obiad w

:sm1utno !

S!ŁrnsztLie

nie mnżma 1prrze,jlść IP~J 1tej
ka1lah1'c
.przy teim?
Wti,ęc rnie imożina
kiart m)dtem, C•hwieJne1m :va::i u1;nu,
nic
,znac,zy,
'tylik:o plami
WJ,ęc

1

1

1

ba.r1n1'0il1lię?

Zakry'w.am
A

o

:t~aoośe1!

-z

kościołem

Widok

ks.

-- 5 -

N. M.

od strony jeziora w

na G.

Kilku

Tak

-8-

-9-

ok
H~NRY

BORDEAUX.

Podstęp.
W k::olys,ce iz l101zdiniy .dz.ieck,o da11ł10 się w
i11i1e·bo,gfosy.
Od czasu do ,az,a:sru palkowail 0 !Piąstki. do
buzi li ,chdi'Wi1e je sisaito.
·
Ni:edtugo jedniatk ·t.rwiałia cisza. :L żałosny
pl,acz ZilJJOIWU :Wzlegal srę aż ll1.a1 u:lJcę.
- Do Hoha ,z tarleihri' w:nzaskJ1erm! - mruozal •Oic:ie.c Larche nio;t, wJewadą:c stordikdeg.o
„calva1do1s" rdo .kawy. ~ We~łmiu :mu tam,
ma.tika smo:az.ek do gęby!
Ma trka Lar,c:heno1t ushiohaltai, w~ruszają.c
1

1

1

r.ami1oinam!i'.

Od ,dw6ich g;o,d:zrtn naJeży imu się jego
- mówUa. - Malec d1oibr:ze wie, co
mu IP·Otrzeba. Pio1z!11a się z1arwz na smo:cZ··
ku. Up01mi1na:laim Adelkę, żeby gro p.rzeid
wyjści1em nia:kairmi1la. „Nie dego g·oidlz,i:na 01dpaw1i e,dz1uata mi - $i:>ii Sjlak,oj11tLe, a ja
w:ró.cę z,a 20 mi:nuit". ł. . ad:ne 20 n11iinu1t ! Już
dwie g.01dzi!ny si:e1dz:i 1u n~e,go! Szelma, ,gata:rutl Zaje,chal je~ d0ibr12·e iPOid żebm! !.
-

po1rc~a

1

LUJdzkich iSza:J,bdiers'tW 1IJJie:zwy,c.zaj111e ruemo:wlę nair.az1
i1e z p,r:zeję1ciem ssal10 si!l1 01cizek.
I<;orzoza1wwia1ne jeid:na!k:, wypuśaU.o g,o z ibuzi.
i rdaJ,ejze IZlllOIW,U k.rtzy,azeć ltla 1Cla1łe gardJ10.
Ojciec J..;ar.che,not, zrezyig;now1aa-1y 1zaipa~
I.U fajkę w imHazeniu. .mois 'Z.a1brnł ml,ody
Larcheoot:
- Czy to Adela ,pi,e,rwsza? A ity, oj,cze?
W 5 imies·1ę,cy ;po. ślubie sweg.o, 1r.odzica byłe,ś w tej lkoly,s,ce. Jia ni.e ! Ja. 1PflZY1S1
zedlerm
na św1at w 9 mi1 e.sii1ęcy. CiZdć ,aj, maitko!
Adel1l tera:ż nie 1zaba1wa w ,gfiOWi e. Ona
c..·hce swój ibtąid na1pra:wJć.
- O, 'Wli'em diobir.ze, że Pel1arfa1que -chce
swój 1btąd ~iaipnt.wić! Czemu 1nle! - 1S'ZYdizivl1a matka 1Lai1„cheino1t, ;wziąwszy z ko,lys1kJi i11a ·ręce OW10iC ll1l~elegal1!1te1j tlll'iiłiości swej
có.rk~ i huśitaijąc ~o w 1r.ami1011.1aich. ·
·- On ito IiOlZ-UJillie ,p,o tSwoJemu - hiuknąl
oj1cti1e·c Laroheinoit, wafa,c :z ,pasj,ą pi1ęśc:ią w
1

