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Wstęp

Powstanie Styczniowe 1863 r. było największym i  najdłużej 
trwającym polskim powstaniem narodowym okresu zaborów. 
Miało charakter wojny partyzanckiej, w  której stoczono ok. 
1200 bitew i  potyczek. Przez oddziały Powstania Styczniowego 
przewinęło się około 200 tys. osób, zarówno z rodzin szlacheckich, 
jak też w  mniejszym stopniu z  chłopstwa i  mieszczaństwa. 
W  niektórych rejonach ziem zabranych, np. na Żmudzi 
i  rozrzuconych ośrodkach na Białorusi i  w  Inflantach Polskich 
zryw przybrał charakter masowy. Mimo początkowych sukcesów 
zakończyło się przegraną powstańców, z których ok. 10-20 tysięcy 
poległo w  walkach, blisko 1 tys. stracono, ok. 38 tys. skazano 
na katorgę lub zesłanie na Syberię, a  ok. 10 tys. wyemigrowało. 
Wojska rosyjskie pacyfikowały powstanie z  dużą determinacją 
i  okrucieństwem. Miejscowości, które udzieliły schronienia 
powstańcom, były palone, zdarzały się również przypadki rzezi 
ludności cywilnej. Po upadku powstania Kraj i Litwa pogrążyły się 
w żałobie narodowej. W roku 1867 zniesiono autonomię Królestwa 
Polskiego, jego nazwę i  budżet, w  1868 wprowadzono nakaz 
prowadzenia ksiąg parafialnych w  języku rosyjskim, a  w  1869 
zlikwidowano Szkołę Główną Warszawską. W  latach 1869–1870 
setkom miast wspierających powstanie odebrano prawa miejskie, 
doprowadzając je tym samym do upadku. W samym tylko powiecie 
płockim (w  obecnych granicach) prawa miejskie straciły Bielsk, 
Bodzanów i  Drobin. W  roku 1874 zniesiono urząd namiestnika, 
a  w  1886 zlikwidowano Bank Polski. Skasowano klasztory 
katolickie w  Królestwie, skonfiskowano ok. 1600 majątków 
ziemskich i rozpoczęto intensywną rusyfikację ziem polskich.
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Działania zbrojne objęły także region płocki. Naczelnikiem 
wojennym guberni płockiej został jeden z  głównych architektów 
powstania, pierwotnie typowany na dyktatora zrywu - gen. 
Zygmunt Padlewski. Planował on, że działania zbrojne rozpoczną 
się w  dniu ogłoszenia branki od zdobycia twierdzy w  Modlinie 
i Płocku oraz od utworzenia trzech silnych korpusów atakujących 
w kierunku Litwy i Ukrainy. Bieg wydarzeń zmusił Padlewskiego 
do zrewidowania dotychczasowych planów i ograniczenia działań 
na terenie Królestwa. Zrezygnował także ze zdobywania Modlina 
na rzecz Płocka. Jedną z pierwszych bitew Powstania była Bitwa 
pod Słominem niedaleko Płocka, która to stała się przyczynkiem  
do napisania niniejszej powieści. 

Stanisław Malinowski, nauczyciel w  wiejskiej szkole, 
wychowany w atmosferze kultu polskich wartości patriotycznych, 
podjął się istotnego przedsięwzięcia. Postanowił utrwalić 
wydarzenia z  początków Powstania Styczniowego, mające 
bezpośrednią styczność z  regionem płockim. Wybrał formę 
powieści, której akcja toczy się w Guberni Płockiej, a konkretnie 
w  rejonie Wyszogrodu w  połowie XIX wieku. Powieść wydał 
w  1939 roku. Rok nie był przypadkowy - rosnące zagrożenie 
wojną spowodowało, że zaczęto odwoływać się do znaczących 
wątków historycznych, które mogły podnieść Naród na duchu. 
Szczególnie przypominano Powstanie 1863 r., bo jeszcze żyli 
niektórzy kombatanci. "Głos Mazowiecki" drukował od lutego 
do połowy marca 1939 historię Powstania w płockim i płońskim. 
Dzień wybuchu Powstania był szczególnie przypominany 
w szkołach i z ambon. 

