnoby znaleM ładniejszą istotkę, jak ta 
Cinderella w strasznie obdartej ciemnej sukience, 
i w dziurawych trzewiczkach. Twarzyczka jej okolona 
jasnym włosem tak byla za.chwycająca, tak urocza, że 
wywołała nietylko uśmiech, ale i łzy widzów, czule 
kochających tę młodą, artystkę. Siedziała ona w mil
czeniu, póki nie szepnął jakiś glos: "Zaczynaj." W ów
czas westchnąwszy zabawnie, rzekła tak jakoś miluchno: 
"Jatzebym chciala pójść tatze na bal,'1 że ojciec 
zaczął bić szalone oklaski, a matka zawolala: "Kocha
neczka moja!" Te niewlaściITe objawy UCzuć spmwily, 
że CinderelIa zapomniawszy się. potrząsnęła główlul 
i rzekła z niezadowoleniem: "Niemozna do mnie 
mówić!" 
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Cisza natychmiast została więc przywróconą, i po
słyszano trzykrotne pukanie w ścianę. Cinderella 
spojrzała z przestrachem, lecz zanim jej przyszło. na 
myśl, że się powinna zapytać: "Kto taJ? ?Ii ko~~nek 
z szarej bibuly otworzył sig, jakby drZWI, l z meJaką 
trudnością przemknęła się przeze]'l, w śpiczastym ka
peluszu, chrzestna matka - czarodziejlm. Byla to 
Andzia, w ponsowej szacie i z laseczką, którą wy
wijała, mówiąc z naciskiem: 

Musisz być na balu, moja droga!" 
" ., t' t II Teraz ści'1dnij to ze mnie l potaz plętną su len ę, 

odp~rla Cinderella, szarpiąc na sobie odzieZ z bib~.ly: 
"Nie, nie! Powi6dz wpierw'ej: Jakże mogę pOJśc 

w tych łachmanach 'r li rzekła chrzestua matka swym 
naturalnym głosem. . 

Ach lllawda!1I zawolała ksi~~niczka i powiedZIała 
POW;:i:sze slowa, bynajmniej uiezmi~sz.alla pomylką· 

"l'rzemiCllig te strzQpy na wspamałą szat\) :.la. to, 
Ześ dobra,tl odezwała sig chrzestna. matka teatralnym 
tonem, i ellergic:.Illie odpiąwszy ciemny fartuszek, 
llf7.edstawila oczom wspaniały widok. . 

Rsię:i:niCllka byla rzeczywiście tak ładną" Z? ~ogJa 
zawracać glowy ksh1~ątJwm, bo ją, mama ubrala, Jakby 
dam\) dworską,: w różową jedwabną, sukniQ z .o~onem, 
na atlasowym bialym spodzie, zdobną w ŚWleZe ,~u
kieciki. Chrzestna matka wJo~yla jrj koron\) z rozo
wych i białych pi{lr i ]Jodała pantofelki ze sl'ebrne~o 
papieru. RsiQżniczka ubrawszy je, u)o:i:yb sukmę 
w piQkne faldy, i rzekla z dumą Jo publiczllOHCi: II~lo
bione Sl1 ze stla, - cy nic ladne?tI 

Tak byla zachwycona swylni pantofelkami, Ze tru
dno ją, było przywolać do roli, i naklonić, zeby po
w iedzia la: 

Tiedy nie mam tal et y cbzestna matto/I 
II . , 
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"Patrz!" zawołała Andzia, i z taki). sill!J machnęła 
rękl!J, że o mało księżniczce nie Sll:1dla z główki 
korona. 

. W tej ch\\:ili .ukaz~ła się rzecz, stanowii).ca naj
wIększy tryumf tej sztuki: oto cztery duże brunatne 
szczur~, u których łebki były wcale ładne, a czarne 
perełkI. blysz~zaly. w llicIJ, jakby żywe, ciągnęly _ 
a raczóJ tak S.Ig mIało zdawae - duży kosz, zrobiony 
z połowy owóJ bani, osadzonej na żółtych kólkach od 
wó~k~ Teodorka. Na koźle siedział ladniutki i rzeźwy 
woznICa, w peruce z waty, w stosowanym kapeluszu 
czerwonych spodeMcach i galonowanym fraku. Tal~ 
energicznie trzaskał z długiego bicza, i tak mocno 
szarpał ponsowe lejce, że się rumaki żwawo porusi.':aly. 
Bylt? Teo?orel~, .który sWib uroczą. osóbką zajął uwagę 
caleJ pubhcZIlOSCI. Artur odezwał sig nawet, że gdyby 
znalazł. równic okazałego woinicg, zaraz wzi'11by go 
do s!uzby .. Skor~ st~nl!Jł kocz, matka chrzestna 1lO
sacli.':lla w lllm kSl~Żlllczkę , która na odjezdnćm prze
sy~ala. pu?~ic:mości ca,lusy, P?kazując szklanne pan
tofelkI. Rozowy ogon od sukl1l wlókł sig po ziemi bo 
c~oć ten el~wipaż był wykwintny, trzeba przyznać', że 
Ciasno w mm bylo Jój Wysokości. 