1

1

stół

swodemu !
„ •.1Adela we1s,ził:a. A:nd laid:na, ani
-

a ja

.p10

ibriZyitl~

ka. Wygląd koihi,ety :Zdro1wej, :nrnr:malnej,
•zadowolonej :Ze sw:ego im~oier,zyństwa.
Milkząc, :w:z1ęla dz:Lede:o :z r~k imat~i, :u,~
stadła n.a izydelku, :rn1z,pi-ęl1a sta,rnik :i -podata
p.ie.rś. Maiec zg.todu1'iiaJy wpiil s.Lę w inią calą bu:z;ią.

-- No - s:pyital st.ary - w1i1dz1kula 1ś go?
olll mówi?
- Zaiws~e ·to :samo - odparta .córka
s1PO:koi1nie. _;__ W każde~ ch.wdiJ,i g,otów ,oiźe
00i

nić się.

· - Ja wi~em icLobr.ze, że 1Qlll ·giotów .~się
o.żenić -- .z:airycza.l -01JC\i,ec. - Ja 1wl1em1 , ż.e
on gio,tów :mi1 eć ,pol,orwę modeg.o maJą-tlm,
. saidu, '!ą:ki, 1krów, 1talairów! A ty, 'COŚ mit
IPOlW:Le·dJziiia~a?

Ła·}da1k !

On ,chce niaim WY1c.iąć si.tukę! iPostaml sli•ę ,o 1c1~i1e,ok,o; · :ażeby 1zimus:ić
dę do ma1lżeństwa z 1num ! Gof y jak świę
ty tnrecki, cudzo.z:iiem:i,cie, włócz,ęga ,z Tulu,zy, ja1ki 1ś imi•ernkzy 1i ,zami:e'r:za diziedzi;czyć
po IL1airchien'nt! Ni'edoazeka:rnie je,g.o. Ale
di21recfoo musi ,uz,ii:::11ć, musi płacić alimenty i
basta!
.,,- A w61wczais - dągnąl już spokojnie po chwii'H - wówczas będziesz mmgl:i
wyjść zaimąż z.a :mfo dego CaiJlebas, fotóry
jest ibo.ga1ty i n1i1e ma 1nliic przedwko .dzi.ecku,
o i1le nri e bęid:zie :zmus1z,o,11y ,dać m:u :narzw1iska. Czy chcesz rmł1oideg,o Ga:i'llehasa na
męża? On ciiehie za ,ż101nę chce!
Adela uśmieclmęla sJę p 1rzyljwrulraiją,co, za.
raiz je1dnak dodafa :z oidcii1cn1iem •znlede.r,pHwiie1niia:
Ale PelarLnque ··:uma· dizkcko tylko
pnze:z .ożen:ven:ie siilę 'Ze mrn<{, i1na:c,zei, Ql:ie. V\T,ięc T11ioc 1i!rnnego !n:i:e ;p.oz.ostali,e mi,, jaik WY'}Ś<;
zaimąż za ni,ego.
. - .PyGk mu ,p,r:zedtę1n1 rnzwal,ę - krzyk1na.ł . wśeie1kty w1fe1śn1nak. Niech zbiern
ma,natki 'i 'WY'l11.01s:i s:ię s1tą.d, pó:ki1m dohry," 1bo„
. ho ja:k się ·do ni!e,g,o .„ wezmę" fP01 pamięta
m:nJi.e, ,o~. ,p,01pamlę.ta.„ ·
- 1~o praiW.da,, rże Pela1r.i:nque 1nLe ma nic
--- 1zaiuważy!a ma•tka La1rche:not --- !We jest
rnaist~nszy.m :z sy1nów wdowy T~( w~ęc
woliny 101d wojska. 'fo. taJ\:ie oorś Z'lliar~iy.
--

