PAUL ROZENHAHN.

I.Jegjonista.
Uroczyste dźwięki organów zalały ci:hn
gdy rozwarto na oścież spiżem wykła
daną bramę kpścioła św. Trójcy.
W tłumie ciekawych, którny jak iywy
mur zgromadzm się po obu stronach wyto·
dywanem schodów, •rozległ sic;
żonych
szept, zaczęto• się cofać i przeć naprzód -w drzwiach stanęli go-ście weselni. Dzv\NltlY
zabrzmiały, tącząc swe donośne tony z radosnemi ,dźwiękami organów w jedną potcż
ulicę,

ną symfonję.

ukazali· się.
Kareta ślubna poidjechata.
Maria schodzita wolno ze schodów u b'•J
ku swego męża. Sto s1pojrzeń wnet utkwi!o
w postaci pięknej panny mlodej, tu i owdzie
dat się słyszeć szmer zachwytu. Kobiety
Państwo młodzi

cisnęly się.

Tylko co postawiwszy nogę na stopniu
karety MaTja nagle odwróciła głowę. Dlaczego? Nie umiala sobie te•go wyttóma.czyć.
Coś ją skłonito. Tam w głębi dwoje ocz~
wpatrywa~o się w jej postać - dwoje ciem
nych, plomienµych o·czu, które znata dobrze.
Nie - to nie on. Nie może być! Jego kości dawno już bieleją na pustynt Przed re .
kiem sama czytała doniesienie o jeroo ~mier
ci. A jednak„. te oczy... I uprzytomniia sobie
kiedy na nią patę. ostatnią gcdzinę tak samo.... temi samemi oczami,
trzał które tylko co miala przed sobą.
Kochala go.
J<:iedy pioraz pierwszy przed dwoma laty
poznała na placu tennisowym mtodego inżynJera Rolfa Eppinghofena, który ją potem
odprowadz.U do domu, miała wrażenie że się
przed nią ·otwarta wysoka żelazna brama
pt'Zez którą wyj.rzała na śmiejącą się w pro
mieniach sl1Dńca krainę.
Stnchając jego ożywionej mowy młala
przed oczami piękno świata, które on oglą
da1.
Pewnego dnia ojciec wezwat ją do swego gabinetu. Przed nim leżata podtuż!rn
ćwiartka papieru, na którą patrzał ponurym wzrokiem.
- Przeczytaj to - p1owiedzia,ł do niej.
podając jej papier.
Z dziwnie trwożnem uczuciem wzięta pa
picr qp ręki. Weksel n.a 10,000 marek.
..,..- Przeczytaj podpis.
Przeczytała nazwisko swego ojca.
Ciężkim krokiem po:dszedtszy do. kas.v,
wyjął jeszcze dwa formularze.
- Spójrz na podpisy..
Wahając się rzuciła okiem na o.ba akcepty. I te weksle opiewały na wysokb su
my .i 1JOdpisane były nazwiskiem jej ojca.
- Ra1zem 34,000 marnk - mówU ojciec
g~lllcho, - te trzy weksle w prze.ciągu czteFech tygodni• musiał'.em wykupić, gdy:i zostały wystaW.ione na moje imię. Czy wiesz.
kto mnie !Podpisał?
·- Nię - odpada bezdźwięcznym gło
sem.
- Twó1 narzeczony.
Cofnęła s.ię z przerażeniem.

~edaktsr: Klemens OrlJlulskL ·

- To . jest fał-szerz, - ciągnął ojciec da ża.iący naprzód zmęczonym krok.iem. Kiedy
lej, - pod!y, nikczemny fałszerz, który się i<> mijał, odwrócit głowę.
Spojrzat~ mu w twarz i cofnęla się z owkradł do .naszej rodziny, ażeby w ten spe~·'
sób 1zdobyć więcej środków dla swego WY- ! krzykiem. ro był Rolf Eppinghofen. Wpatrywał się \V nią, jak gdyby nawskrnś prze
stępnego życia. Oparła się bezwładnie o
nikał.

ścianę.