~otóm. ~astąpił bal. Panienki ukazały sig wy
stroJone I Jaskrawe, jak pawie. Andzia wyboruie 
p~·zedstawiala dumnl!J siostrę, zamiatając posadzkę dłu
gll~. ogonem, i upokarzała damy, istlliejl1ce jcdynie 
w JOJ ,~yo bra7..ni. Ksiąię, umieszczony na jakimś chwieją
cym SIę ~rollle, przybrany wc wspaniałą korolH.) , roz
gli).clał s~ę do kola, bawił sig mieczem i podziwial 
kokardkI u swych trzewiczków. Gdy CinderelIa we
szła, poskoczył lm niej pytając kto ona poczćm 
,,:ziął ją. do tańca; siost:y jej zaś szemrząc; chowaly 
SIę po kątach. 
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Powainy taniec "jig", wykonany przez tę maleńką 
parę, bard:w sig podobal, bo dziecinne twarzyczki 
byly tak uroczyste, kostiumy tak jaskrawe, a figury 
talica tak dziwaczne, że wszystko razem wyglądało 
na malowidlo ft. 1;1 Vatteau. 

Księżniczce bardzo zawadzał ogon od sukni; książę 
o malo się nie przewrócił przez swój miecz; - ale 
zr~cznie usuwaj'1e zawady, tańczyli do końca, z wdzię
Idem i oiywielliem. 

"Zrzuć pantofelek," si.':epn ęla pani Ludwika, gdy 
już dama miała zasiąść. 

"Ach zal)Omnialam!" zawolała, i zdjąwszy szklanny 
trzewiczek, rzuciła go Cinderella na środek sceny, 
mówiąc do Robcia: 

"Telaz slllouuj mię zlapać!" i zaczęla biedz, 
a książę l)odniós! trzewiczek i posłusznie podą:i:y! 
za ni:'1. 

W trzeci6j ązęści, jak każdemu wiadomo, herold 
przychodzi mierzyć pantofelek; Teodorck, ciągle je
szcze w stroju wOlInicy, wszedł i.':atem trąbiąc prze
r:!,źliwie, a dumne siostry po kolei wystawialy nóżki. 
Andzia tak doskonale udawała, że próbuje ucią.ć sobie 
kawalek nogi, że herold aż się przestraszył. Wezwano 
wówczas Cinderellę, która weszla w fartuszku, i wsu
l1~ht nóżkę W trzewiczek, z radością oznajmiając: 

"Ja jestem tsięznictą!" 
Stokrotka przeprosiła ją ze łzami; ale Andzia, 

lubiąca tragcdyę, zrobiła ten przydatek, że padła ze
mdlona, i leżała do kOJlca przedstawienia. Nie trwało 
to jednak cUugo, bo książę w biegł, ukląkł, i z wielkim 
zapałem calował rączkę ZIotowłosój, - a tymczasem 
herold trąbką zagluszal cale towarzystwo. Zasłony nie 
spuszczono, gdyż księżniczka wybiegła ze sceny, py
tając ojca: 
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"Cym dobze glala?/i a ksią,żę z heroldem wszczęli 
bitwę blaszaną trąbką i drewnianym mieczem. 

"Jak wam pięknie poszlo!/i mówili wszyscy; a gdy 
zachwyt nieco ustał, Alfred wystąpił ze skrzypcami. 

"Cicho! cicho!" wołtily dzieci, i nastala cisza, bo 
coś takiego bylo w 19k1iwej postaci i w rzewnych 
oczach chłopca, że cale grono chętnie usłuchało 
przestrogi. 

Państwo Bhaer myśleli, że zagra jednę ze swych 
ulubionych pieśni; ale ze zdziwieniem usłyszeli nowi), 
melodyę, którą tak miękko wykonywał, że trndno im 
bylo uwierzyć, iż Alfreda mają, lJrzed sobą,. Była to 
jedna z tych pieśni bez słów, co wzrusza serce, 1'07.
wesela i koi słuchaczy, opiewajf1c nadzieje i uciechy 
ogniska domowego. Ciocia Małgosia wsparła głow~ na 
ramieniu Adasia, Babunia obcićrała sobie oczy, a pani 
Ludwilm szepnęla do Artura: 

"To musi być tw6j utwór." 
"Chciałem, żeby ci Alfred przyniósł zasllczyt i po

dziękował właściwym sobie jgzykiem ," rzekI Artur, 
pochyliwszy si\} ku niej. 