1

foiedy!mlw:i,ek uspos{Jlbiieni] dla siehie.
Mfo.dy Larnhenot wpa1dł a1,a myiśl s.pęrdzernia
w Pm·yżu 1prrzypa1d,a,jąccgo w rdniu 14 ]lipca
św1iięta nawdowegio. O dziecku nie byfo już
mo,wy;
- Nie chcesz g,o lltZ1nać, rto !Tud:no -z1ga1dz.ał się młody iLarchc111i0rt --- nikt !.Zmu ·
siilć ,ciię •nie .może.
-- Slk,orn s1ię 1oże.rni1ę 1z .Adelą -·- utrzymyiwal Pehl"'i1nque
w:s zystko hęidzie w
1

p1orząd:lrn.

1

-- 1

1

1

1

Ihi.alo 1się to w 6 .:tygodni p10 vtybuchu
.WOl.i'llY, ,która w ,dfą,gu 4-d1 1:at .p.us•tos'ZYl<t
Euwpę. Ma:tika Lard1eno1t n1ie mo,gfa 1 w:ięi::
w1ire·dz1 i'eć, że w f,eb we 1zmą wszyrstJde WY·
ją:tlko1we prn1wa li że ,polbór hęd:Ziie po1ws:zech
ny. P.r:z,ed wolną 1U.ważaJ10 sirę po ws'1a1ch
Z.fl w:i'elki ;plus, .jeśli 'Z:i,ęć rn.ile byt 'ZaTIUSZ101!1Y
oidlbywać ,p.o'W'im.n.o'ści wujsikowei.
- Nie ,chcę g,o - ryazał stia;ry - powli1e<liz11ailem, że nJi,e chcę. I ,mów1i1ę, 'Że Mę
wzwaUć mu pysk.
Kirew mu ude.rzyla do 1g!owy. Sip·o1rzial
1

1

gipoźll!i'e P'O 1i1zbic i w:stat dęż:lm

-

Idę

-

Sy111, 'llie

rz,ucH prze1z
mszaJą,c Sli,ę

ze t.Stiotka-:

1zęby.

1z miejs,c.a,

:wsbr.zy~

mat starego.
- N1ech -oj,ciec 111k włJII glu,pstw ~ wy-.
ceidizil wo1Lruo. - To 1bę.d:z1e bez,pra:wiie. Nie
trzeiba izadziie1rać iz ;praiweim. Le-p:iej iZ,aws.ze
mteć ,prawo za sobą.. Z 1Praiwem można za.
VłlS1Z1e s;oibie po;raidztić !
·
- Cho.ć:iażeś 1chytry 'i !PrzebJi,egty ....::... m(i..:.
· wi~t !Ojóte.c ,_ niic rruie po:radzrS1z. Sfo0rro a1ie
chce dzie.cka uzina.ć, mte izmusi:sz g-0 ,pr'.arwem
do teg-o, 111i'e !
- ZnaJidz1ie się •im.ny S1J'Oibóh - 101dpa:rt
mnOłdy z flegmą. - Zoistawc'Le to 1m:rliLe. Byle:m :w 1przyjaźn:i :z Pelar.finque P'fi.Zed tą awa1ruturą. J eiSz·cz·e '8~ę j:akitś c:zas bir.afać bę
dz.ie1my. Tl() .do IIll.iJC!Zegio Thi'e :o~o'Wlią.zuje.
1

Co1śoie ikaza1łi. Że trzeba1, alby przy~
z.11a1l silię dJo 1oacostw:a w me1roistwlfe. że ~a1k
da -dowód uozdwo.ści, to 1z.oiba1c.zymy„.
-A on?
***
-:-- Wte.dy 10in rpi0wledziia:l: - !Po co to .
W dlWa tygodnie ipoteim 14/Vll iPela.f'i111.
mam roibik5, lklieidy jak się pob.tenz.eimy 1d!z.tec- , que ll'I LaT<aheoot - SYIU 'W!s"iadalll ,o irainrne1 gokio 1b~dz1ie "i tak le~ine.
·
diziilnl~ do poiciągu 'w tMtreCOO!r:t ··~eil'deoz1ldej
-