- Rolf! - krzyknęła i w tej,że eh wili 0 •
Maria spotkała się nazajutrz z Rolfem w
budziła się na dźwięk swe,go gfosu.
malej cichej cukierni. Tam pogrzebała do re
Złote słońce śmiało się w pokoju, a za
szty swój dziewiczy, promienny sen :?foty.
oknem ćwierkały kosy.
Zdjął maskę i ukazał swe prawdziwe obii
Tkliwy głos zapytał:
cze. Rysy egoisty bez serca, polującego je·
- Nic śpisz, Marjo?
dynie na jej posag. Zaśmiał się szyderc7.yn1
- Nie - odparła drżqcym głosem i Jęła
szatańskim śmiechem, który skaził jego pię
się szybko ubierać.
kne oblicze do niepoznania i. mówił:
- A teraz będziemy jedli śniadanie - mó
- Ośmielcie się mnie wysiedlić!, Jeśli
się nie boicie skandalu!.„ Jesteście skompro . wit mąż z pogodnym uśmiechem; - chodź,
pojedziemy na dól do kawiarni.
rnitowani.„ Róbcie, jak uważacie !.„
Podeszli do windy. Nacisnął guzik. u.
Zerwata się i wybiegła nieprzytomn:t na.
słyszeli brzęk maszynerJi i winda wolno
ulicę.
szła w górę. Krótkie stuknięci:e i windn. za
Dnia następnego Rolf Eppi111ghofen znikl
zatrtzymała się. Obie potowy drzwi otworzy
jak kamfora, jak kamień w wodzie„
W rok potem ojciec przyniósł jej z biura ty się i windziarz odkrył głowę, uprzejmie
zapraszając do wnętrza.
gazetę z następującą wzmianką:
Wtem przeraźliwy krzyk rozlegt się w
- Dziecko naszego miasta, inżynier
Rolf fppinghofen, który przed dwoma fo 1.Y całym domu. To Marja, krzyknąwszy na ca
ty głos, jak oszołomiona zatoczyla się z(;
zaciągnął •się do legji cudzoziemskiej, zgin 1!
wzrokiem, utkwionym w twarzy windziarza
w walce z Beduinami.
Przed nią, w bro.nzowym, dziwnie ')zaKilka dni chodziła z zapłakanemi oc-zami.
merowanym ,mundurze, z ciemnemi, błysz
Ale życie upomnialo się o swe prawa.
czącemi, ponuro wpatrzonemi w nią nien:Teraz była żoną innego.
chomo oczami, stal Rolf Eppinghofen, jak ży
Nie kochafa go gwałtowną milośch
Skromny towarzysz u jej boku nie spodzie- we wcieknie jej dzisiejszej unary sennej.
Mąż pochwycił mdlejącą w ramiona i pa
wat się nawet od niej silnego uczucia, wietrząc trwożnie w jej przybladłe lice pytar
dząc o jej traglcznem przeżyciu. Ale mfala
'Id pierws•zej chwili nieograniczone zaufanie z niepokojem:
- Co ci jest, Marjo? Co ci jest, najdroi
do tego .niemłodego już człowieka, oczekiwa
sza?
t;::i. ją pogodna i wygodna przyszlość. c·~uła
Uniosła powoli gfowc; i wzrok jej padł
się bezpieczną pod jego skrzydłem i sądzita, że z du.iem ślubu przeszłość zgaśnie, 7.gi znowu na windziarza.
Ale w tejże chwili stała się rzecz nie·
nie, jak gdyby nie istniala.
słychana i stnisizna. Maszynerja windy
Nagle wyprostowa.fa się.
drgnęła, zatrzeszczata z toskotem pękająca
Jakiś głos z oddali zawołał: - Jestem,
stal, winda znikła i zapadła się w glębi~.
kochanie!
Przeraźliwy łoskot strasznego zderzenia, o
W tej samej chwiH kareta stanęła.
Podczas, gdy goście ucztowali jeszcze i krzyk, trzask stali i drzewa, hr1zęk szkh Pili zd.rowie mlodej pary, nownżeńcy autem h potem śmiertelna cisza.
Wślad zatem setki dzwonków elcktryzdążali na dworzec kolejowy.
cznych rozległy się w całym .domu, pośpie- Niirnberg!
Byla to Pierwsza jej stacja w drocfae do szne kroki ludzi, bic,grn1cych po schodach i
Włoch.
korytarzach, wołanie o pomoc, zn.pytr.mia.
Auto minąwszy starą bramę wjazdtiwą,
Dyrektor szybkim krokiem zdqżat n:1 dól
skręcifo we wspókzesną ulicę Królewska.
-- Co .się stało? -- zapytał mąż Mal'ii, za
Zaraz na prawo w morzu światta to,11ąl h(,'.
trzymując biegnącego .
tel. Zarządzający przyjął podróżnych i zaodpad niecierpliwie
- Windziarz! prowadził do zamówionych zawczasu pokoi.
przerywanym gJosem -- lina pękła, win·
Tej nocy Marja miała dziwny sen. Szta dziarz zabity!
ulicami Algieru. Południowe sfońce olśniewa
Marja wyprostowała się i wpatrując się
jącem światłem zalewało ulicę, nad biatemi
weń oczyma nie z tegn świata, pytała g-fo·
domami unosiło się palące powietrze nu- sE·m drżącym:
·-de
styni. Chodziła l chodziła .po dlugiej
- Nie wie pan„. jak„. jak .. nazwisko.„
skończoność ulicy ciągle pod ognistym balwindziarza?
dachimem poludniowego· nieba. Wres,zcie do
Dyrektor s.pojrzał na nią zdumionym
my znikły - znalazła się nagle na ,pustyni.
w1zrokiem: Na co jej ta wiaidomość? Osobli
Ustyszala za sobą tupot wielu nóg lndz- we pytanie! - pomyśla! - widocznie prze
kich. Obejnala się. Oddział legjonistów · mr·, strach wytn\cif damę ż równo•wa,gl.
szerował szybkim krokiem. Blade chore ,l- Owszem - odparł uprzejmie - jakblicza zwrócone były w przestrzeń, wpó!- kolwiek .dziś runo dopiero zaangażowałem
otwarte febryczne oczy tkwiły w bezkres~ go·, dziwnym trafem zapamiętałem nazwisnej dali.
ko: niejaki fppinghofen.
Oddział zamyka! chudy legjonista, idąTłum. Jotsaw.