Gdy się już młody artysta ukłonił i chciał odejść, 
powstrzymały go huczne oklaski; grał wigc dahl,i 
z uradowaną twar7.i), tak dzielnic, że nogi same taJ't
czyly, i trudno było spokojnie usiedzićć. 

"Uprzi),tnijmy pok6j!/i zawolał Emil, i w jednćj 
chwili pousuwano krzesła: starsi zaj~li bezpieczne 
kąciki, a dzieci zgromadziły sig na scenie. 

Więksi chłopcy poskoczyli z grzeczn6m zaprosze
nięm do dam starszych i młodszych, a malcy bili się 
11!'awie o ksigżniczkę; ale ona, jako zacna kohiHka, 
wybrała Dicka, który 7. dumą, odprowad7.ił jl1 jlot{'1ll 
na miejsce. Pani Ludwika nic mogła sig także wy
mówić, a ciocia Amelka sprawiła Danowi nipwyslo-
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wioną, radość, gdy odrzuciwszy Emila) jemu podała 
rękę. Ma się rozum iM, że Andzia z Tomkiem, Sto
krotka z Alfredem, staugli parami, a wuj Teodol'el;: 
zaprosił Azyę, którą, widocznie brała wielka chęć do 
tallca, - i bardzo jej ten zaszczyt pochlebił. Siłas 
z Maryą,-Anną, urzl1dzili sobie plą,sy w przedsionku, 
i lJrzez półgodziny cale Plumfield oddawało się we
sołości. 

Następnie młodzież wybrała się na przechadzkę; 
na czele jechał kocz z bani, a szczury dzielnie w nim 
cią,gnęły księżniczkę i woźnicę. 

Podczas gdy się dzieci bawiły, starsi rozma.wiają,c 
w bawialnym pokoju, przyglą,dali si~ im przyjaznem 
okiem krewnych i przyjaciół. 

,,0 czem myślisz, siostro Ludko, z tak ura
dowaną twarzą,?iI zapytał Artur, siadając obok niej, 
na sofie. 

,,0 moich letnich pracach i o przyszlości tych 
chłopców," odrzekła z uśmiechem, robią,c mu przy 
sobie miejsce. 

"Pewno wyobrażasz sobie, że każdy z nich będzie 
słynnym malarzem, wielkim mężem stanu, znakomitym 
wojakiem, lub przynajmnićj miljonowym kupcem." 

"Mylisz się: już nie jestem tak ambituą, jak nie
gdyś, i poprzestanę dla nich na uczciwem imieniu; 
ale muszę przyznae, że dla niektórych, spodziewam 
się niemałej chwały i karyCl',Y. Adaś jest niezwyczaj
nem dzieckiem, i zdaje mi się, że si~ wyrobi na coś 
dobrego lub pi~lmego, w najlepszćm znaczeniu tego 
słowa. Mam nadzieję, że inni także pokierują, się 
dobrze, a zwłaszcza moi ostatni wychowaJ'LCY, bo dzi
siejsza gra Alfreda każe się spodziewać po n1m 
goni uszu." 

111ali m~~czyzni. 22 



~38 

Za wczesmc wyrokujesz; ale z pcwnością ma 
tale;t, i nie można wątpić, że niezacUugo będzie mógł 
zarabiać na chleb. Opiekujcie się nim jeszcze rok lub 
dwa, a potem odbiorę go, i pchnę w Świat." 

Jakież to piękne widoki dla biednego Alfreda, 
ktÓl?~ do mnie przyszedl szeŚĆ miesięcy temu, pozba
wiony przyjaciół i opieki. - Dana przyszłość, łatwo 
mi wyobrazić sobie. Wkrótce zażąda go pan Hyde, 
a wówczas dam mu zacnego i wiernego sługę: należy 
on do rzędu tych, co umieją dobrze służyć, jeż~~ 
zapłatą jest przywiązanie i ufność, i .ma dosyć energll, 
by sobie wyrzeźbić losy według wolI. Tak, bardzom 
uszczęśliwiona, że się nam powiodło z tymi d\~oma 
chłopcami' jeden z nich tak był słaby, a drugI tak 
dziki, tyrdczasem dziś obaj są ogromnie zmienieni, i tak 
wiele obiecują." 

"Jakichże czarów uiyłaś, Ludko?" 