111Lż

- 10-

w IPary'Żu .cfo.pi,ero o 2-ej.
Larchcnnt o godzi,ni.e 10-ei
zdijąl z 1siafki ,ple cak iio1l111i1ers.l\Ji 1n:ie cleganc1k,i wprawcLz:jie, ale za to rizetelrni,e WY1Pcha·Mieli

stairu1ć

Pnzewfidujący

1

1

iny.
Wyciągnął

wię.cej

zei1 tti mrniej :ni1

jak

falko: duży krążek /kiełbasy, 12 :]aJ na
twa111d10, 3 1funty chleba, .p6l :pfe,czO!neg,o !króltika aia 1zJmno, 4 huteJiki ja:btec:zn:rka. ~ pM litra wódlki.

La1rche.rno1t m.mginął dldem ,poo"O:l'IUJmiewawcw r izade,rauąc rę,ce, spyital:
„~ P,o,sHimy &tę źidziiebiko~ •CO?
f'ela1dn~ue spocrnzat z :uk{l:sa oo .b.utelki
i dod 1ał z 1zadow10le:111ie:m:
-- I wy,pi~e:my ina mząid.

,Rodem z poludni·OIWeJ f.r.anc}i, z.drów i
-czerstwy. kolejami ]10.su :rzucony w :pólrrmcne dkoHlce g;d:zd1e jako, m1fornkzy wcaJe nieźle 'ZairatMal, d1w.aHt si.ę izaiwsze,, :że łmwc~
mu 111ormandczyk<owi ,dotrzyma 1plaou :µo-dczas wypitki.
W ,rzec,zywis,tooci je,cLnak slia,bą miał gło
1

1

La1rohe:n{l1t, norm.a:ndczyrk z moid:zeiui.a, ru
c10iwl:01sy o ·bla.dej :z111is zczonej cer,ze robił
wraże!1Jli1 e dege.ne,r.aita; :po ·ojou 1od.z.iedziiczyl
1

·na-t{ig 1P 1i•jaństwa

wy,tTzymaiiość

i 1ckii/warn,

wszelklego Mdzaju 't'mci zrnc;
1

inia

al'k-0lwlową.

O .n ieo1dpo1r,n,o,ści to w.ar zysza La rd1e1no t
w.iied1i:i1at doskanaile, ale !PWSto:wać Jeg-o w
tynn względzie I() S1Qlbli:e 1m:niema;nie nie leżało dziś bynajmrnlect •w •jeg·o --- Larclrnn'Ota
zamiarach.

1

,w ,dohryd1

humorad1 wy.sterdU ITMt d wnr c,u ·Montpa,rm1sse 'Zatr1zyma1i si'ę w ma:lym
hoiteUku prizy •Ul. ,fail~ui"e,re i w iPól god!Z:iny
potem byli ina ,uLilcach Pa1ryż.a.
1

0

.Z pod nóg tysiq,ca woi1 rującyiel1 p:a,r unosiły 1się tumany kurzawy aż PIO ,dachy maijwyż
szyc.h do1mów. Czer1wone 1ir 1z,iel ou1e fampi'C;,uy dilugiemI g:irl.a1ndamt prze,ci1naly ulLce. Po~
wjetr1ze p,r,zeu·i·kala wr0ń iaJkołdu, 1cz;o1snku,
1

tPo~u.