DODATEK DO KUR .JEIRA ŁÓDZKIEGO.
1

·'-, ,. ,__.. .,._, . . . . . .,._,. . . . . ,. . . . . . . .
Rok III.

.....
.
ŁÓDŹ 1 dnia' 5 września 1926 rok~~-~-..,.~ .

-.._,...,,._~-----~„ .-..~~~~

.

Nr. 36.

0 r,:f"\l"\,f'\.~..f'.../",.,A._A/'\,r..."'-r.._"'-./"'.._,-,,_,....._~-"""-•~J'.r...r"<A••~··•.r~":</V""VVkl'..r~..r.."1

--.::;::=l!:r-1============1[!);----~fil~======i~ilE=:--

Czar podmięjskich letnisk.

w

Fragment.stawu w parku Stefańskiego= w Rudzie Pabjanickiej pod Łodzią.

od brutalnych mil-0ści 1Fony'ego. Uda.je trzeb a r>tysitycznych ;publiczności mieJsco'wei - grać tu bę<lzie - powta.r.z.amy t·o wkońcu, Andrzej ikrok za 1krokiem
CO SŁYCHAĆ W WARSZAWIE? - TE- zdobywa sobie spoJwjne dotąd jesz·cze ser- decy<lującą rolę. Teatr, rzecz pros-ta, moPOMORSKIE. - MIASTO HA- ce Simo.ny - no J wszystko się jak najleATRY
i to
że istnieć o tyle, <J file Jbywa w nim MLET A.
piej według zwyklej komediowej recepty, w dostatecznej liczb+e - publiczność.
!Nndcl1odzi jesień, a z nh\ - nowy okres kończy. Ani to zbyit do·wci1Pne, ani cieka- W przeciwnym razie - lepiej S•ię nie tuwe. "Raczej trochę . pretensjonailne :i prze- ·dzić, a, otTząsną wszy proch ze s·tóp
żyda teatr'<!1lnego. Teatry warszawsikie mz.
swo'icli, wny.kać gdzie .pieprz r·oś nie„.
iDzięki Teżys·e r skiej pracy p. Stasad:wne.
r.
sezon
dniach
ju.ź w tych
poczynaią
Nie wszyst.kim z.apewnie w:iado.mo, że
nisławskieg-0 ·jedynie oraz ze względu na
1926/27. Na czele kroczy Teatr 1Nar-0do„ttaml•efa", na
szekspirnwskiego
akcja
uzt
.bar<lz.o ddbrą grę p. M. Kamińskiicj,
wy, inaugurnjąc nieśmiertelnemi „$1.ubami
o·parta, }es•t w
kronikach
skaindynawskkh
i
życia
OTiieco
O
·
nabrafa
l
<
'
al'
Dev
p.
obsadz,ie, czka
w doborowej
iPanieńsk·iemi"
gruncie rzeczy całkiem realistycznie zlodo prnełkn:ięcia. Dwie
sta ła się możliwą
Wśród któTej widnieją nazw.iska pp. Gr·omka:lizowana; rozgrywa s·ię na sta ro.żytn ym
gilówne role mę s.k ie odtworzyli st-arnnnie p.
IPichor-Sliwinickiej, Maidrowic.zówny,
mi as·te.cz.ka Iielsi.ngor.
duńs1k:ieg·o
zamku
(foStaszewski
i
1
ckiej, iBrydzińskiego, Frenkla, Leszczyń Łuszczewski {Andrzej}
na wyspie Zemalowniczo
to,
Miastecz.ko
1
ny).
odby·kiego i .Rapackiego. Jednocześn~e
landji ,pot·oż.o·ne , obchodzi właśnie -0becnie
Zakf.ojona w r-0k.u ubie głym na szeroką
ie 1próby „Snu srebrnego Sal-0mei",
wają
który wzbogaci repertuar żela2Jny pierw- ska l ę impre~a teafraln a 'J)Omors.ka dY'r. k. .:OO-letni Jubileusz swe go ·istnienia. Zbuszej sceny wa-rszawskiej. Ze względ'U na Bendy :wsita-ła - Ja1k wiadomo przed upły- . dowana w ttelsin go r ·twierd za mO'l'sJ<a i
fort, na cześć ryceTskie go królewicza,
wem sez.o nu w zupe łn ości rozbita na
reorganizację personelu dyrekcyjnego TeaHamlet zwany - s trzeg ły ·przez parę set
.kutek kata st rofy f.inansow•ej. 1Wobec tych
tru Narod-0wego - należy się spodziewać,
.lat p.rz,eJazdu pr.zez cieśninę Sundską. Od
nie,powodzeń, wynikającyc h ,,;aTÓWll<J z nieże teat·r ·ten postara się wikrótoe -0 to, aby
ok r ętów, .pr ze p•lywa ] ą•cyoh przez nią , król
jako,
o
teat·ralneg·
1kier-ownictwa
1i
domaga
pustym
1
tyl.k-0
górna jego na.zwa nie bY'ta li
po.bierni w swoim czasie da·ninę,
duński
Po przy,krych doświadcze też z ·bra.ku o boj ~neg·o ust-0s·unkQWania się
dźw.iękiem.
której wysok-0ść z11 l eża ł a od wieJ.k·ości okrę
niach i zawoda·ch poprzedniego sewnu ,p1u- do ·teatru ·pu1b liczności oomorskiej, - na