"K9chalam ich tylko, a Fritz dokonał reszty. II 

Poczciwa z ciebie dusza! Znać, że owo ,kochałam 
" ich tylko' niemało cię kosztowało trudu," rzekł Artur, 

patrząc ~a jej wychudłą twarz z większem uwielbie
niem, niż kiedy była młodi'b panienką· 

"Prawda żem zwiędła i postarzała się, alem bar
dzo szczęśliwa; nic lituj się .więc, Teodorku,'1 rzekła, 
rozglądając się w okolo z zadowoleniem. 

"Tak, z kaiclym rokiem twoje dzieło lepiej się 
})owodzi," powiedział, wskazując znacząco na wesoły 
obraz, jaki mieli przed sobą· 

Jakżeby mi się moglo niepowodzić, kiedy mam 
tyle" pomocy od was wszystkich ," Odparła. pani Lud
wika, z wdzięcznościq, spoglą,dają;c na hOjnego opie
kutJ.a swego zakładu. 

339 

"Ta szkoła rozwesela całą rodzinę naszą. - Jakże 
odmienną przyszłość uIdaclaliśmy dla ciebie, a jednak 
przyznaję, żeś sobie obrała caIkiem odpowiednie za
jęCie, i poszlaś za dobrem natchnieniem" odezwał się 
iywo Artur, żeby unilmąć podziękowaJl. 

"A śmiałeś się w początkach, i dotąd obracasz 
w iart i mnie, i to moje natchnienie. A.lbożeś tak~e 
nie straszył, ~e się nie powiedzie wspólne wychowanie 
uziewcząt z chłopcami? Tymczasem patrz, jakie stąd 
dobre owoce," rzekła, wskazując na rozweseloną gro
madkę chłopców i dziewcząt, którzy taJlczyli, śpiewali 
i gwarzyli, w dobrem koleżeństwie. 

"Przyznajg ci słuszność, i w swoim czasie oddam 
ci moję Złotowłosl'},. - Czy móglbym wigcej po
wiedzićć ?" 

"Jakże dumną; będg z posiadania waszego skarbu! 
A.le doprawdy, Teodorku, że wpływ tych dziewczątek 
okazuje się doskonałym. Wiem, ~e mię wyśmiejesz, 
lecz mniejsza o to: przyzwyczailam się ju:i. do twych 
kpin - więe ci powiem, że mi to sprawia szczególną 
przyjemność, gdy patrzę na swę gromadkę, jakby na 
maIy światek, - śledzę postępy tych malych mę:i.c7.yzn, 
i dobry na nich wlJływ moich małych kobiótek. 8to
hotka }}l'zedstawia żywiol domowego ogniska i wszyscy 
ulegają urokowi jćj cichego, niewieściego usposobienia. 
Andzia jest ruchliwa, energiczna, przedsiębiorcza, 
więc podziwiają jej odwagę i ulegają; j6j woli, widzq,c, 
~e prócz siły, ma także serce i dar świadczenia przy
sług. WaS7.a Recia pelna naturalnego wdzi~ku, uroku 
i powabu, l)oleruje ich bezwiednie, zajmując stano
wisko wielldej dall1y i pi\)knej kobiety, która korqsta 
ze swego wplywu, aby ich podnosić ponad grube 
i szorstkie rzeczy tego świata.'( 

22* 



"Niezawsze wielkei damy najlepiej się wywiązuj~ 
z tego, moja Ludko; e;t,asami silna, zacna kobieta 
pocl:i:ega chłopca do dobrego, i wyrabia go na czlo
wieka," rzekł Artur oddając j6j poldon ze znacz'1eym 
uśmiechem. 

"S~dzę :i:e urocza kobieta z którą) się o:i:enil ów 
chłopiec więcej dlall zrobila ni:i: towarzyszka dziecin
nych l;t, druga "niesforna Andzia". Najwi~cej 
jednak wpłynęła nall l)odobno owa rozumna, macie
rZyJlska Iwbi6ta która tak czuwała nad nim, jak Sto
krotka dziś czuwa uad Adasiem." Mówiąc to, llaui 
Ludwika zwrócila się ku matce siedzq,cej na uboczu 
z Małgosią. Cechowały ją tak słodka godność 
i piękno podeszłego wieku, :i; e Artur spojrzawszy 
h synowskiem pos;t.anowaniem i z miłości,!!, rzekł po
wa:i;nie: 

"Wszystkie trzy wiele dlal'! uczynili, i dła tego 
łatwo mi pojąć, jaką, pomocą te dziewczynki będą, dla 
twych chłopców.u 

lINiemniejszą, pomoc dadzą, oni ze swój strony: 
wierzaj mi, :i:e to jest zobopólne. Alfred odda.je Sto
l,rotce wielkie przysługi, muzyką; Dan lepićj powo
duje Andzhh ni:i: ktokolwiek z nas; Adaś ze szcze
gólną, latwościf1 uczy waszę Złotowłosą,. Ach! gdyby 
mę:i;czyzni i kobiety chcieli tylko ufa6 i dopomaga6 
sobie wzajemnie, na wzór moich dzieci, - jalciemże cu
down6m miejscem byłby świat!" 