Na uHc.a.ch prmowa! nasrtrój pogoid:ny :
1beq,,trnski - 1r1ast1róJ 1din:ia świą1teczne·~o, w
którym 1rn.Ż'dy ma prawo 1próż.TI1owruć d śmiać
s-ię ido roizipuku, woil:t10 męż.czy2nio1m
nie
myśleć 10 jutr.ze, a kio!bietioon · nlie 1zas:t,anaW1i!ać się na:d tern, co 11116w.ią, cio ·wbii.:t: J ~ak
.z Uldemli mężczy~ni iP+Os.tępuJą.
·

wał:a

tatk o,choozo., d~i:ewioz.ęt:a io podkrążo
nych oazach były łalkile uiroaz,e, że :pr zesi1ediz!ielii w re1st:a urnc1
i'i ido ra1na li ani' się S1POis1t,nze1gli Jak 1nraddbne itow:arzysiikil g.d:ziieś
1

i0birnrzyl si1ę.

Zmbiić z 'lllieg;o

dz11eieko

il11ieŚl1ubne?

syna? Ależ O'.n będz1e modem legalttem dzileddem !PO moJim ś'lubfi,e Jaik się z
Ade,lą 101żen1ię
Nl.ó:wiifem d (i.uż tyle razy,
Laa·che,not, że fo jesł je,dy.ne 1r101zw:iąz1a1111i1e,
jedyne 1d,oibre 1r1oizwi,ąza,rni1.e. Dl1a1cz:eg;o id1z.iś
mru O teim mówi.S•Z, ll<dedy ·. ;przyjechal,jiśmy do
Paryża zalbaw!i.ć sd,ę. Ład•ny P'nzyiaciel, ni,ę
nm c,o,?
-- Masz r.a,cję. Sam :ni-e wie.m; ,co mi
Siię stato·. Os:i:oł jestem.
Ta:k; :Mk. . Oże
nł,sz s,i·ę z .Aldelą li chfopak 1będzię two ilr11
śluhuym syineim.
Chodźmy TI.a kieliiszeik.
.
I ,p1Hi •ZJno:wu. A póź:n:i:ej tańczyl:f 1 do 11.l.padł,eg,o :na bul'Wa.rzą, IR.as,pail kro,!o 1crhentarza
Mo11:~p.arnasse, ·pinzy il..:i·o1n de Belfoirt .w pa:rku de IMorrnbs'orLuT:is„ Wr·es:zcie ws1 i,~1d1'l w
tramwa.j d!la 10id1Poozymiku.
Na pl1a,c:u Crdoc - 1Rouge w r·es•ta11rncji
BellevMte po1s1tano1Wiai 0od1Po·cząć ii 1P16ruczto1

wa,ć

s10J'iidnii1e.

Gdy tiramwaj siiię :zaibnzy;ru1a:t -..: na:sza
czwó1rrka -wysko,ozyla llla: itrntv.ar. iBuedny
Pel1arinque nie mógł dm o 1wt1a.sny1ah, sli!.ach
utrrz:.vmać siiię na nogach. By~o mu 1ban:Lzo
g.oira,oo. 1Mia1ł s1Hrne 1P,ra·gi111ie!ni1e. La1rche1J.1.ot
wizi.ą! ·go pcd rękę j, ,za,siedl:i w rest:auraoji
)r:z:V · stQ!I!ilku;

Je1dl1f ;ł ipiJii1.
tło

p;ali\ó

su·ę

Byto· !hairdtZiO -w;esolio1, świa
fak jiaisoo, muzyka rp,r!Zy~ry-

święta 1n.arodowe~o.
1

'Za'St1a1nowJ:t stlę węw :ba["ze, stu1knęH
śmy s:j,ę kLel'i1szkami, Jesteśmy j,uż .druhami...
a'le jak was z.oiwi1a,, prizydaCJl:elu?

1

1

Amii idrgtnąl.