tu i wartości jego 1ładunku . Podanie głosi,
sewn przy sz ł y pomy s ł y cen-traliza·cii teabliczność wars~awska ma -prawo •oczekiza·na jednym z otk rętów przeip!ywa·I ongiś
że
pomoirsk.ie
miasta
przez
ly
z.osta•
trów
Yt
aTtys·
Naroidoweg-0
o<I Teatru
wać
niechane, ist.nieć bl}dą 11a'1:-0miast vu,pel-nie ciefoin ę Su ndu Sha.kespea re; podczas po·cznej rehabilitacji, która pozw>()ILi ta·by z.a.
stoju statku opowiedziano mu l ege•ndę o
o.drębne i nie z.a leż.ne zespoły iteatra ln e w
p-omnieć <> błędach i niedo ta{kach ,przektóra, IPO odpowi edn·iej imody·fiLosy
Mamle-cie,
vrudziądJZu.
i
Torull'iu
Bydgoszczy,
sztości.
teait-rów w Bydg·oszczy i Gmdziąiliu są już kacji ·a rtys•tycznej, sfa-la się osnową ar.cY,Gorz.ej natomfa t 1pr.zedstawia się spradef.initywnie rozstrzygnięte: pierwszy o- dzieta: iDzisia1j He<lsin gor jest l:iczącem -0k
wa .z Teatrem im. 1Bogusł.awskiego, którebejmuje dyr. L. Dybiztański, otwierając s-c- 20.000 ludzi mi aste m ,portowem 'J)Osia daja,go los - w ·chwiJ,i, gdy. -te stowa piszemy
ce m piękn y g·otycki rnt.usz, warsztaty okrę
n l l b. m. ,, Liliami" Morstina.; - dr·ugi
so
izapyta.znakiem
.pod
poz.ostaje
- wciąż
l·owe oraz wspomniany już s tarożytny zania. laik się diowia<lujemy, IP. iAdwenbo- - ,powienzony ~os taił .dyr . .li. Czarneckiew
mek Kr-onborg. ·W tym właśnie z·amku
IPolskieg-0
Teatru
mu, ·b. kierownikowi
wlcz, jeden z reiflektantów na objęcie tego
g ł ówną część ur-0cz ys t·ośd jubit
urządzono
drama•
będz.fe
prowa·dzić
kitóry
osnowcu,
teatru w s~·onie 1926/27 ztożył iMagistrai operetkę. Obu zes·pol•om ży·czymy na leuszowych. M. :i•n. zainscenizowan·o szet{iwi .m . Wa:rszawy pr·opozycje nader d.Ja
prn gu ·110weg·o sez.on u zachęty ·i wszech- rcv: dziel sze k pirowskich według wz.orów
miasta· korzystne. iP. Adwenłow.icz boi pamiątek z epoki ge njalneg-0 twór.cy.
NietY'lko jednak tayc h sukcesów.
s~rnnn
wiem, wespót z p. Hulewiczem, chcąc raDelta.
pospotęgowanie
i
lecz
<lyreikt<Jrskic,
lenty
grood
tować Teatr ·im. Bogusławskiego
żącej mu zag!a·dy, gotów jesrt prowadz-ić
go nawet bez żadnych subsydiów pienięż
nyoh 1Magistratu, ikontentując się jedynie
drobnemi świadczeniami rzeczowemi. Ale
podobno i nad tą ·OfoPtą ojcowie miasta kiZ wystawy „Mieszkanie . i Miasto" w Łodzi.
jaikiby oddać
wa1ją gtowami, zamyślając
gmach teaku Wydziałowi oświa•ty i kultury iMagl słratu, - w jakim celu - t·o pozostaje <fotychczas okryte niep·rzenikni<Jną
.Z zadowol·eniem stwierdz.ić
tajemnicą.
·trzeba, że zarówno ,prasa jak kola artystyczne stohicy czuwają ·pilnie na·d tą sprai dlatego, być może, <Io zaiprzepawą zczenla •pierwszorzędnej placówki teatralnej nie dojdzie.
W <Jsfatnich dniach z premiera, wystą
wystawiając trzyakfową
pił Teatr Ma ty,
komedię francuską .Oeval'a, p. t. „Simom1" .
.Jest to obie, nieodbiegający daleko ·od .innych, zwykły płód bulwar·owo-paryskiej
rn zy, zamknięt y w obrębie zawsze tyoh
samych .prychologicznych szalblonów i erntycznych :konwenansów. Walka dwóch
mężczyzn o .serce Simony; Andrzej Ją foocha, Fony ją posiada. Ale Fony Jest tylk-0
panem zmysłów nie se rca Simony która
też 1pragnie WY·do1być się z pod teg-0 władz
twa. Zakochany Andrzej, biorąc na się rnlę fikcyjnego kochanka Simony, nic szczę
dzi intryg i wysiłków, znosi wszeilikie cioFragment jedn ej z sal wystawy „Mi eszkanie i Mlasto" zorganizowanej przez
sy i upokorzenia, a.by tylik-0 uwolnić Simosa m0rząd naszego miasta.