Mówią,c to pani Ludwika miała zadumane oczy, 
jak gelyby jej sig przedstawiał obraz jakiegoś nowego 
i uroczego Sl)ołeczCl'lstwa, w któremby ludzie :i:yli tak 
szczęśliwie i niewinnie, jak jej gromadka. 

"Robisz wszystko co jest w twej mocy, żeby przy
spieszyć te błogie czasy, moja droga. Nic przesta
waj w nic wierzyć, - pracuj i dowodź własnym przy-
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kładem że s'1 możliwe ,iI rzekł pan 1\'[a1'ch zatrzy
mawszy sig w przechadzce, aby jój powiedzieć słowo 
zachęty, --; .bo ten. zac~y człowiek nie tracił wiary 
w łudzkośc l ufał, IŻ Ujrzy panowanie spokoju dobr6j 
woli i s:l:częścia. ' 

".Ni~ jes~e~ .tak ambitm!, ojcze; chcQ tylko garnąć 
(lo SWblC dZIeCI l przysposabia6 je do życia, żeby nic 
potrzebowaly staczać z niem ci~żkich walk gdy się 
rozproszą, po świecie. ' 

. "Che~ w nie wpoić ue7.eiwość, odwag\:, pracowitość 
WIarę w Boga, w bliźnich i w siebie samych." ' 

"W tem si!j wszystko mieści. Dajcie im t\: po
m.oc, .a potem. niech walc;t,ą, z życiem; czy im się po
~nedl::le, C7.S: ,me, - pewien jestem, że b~dą; wspominać 
l blogosławIe wasze usiłowania - mój dobry synu i ty 
córko droga." ' , 
O" Profesor od niejakiej ~hwili przyłączył .się do tego 
b lona , p~n March móWlą,c zatćm powyższe slowa, 
llOdał oboJ.gu r~ce, pobłogosławił ich WI~rokiem, i od
sz~d~ daleJ. ~o~czas gdy PUllstwO Bhaer stali, spo
kOJn.w. rozmawlaJą,c ł~Od 'yplywem tego uczucia, że się 
~u~lCh dobrz~ wywHLzac z letnich 11 ra c, kiedy ich 
oJ.Clec. poc~1Wahł, :--.. Art~l' ":rmlm'lł siG do sieni, po
WlodzIal ~łowk~ dZIeC.lOlll, l nagle ~ała gromadka wpaula 
do polwJu, wZlęla SH;l za ręce, i ta/lcząc wkoło ojca 
i matki Bhaer, zaśpiówała wesoło: 

"Minął czas letnićj pory 
Jesiel"t zbli~/I siq juz, , 
Schowane skrz,~tnie zbiory, 
2wieziollc resztki zbóż. 

Sprząlnit:ta juz biesiada, 
Wypite wino z czar, 
Dzisiaj si~ dzi"ki składa, 
Za hoj ny niebios dar. 
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Najlepsze to są zlliwa 
Kiedy przed Boży tron, 
Rle rodzina szczqśliwa 
Serdec.zllych modlitw plon. 

Dawcom zycia na ziemi 
5lpJacamy świqty dług, 
M6wiąc ust Y wdziqcznemi 
Niech wam nagrodzi Bóg!" 

Wymawiając te ostatnie słowa, koło ścieśniało się 
coraz bardziej, aż nareszcie zacny profesor i żona 
jego zostali zamknięci w więzieniu przez kilkanaście 
par rąk, i nawpół ukryci za bukietem śmiejących 
się, młodocianych twarzyczek, które ich otaczały 
służąc za dowód, ~e jeden krzew zapuścił korzCJI 
i pięknie zakwitł we wszystkich duszyczkach. MiłoŚĆ 
je~t bowiem kwiatem który rośnie na każdym gruncie, 
wszędzie dokonywa cudów, niedając się ustraszyć 
jesiennym chłodom, ani zimowym śniegom, - kwitnie 
i wonieje cały rok, i jest błogoslawieństwem zarówno 
dla darzących nim, jak dla obdarzonych. 

KONIEC. 
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