W,ówcza,s ,okol·o goid:z·iny 9-e.i Larchen.ot
j,ego papi1e1ry 1z kieszen1l maryna;rlkiii, iPelairinque nalefał 1clio 1ud!zi, któnzy
mi!e,!li :zwy,czaj ws1zys t:ki:e swode drrnk1.1:me1nty
111qis lć za1ws ze pr,z y 'Sinbiie.
La,rche.rnot ,po1S!ze1dł ido ha ru J :z·asit"a:wszy
t1am węg1airza {):rnz pomocniilrn fnlizdera
prlzy ra!ll'nyim kieHs,z:ktt, :Pinzysiiadł silę ido rnic.h
i po 1cihw1iH wzmorwy 01z,rnajm!1ł: ·
- M.us,z,ę 1pój,ść dlo rmermstwa1 i 1P·odipli1sać
;akt ,1.1Jzna:n:i:a dz,iieck:a, z.uch chk>ip!ak, powiiawyai1 ągruąt

Dz:Leckr0 A:deJ1i A11'tro!ruiJny LarcheILo[ w1stial,o weii'ągJruę.te ido aktó:w~ jarko 1J.1:ieślubny
,syn Lt11d:w!i1ka - Ar~sltyda iPe.laTl111q,ue'1a.
Le Pela;r:i1nciue per ,pirooora 1do•ść ho1111Jie
'OiPfaaH śwfadików aiktu r nia. item ·sipir.awa s,ię
sikończyila.

iChcede

.

„Po-

Tragedia Maura w Teatrze Polskim.

dal za kulisami.
iCemtrnJ,nyim pn.Tirnkfo.m

.za;i:n.teresaw.ań

te-

a:tralrnej Wairsza1wy Jest 1o:be,cn:Le s:ze!hpii:r·ows1ldle air1cy.dz;ielio .~Otello", w:ystawti101Tie w
Nad.po 1t'ężnoiedsze
1świata iSłudJum t.S•cenirczne

'.foa1t:rz,e iPolskliinl.

.,f,a:t1imze

w lilte-

0 za~drwśic.l1, ro1zgiry.waj~ce się na ha1rrw1111erm tle
Wenecj,i i Cypru, rre1żyse:r - p. Al. Węgiiler·
:Im ująil w 12 1obra1Zów~ w ,św'i1etnie 1mimy de,Jmmcy,j IK. F:ryc:z:a oprRwmy1ch.
Na taim.a'Ch iPil'.asy st101!e1czn.ej uka1~ał siię
cafy s:zeore·g artylkulów:, pirizy,czynków, rece;nz.ytj iltd., .p,ośw:i;ę,wnyich .ipr,emjelflZe „OteJ11a". Na uwagę z astugiuje. 1cii,ekawa p10Jemika w s:PraWJie.„ po chodzenna !b'ohatera tra1

1

- 11 -

się

1

1

z sekire-

1

-

j~

1

Ja? - 1za,W10~ar Pelarń!llqne 1zdumi10111y
.prnyz!!l!afom si.ę do od<:1oisrwa?

- N o fa!k -- po•twi>eTidi.lliił s·ekreta,rz 11:; li!pca·!
1Pć1'air:illlque my,ślaf., myślat

,1 w

;k,o,ń.ou

iZa-

deieycl.iowat:
· - Mój Ty Boż-e. Ja1k:i\Ż da mus,iaJerm być
.piija:ny ! ! !
Tłum.

.Utyka i Miłość". -- Z historii teatru. - Skan

·

spotilm,1

To ba r,d,z'OI iPiękn1ie :z was·zej sitr,ony go t,en '0 statQ1j wyd1walać .pod n:iebbo1s:a. --- Tyl.foo co pr12ys!Zfo ,pofoce111•iie z
mernrs'twa XIV oikręgu w 1Pa1ryż1u ·cL01pisarnia
ormów~emfa na akcie .urncLzin syina tpa.nny
l1a:rche11o·t i0 waszern iprz:y1zna1flii1u s&e id10 ojcostwa. To har,dzo s:zlaichetr!łiie, ba,rd~o 1do·brze, panie Pelair:im.que !
paic,ząl

IJ:Jyć 1św:i.adkamii?

Teatralja.