Teatralja.

nę

się
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Jesienna wystawa kwiatów w Miejskie.i ·oalerji Sztuki.

P. Kaczorowski prezes Związku Ogrodników wykazał
wiele star nń i znajomo~ci fachowej przy organizowaniu otwartej w ublegtą sobotę wystawy kwiatowej.

I

111

armur

ożyje,

gdy

ręka

anysty go dotknie i kwieciem
pn.ystroi.

Z teatru Miejskieg o.

Piękny

rezultat· pracy ogrodniczej.

Zygmunt Wilcll1owsk1, u1alento.VA11y
ar ł,Y$h! teątru łódzkiego pozostaje
nadal nA naszej scenie.

-a-

S. Janowski, zaangażowany
na rozpoc.r:ęty sezon do Teatru Miejskiego w Łodzt

i

Ze sportu.

Na lewo.

Ralf Koels,
przeplynąl kanal La Manche, b]jąc dutyl hczaSOAi V rekon! światll\\)1 •

Obok stoi Zuzanna Len-

gJen.
Na prawo·

Wen de,
znakomity bokser polski
zna;duje się ostatnio w
doskonałej

stałym

formie dziek.i

treningom letnim.

I••

Zespół oryginalnego baletu rosyjskiego, budzącegu sw.:mi produkcjami niebywaly wprost entuzjazm flegmatycznej publtczno~cl
stolicy Wielkiej BrytanJi

.I

Ranna gimnastyka

w obozach letn ich P. W.

Jak mocina zgubić laskę, dopvawdy nie
- Biafa postać z· żółtym, <lł.ugim szarozumi ern ! ·
lem na szyi szla obok ciehie, czy' nie?
- Pewnie z·osfawiteś ją przy s.zopłe.
IAfeiffle mześmiat się szt•ucznie:
Chorągiewka.
Pfe.i'f>fle przeskoc·zył pr.zez ·rów napeln'ioo
- ŻóHym szalem? Czy ·C·i nie slaho
ny wodą mów.i ą·c:
Gusta nie mogla się przed nim .zdra- przy.padkiem?
- Tu wiaściw.ie powinna być ktadka.
dzić, że i>rzez o:Jdienko na stry.chu z lorne-.
- M·odniarka Thomann naprzy.klad ma .
tką •U •O·CZ·U 1śl·edzita go wcz-oraj, 1piowiedziataki żółty s·zal. Żótty kolor jes·t na wet P·odal tro~kliwi~ rękę :żonie, która splo.nę~
ta rumieńcem wy:c:iągaiąc diÓ nie·g·o obie rę
la tylkio:
wf.ą.ściwy .dla takiej„
ce,· po chwili jednak c·ofnęla je:
- iP.rzechodzHeś koło el·ektrowni, mu~
Pfeiifif.Je wz-rusz.ają·c ramionami:
- .:Nie, .zostaw mniie., san1•a sob.ie porasimy więc iść tą samą dr·ogą, jeże1li ·chcesz
Panna Thomann jest teraz w Szwaj'."·
dzę· . .P.oidniós.!szy wys-oko sipódniczikę prócarji.
znaleźć l·askę
bowała sk6czyć, al·e zatrzy.mał.a się zlei~ka
....,_ Adeż. z elektrowni skręcilem na dr·o- S.ąm w· to nie wierzy.s;z.
krzyknąwszy.
Wówczas .on preciągnaJ
gę do d·olirw ktamał zmiesza.ny
- 1Podob.nib dziś rano wy·jechala.
ią pr,zez rów ku sobie.
- iS1kąodże już wiesz o . .fom?
- IPrZY'J)a1dkiem .z okna widzfabm, że
Jaki!ś czas szla I() k.Hka cl}rzed nim kro- Słyszal1em.
skręciłeś idrop iero Jmrio mostu .
.
ków.
Mfaia kai:k. pómars.zczoiny siwe p'aS:·
...:._
.Od
kogio?
- Tak .dalek·o nie .widać z ·Okna.
.ma we wl os.ach i kołysa•ta się. ·iak kaczka
- Od ·k:ogo? Od kogo? Za.raz, ·od Jwg·o?
- O, j.a mam dolbre oc.zy, ilepsze niż
na ·biodrach. Pr·zysz.edl .czas, kiedy pięć
- iNJe udawaj przynajmni-ei.
·byś sobie ży-cizył!
lia•t różni.cy 1jaskr.awo r.zuoa.J:o się w ~o.czy.
mac.ze
go
ma.rn
ud1a
wa:ć~
Nie
mam
Pfeilfifle <Jbludni·e się. :oburzył:
Matka Gusty sama
t•o ipr;zei})OIWiedziala
najmniejszeg.o
powodu.
,p·o
temill
- Jakt<J!
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·ostr.zegają.c g·o, ale on wówczas śrni.al s.ię
1
i ula wyrównania rachunku .zapuścht pe111y
Dz.iś

zarost.

chodzi :znowu z

twarzą o~o-

Wyprzedzają.c .żonę m6wił:

lo'ną.

_ Będę szedł naprz6d ·nie wiadomo .c10
może się na <lrndze przyfraf.ić.
- 1Whściwie C·O rn biłeś wcz~raj przy
szopie? -- zaczęła Gusta po chwili.
_: Go ja 'r·obilem? .Zajrzałem do siana
i st.omy, a późnirej P·olożylem się i zdrze-

mnąłem się trochę

Roześmiał.a się tak ost·l'Ym i przenikliwym gł1osem, że stado sz,paków e: krzyki~m z·erwafo się z dużej .okrągłej wierzby,
wzniosło się ponad ląkę i naraz w trawę

przypadło.

Zdaje mi się, że„. przyc·isnąl wsikazujący palec d'O ,czoła.
_:_ Toby d dogadzal·o. Umieścil·bY'ś
innie w zakfa.dzie, a sambyś S·ię ,ożenH z
takim ż6ltym s.zaleim.
Wzdryg·nęfa się, mówiąc dalej:
- Za żad'llą cenę nigdy w żydu nie n0s.ilabym żólteg·o sza.Ja! .
- A czy !a noszę .żółty krawat? odpad
zuchwale.
- Ziostiaw te żarty, .pro.szę dę„ z·0istaw
te ża1„ty! zawo·f.ała wymachując rękami w
-

1

1

powietrzu.
,P.fei·Afle odez'wal się zonwu •ostro!
_ Wolno mi Jeszcze hyć trochę mfodym! Jej twar,z drgnęla:
~ Masz już pięcdziesia,tkę.
- To w~aśnie najle,pszy wiek męski, w
którym z.dr·owy mę.iczyzna .zaczyna dopiero żyć •na.prawdę! - mówH Pfeiflfle go1
rączkowo ,i Prędko id[(c naprzód.
_ Szkroda„ że nie masz przy sobie laski, mógli})y,ś nią w powietrzu wywijać.
Wywija uią pewn.ie w tej chwili jakiś czeladnik rzemieślnkzy :PO ulicach. Pf.ei:ffe WY'

bucłmął:

- !Niech się który ośmi1 eli ·przenowwać

w mojej s.zio1pie i ·zostawić mi na pamiątkę
·i~ija swoich wszy i i plusiki ew„„ •. ! :Zastrze1

lę,

,Iak psa! /Poczekaj; granaty, bomby PO
1
zakfad-am! Wylecą la.idaki w Po·wietrze, c·o
do .ję,dnego!
Widząc go tak smdze zgniewanego
.
rzekla:
- Twój rodzony brat też ,pewnie wlóczy s'ię po uHcy, jak kaźdy bezr.ohot11y.
- Skąd wiesz o t em?
- Cod.zień prz.ecież •CZY tmi1y. w .gazet:i.ch że rnb·otnky 'budowlani nie mają r·o1

1

boty.