-

:następnej

Niiediz.i:eli

ta1rnem ;meroistw.a.

1

daim wam.

·

Co ido Peiarii1nque'a we ,wJasnej 10is101biete.n spal Jak z'aibi:ty do goidZliny 2-,ej, p-0.c1Zem
z wii:emym Laiche::not :ws1iadt d10 podą~u l .
wrócilł ·do Mi1reicour't.

1

1

-

spo·tłi:aliilśmy 1s1iię

- PelanLnque, ido .uslug La1r,che:1.1.iot
. 1przeds't1awH S1ię .heiZ wahaltlli:a - L!o'UJils-cA.riS'ti]de Peaa1riia1que. Oto imód dowód os;olbisty.
- W p101rzą«:Lku - zgodlziiH stę 01bad no1W!o~kreorwan.-i dn.11ho wire.

1

1

do merostwa.

Wfa1śdWie

-

gl1a1rn -

się n'ie•śimieJo:

- Pelar:i111que, odtuże.j już nii'e mo1gę, imam
'do1syć! 'TY jesteiś żelaeny. Wygirafoś srprawę. Ja trup!
W rze,czY'wisto 1śd iPelarnimque byt już .,gotów, on zaś, rLarclrnnot ialn! s:ilę :z1a1chwi!at
- Odp,mwadzę C'ię - rzetkł Pefaroimque
troskHwie.
Wsiedli do domżiki. Pelar:ilnque imoimenfa1l1nite 1zas!llą;t Przy 111Hcy fa,!giu1Meire Larchenoit olbudził g;o 1r 1pomógt wed:ść n:a 5,chody.
- I Lta jes tem 1p'iniany - pr:zyznia,t s1ię
w1r'e's,z.c:i-e Pefar1i1nque - rpoodiajmy sobie iręC'@ ••• Oj, hrade„. 1zode,jm mi' huty„.
Uvrche1no.t ro:zz.uf g.o i roze-brnt.
- Jesteś :przyjaoiel -- mmc:zał iPefa:r~:n
que -; 1prawdziwy, d'01bry przyjia'Ciel... Ach,
ten rdz.i-e-cfa:k„. tern h:ie,dny dizd1edak„.
- ~Nie mówmy 10 ite:m -- prze·r w:a1t Lardiennt - ty ma1s•z ra cdę.
P6la1J.:ill1qrue :z.as:nąl S:nem 1kam:i1e1mym.
L.a r,che,not .oid .aziasu do, ,c1u1,s1u szarpa~ go za
raimuę, wofają1c:
„1Pela1ri111rqne, Pel!a:ni1nque" !

w~ę.c

Ro1szLl

1

1

~ •'

Po:mocnilk fryizje,ra stw.Ler1 dzli~. że ibo bę.
,piękny podairunek dla maka !Z oik"1!zH

- Wtdoczn:i e ;zmi:ankowa1ły, że jesteś.my
za1111aldt,o p1iljailti - :z:a,uważy,f Larcheno1t.
- Ja mie jestem piijailly - roibr.us zy! się
iPela,rd1nq11e - pledes'Z j:ak 'Il:a mękraich.
Okol-0 1godzii111y 4-e'i :Lamcheinot odez:wa:t

1

Pćla1ri:11que

rZiatlwa-

cLzfo

:z1 ntikły,

1

-

To ,obywartelsk!i obowiiązci( -

-

iyJ · wę,glar,z.