.

- Toby do domu :prz:1rsze.dl.
_: WypędzHeś g.o pr:z,ecie.
~ Tylko dla.tego, ·że 1aim stars,zy, chciał
·być zawsze :najmądrzejszy i że.„. za mojcmi plecami zaleca·! się ido debie.
- iPr~ywidzlato ,ci .się.
iPfoiiffle .wzrnszyl ramionami:
·-- to nie d·O·WiocLzi, żebym 1dz·iś kie.dy
Jest w tbiedzie 'llie przyją:f go z 1powrotem
gdyby o u.o ;popros'it.
- Teg10 nig,dy ·nie .zmbi.
- 1W takim razie 1łic mu pomóc nie

mogę.

Redaktor: Klemens Orchulskl.

tP·odesz 1li tymczasem do szemrzące.go,
t d
·wi'er·z.ba111i ·Ocienionego strumyka, .za Iktó_, 111 sfał.a szopa, ale deski slużą·cej ,za ca·
1.„,
kę nie byfo.
1P,feiffle rzucił się gniewll'ie:
_ A to co? Nie", to j.uż ;przecho·d:zi ~ra.
nice...
-·· Napewno w szopie leży kt6ryś z bez
rn·botny<Ch - ·Odezwa fa .s.ię :pani Gusta.
_ .zastrzelę gałgana - zgrzyta.t Pfei.ffl·e między ,zębami., s•ięgając do kieszeni po
rewolwer - ·Od c.zeg·o są <Clio.my noclegowe?
,Ale oni nie chcą tam iść, bo muszą par~
R·odzin drzewo pil·ować, próżniaki bez czm
sumienia! iCudzą pmcą 'tylko s•ię tnczą,
w Maly dzień wylegują się 1po cudzych kątach i si1eją swoje ro bactwo ! Ale jak temu
sze.lmie ·wpak·uję prnch do spodni, ,nazaws.ze ju.ż będzie wolny oid piłowania dr,ze-

i

1

1

\\ca!
- 1Może jest -ich kilku?
_ tNiech bę,dzie ,ki1Jku! 1Myślisz że s·ię
boję? PoczeJrnjcie, fajdaki !
iOdlbiegl n,a k:ilkadziesiąt krok6w 1o·d stru
mienia 'i niebawem wrócił dźwigając w po
1

de ·czoła starą .omsz·oną deskę, kMrą Przcrnudl przez wodę.
iDrnwi sz,o.py były s.zczelnie z.amk·nięte,
tylko okienko w górzre stało •Otwiorem.
_ Wytaźcie, to try! ·grzmiał !Pfeiifflc.
Tymczas·em w sz·opie pogrąfony w s'ia1

poleć .swoją duszę I3ogu, ·bo twoja ostatnia
.. . .
.
rrodzina nades.zła !

"" - Osfatn'ia godzina? Ani myślę! J~sz.cze
z 10 lat chcę P 1 ochodŻić 1po świecie.
· - Mi1otlmz! - zawoł:ala Gusta.
A.rle Pfoiff!e rzucał sic dalej:
- Miotlarz, czy kfo .inny, wszystko mi
jedno.. Wy:msić mi się w te i chwili, albo
kub w lęb hult<:du !
-,- Co, rewolwer? Litości! Nie chcę umic1·ać! IUtośd! - b!aga.l .mi otfar,z podnosząc swoją chorągiewkę do góry.
_ .Żółty szal - krzyknęła Pr:z'erażona
Gusta - i tW()ja laska! .Ach, wsty d, hańba,
umieram ze wstydu!
- Nie trzeba umierać, wielmci•żna ,pani,
żyć, żyć, żyde jest piękne - zawolal miotlarz.
- .we mnie celuj.„ zabij mnie.„ s!y.
szysz? hbtery·cznym głosem jęc,zala pani
Gusta - nie prze.żyję tegl() wsty·d.u„. nie
chcę„. strzelaj„. styszysz?
- Czy 1kJ pańska laska - panie 1Pfeiff,Je? wmieszał się sprytny miiotlar:z. - W
takim r:az·ie przepraszam bardzo, że po,zw·olHem sob.ie pr,zywiązać dof1 c1amski
szal. Ten szal ·nale;i,y do kelnedci z szyn.
ku.
- Do ·kogo nai!e:i.y? s1pytal IPfo'iffle ·nslu
piały ze zdumk11.ia.
- Do kelnerki ·z szynku JJ CH! „Czerwonemi wo.farni". iPrz.vs·ięg;am! --- powtórzył
miotlarz, grz,1noqc się ,pięścią w piersi.
- Skntidkś jc j wisielcze?
- Tak -·- przyznafo sic:; - odpad po.
k·ornie.
Styszysz Gtlsto?
1Pfei1ffle {].(> :i;cmy --· tl.:11 nicpoi1 ukracU szal
kelnerce z „rCze1·wo11ych wułciw"!
--· 'i':o go zastrzel, sl«nr10 zfodzicj!
-- Litości, .ia nie chcę umiernć!
--· Za str ze.! g«J, 111H)wi Q ci !
- Dla szalika? 1PlamiC: n;kc; -krwią l!i'.dz.
kl.\?
- Sa.1111:~ prz<.:d chwili\ m(iwH, że dla fa.
·l<id1 lmHai<'>w, co sic; w ·cmlzem slanie Wyleguj<\ kLlla w teb !
- N:J ·tak! Ale tit dtndzi o starego włó.
czc;gę, mintlarzu ! I ·dla idllpicgo szalika? ·
.
wykrc;cal się Pfeifflc.
---- Vv tak;m raz·k chodźmy 1zaraz ·dp;,
kelncnki oddać jej szaBk. Ty pójdziesz z
re wolwcrc111 za zlodziejcrn ażeby się
..
nie w.wnknqł!
-- iD!a s.zaJi.ka .mam sic; naraiać na lud~~
kie kz.vki. DziQlrnk za bo i a·ni myślę!
Ad1 tv szu.biellicznik11 ! I ja ·przed cltvvi
hi r..:hr..:ia·iem umrzt.:ć dla Jakiegoś sza ·
Czyś ty wart ·takiej ·ofiary! - roz1 eśm1
się Gusta na cate irnrdlo.
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W uznaniu

zasług

dzielnych druhów
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nie spat J<l!k zabHy stary wlóczęga, ·znany
·p<01d nazwą mi1ot.larza., p·onie'W iokolky
waż dawniej handlowa! miotłami, od IJewne~o czas.u je.dna,k żyt wyfą.c,znie z Ja·fmużny..
.w.czo.raj wiecwrem w szynku nieco
1podpil .sobie i zamiast do nodeg·oweFo domu poprzez !a.1ki przywl6ld się do szOJJY,
a nic mogąc ·drzw.i ·otworzyć ,podniós·ł desikę że strumyka, 1kitóra mi.a,fa n:a sob.ie poprzeczki, przystawił ją do sw:py jak drnhinc;, wdrapal się ··c1o okienka i wpadł do
środka s.zo.py,
Silny Ml otrzeźwi! go. :P1odni6s1 się ·i ·
przy śwJe,tJe księży,ca, ·1któreg'° pr·omie nic
•Przez :okienkio wpadafy do wnętrza szopy
nirzar laskę z rączką z jeleniego rogu, o
;którą uderzyif g:fuwą. Oho1k faski zaś żMty szal damski. Owinąwszy szal wokof«)
laski, zatiknąl ją jak ·chorągiew1ko w sianie,
a sam ulożyf s·ię obok do snu, planu1ąc
sprze.dać '!lazajutrz Jaskę, a .żól'ty szal darnwać keJ 11erce w szynkii, 1której względ:ami tak dalece .się ·cieszył, że niem.z
dla nieg 0
,na noc.leg.
- Wyfaźde, bjda,ki! wofal iPfei.ffJc
wście.kly odsuwając rygiel ·i otwierajqc
drzwi na rnścież.
_ Precz., ,prie,czl
Maci~ rację, miotfarzu --- ~wr6
siana wyrosła przed nim w.vsost.areg:J wMczęgi - ani myślę. it
do
się
k·a ;przyg;arbicona p1ositać.
· ntć, inzcciwnic tcrnz wktśnie 1pędz1,ć b
- Kt.o? ..,.._ 'huknąlPfciffle, opierając się żY.cic swobodne i hcztros:kic !
pfocami 10 wiązadi!a z desek i poduoszt\c do
I nic spojrzawszy na męża :'Y~~
góry rewolwer. ·
,z podnicsi~rną gfową, szybik1m·1
chatki
Gusta. stara foż ·przy nim.
1kmkiem kierując sic przez ikfa
nym
- 1Raz skończyć z ity,mi próżniakami,
.kwiiecie
.pachnącym i upsitrzony.111
;darmozjadami, lajda:kami! Ty, nkponi;u,
1
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