1

1

Mo~ego

wę.

frytiury 1i

T:a111tce,r,ce Pelairinque'a byfo 1t11a 1 Lmię Be1rta; przeidsitaiwi1la swą pr1zydai6i'ó:likę Irenkc;
Lairche,not0iwi. Na,s,za 1c1z wórka ,za1sii1adfa w
rest~:uracyjce ,prny jeid:nyim s1toiH1k:u. Wypito kilka koilejek, 'P01C'zem rw ba ndz 0 irÓiŻo
wy,ch humoriaoh udall1io s1i:ę do kli1na przy ;ulicy Gad1lete.
- MlirJutika kur1lm ! - sze1p,nął PeJ1a1rilnque na ucho Larcllrn111ofowi~ chw:i1eJą1c siię już
na nogach.
- Pelarinque - upomniał go Larchen101t - l!lii1e 'Zdradź ie,zaseim mo,jej s,irosrt,ry. Ona
czeika ,nia deibi1e. T,o porzą1dna d21i,ewiczy1na,
gospoda:rna. Ona Ujpii1ekta 'króldika.
·- Ja1ki,eg;o :króHkia - s,pytail iPela1rinque
111i1e ba1rdz,o 1przyfomny.
- rK.ról1ika, Móire~orś jaidl w wagonie.
- Prnyrzekfoś g.jrę O·Żeni.ć - ciągnąl
La1rchen0it rdalej.
- Z kilim?
~ królli1k1iem? - lf10tZe.śmd~:l
si'ę iPe1a rii111que.
- To 1ni e ża1r,ty ! - .oihruszyl się Larcheniot. -· Z modą s;i;o1st1rą. 1Masz !Z nią
dZ'i'e.cik o.
Pelar,inque z.ais~an101wi1l s1i:ę: „On pr.Z'YrP.Uszczia, 'Że jest,em ·Piillarny, aJe 1tio a1ie:pirawda"
P'omy1ślal soib;i,e w duchu, .poc'Zem ,zwirraca1ąc
slię ido Larchen.ot 1zaczą,J mówić 'P01dnli•e,c,o,ny:m glosem:
- W1ła,śinie, wla1śni1e ! Ożemic się. ChQt,n·ic s1i1ę oże1ni'ę. St1ar1zy La:r,che1no1to,wJe ,spr:ze
c:i:w1ilają .się, ni:e ja. 'Mo1e -zamiary są clZTste, szlachetne 'i wszystko uloży sTę (J.,obr,ze.
- Ale t:vmczas,em - .za1pwponowal -Larcheno1t - 11ri6gfrby1ś małeg,o :zapi:sa,ć w:'merostwie ja/kio swo•ie dzie,cko.

J. Saw.

g-e1cl:ji; jedni ,od :Maurórw, j1nni oid Murizynów
róJd '}ego w:ywodzą. rPomiimo ba1rd:zo 1rzeoz1oiw:e względy tekstu ,i 1psy,c.ho'1:0gJi1, .po-twii1e:rdz,adąca ra1czej 1słu•szność ']lrerw:sa:eg10 z
tych ,domnii1e1ma.ń, p. Jiunosza - Srtęipowslki,,
~n.ako:miri:y

01dltwórrca iOteJla, 11nisri:yn1J:i:t,em ak-

fo1rskii1m :i iprzyrldad:eim w:i:elu srwy;clh ilmlicg6w :wiied!z·i101n, w.z:tą;l .na s'ię po.stać MurtZY·
inia, :n/iie 1Ma1Ura, co 1poz~o1J~uto rn.a bamc:Lz.o IO'fY·
~ilnailne upla1s,ty,c1zni:enli1e k10,ntrast10.wy.ch pa-i.ze
żyć duchowych hohate,ra. Nl1e mów~ąc ·,już
0 tn1!dnośc;iach, WYlfl!ilkająicy:ch 1Z a:>OOta'W'den:ila samej r.oli, izadaITTJi1e. :p. J11.m101s,zy~tę.pow
slkiie1go był-o item c-iężs,ze, że 1tJ.ta s1ce111iie war. s,zaiwslk~1ej, żyją św:1et111e trradycje Ote.JrLa w
ndeiza1po1mnfanej ]·nterip.r,etiaqjii iBi01. Leszozy6sfkdego.
P. Stęipowskd iltP•Olfal się ,z'\VYOięsiko :z ogromem swei r.oH, mwet tam, gdz:re tr~e1
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