Wagę tej pozycji dla pamięci historycznej regionu płockiego 
podkreśla fakt, iż dotyczy ona stricte miejscowych wydarzeń, 
w  których udział brali tutejsi mieszkańcy. Uświadamia nam, 
jak istotna była rola naszego regionu w  planach i  zmaganiach 
największego zrywu narodowowyzwoleńczego okresu zaborów. 
Nieoceniona jest również historyczna i  lingwistyczna wartość 
niniejszej pozycji, ukazująca życie mieszkańców mazowieckiej wsi 
połowy XIX wieku oraz utrwalająca ówczesną gwarę północno-
zachodniego Mazowsza. Z  pewnością zainteresuje ona szerokie 
grono odbiorców.
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Zarząd Stowarzyszenia LGD Rozwoju Północnego Mazowsza 
(autorzy reprintu) dziękuje historykowi, regionaliście - 
Kierownikowi Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej 
Zdzisławowi Leszczyńskiemu za pomysł reprintu „Ruchawki”, 
wyśledzenie i  zorganizowanie kserokopii jednej z  nielicznych, 
kompletnych wersji książki oraz dopingowanie autorów 
do pozytywnego zakończenia projektu. Autorzy dziękują również 
Michałowi Antczakowi, pasjonatowi historii, poszukiwaczowi 
skarbów przeszłości, który od wielu lat wydobywa na światło 
dzienne osoby i  wydarzenia związane z  Bitwą pod Słominem 
oraz autorem „Ruchawki” Stanisławem Malinowskim. Autorzy 
jemu właśnie powierzyli napisanie posłowia, opisującego drogę 
do wskrzeszenia „Ruchawki”. 

    Zapraszamy do lektury!
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PRZEDMOWA

W  dzieciństwie nasłuchałem się bardzo wiele o  powstaniu 
styczniowym w ziemi płockiej. Sporo tych fragmentów utkwiło mi 
w pamięci i z czasem postanowiłem coś z tej dziedziny napisać.

Owej całości nadałem tytuł: „RUCHAWKA”, gdyż w  płockim 
powstanie styczniowe tak nazywano.

Język w 1/9 jest potoczny, a 1/10  — to gwara mazurska, którą 
badałem w  czasie swej pracy nauczycielskiej na wsi razem 
z  bratem Wacławem. Wtedy właśnie poznałem także życie 
chłopów i nauczyciela wiejskiego.

Najwięcej wiadomości o  wojsku rosyjskim zaczerpnąłem 
z opowiadań tegoż brata, który brał udział w wojnie europejskiej. 
Ponadto sam przez cały pierwszy rok tej wojny obcowałem 
bezustannie z wojskiem rosyjskim, a potem jako ochotnik w czasie 
inwazji bolszewickiej także wyniosłem wiele spostrzeżeń.

Zwykle przywykliśmy powieść traktować jako coś zmyślonego, 
lecz ja oparłem się li tylko na rzeczywistych zdarzeniach, 
a fantazji może jest zaledwie jeden procent.
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ROZDZIAŁ I.

Wczesny styczniowy zmrok zwolna zalegał małą izdebkę 
Czołopolskich w  Wyszogrodzie. W  oknie siedział rosły młodział 
o twarzy jakby krwią z mlekiem malowanej i doczytywał śpiesznie; 
wreszcie złożył książkę i  skierował wzrok na portret swego ojca. 
Przechylił się na stołku, wplótł palce w  loki bujnych ciemnych 
włosów i  patrzył z  zachwytem. Ojciec jego w  barwnym polskim 
mundurze jak żywy, zdawało się, spoglądał również z  dumą 
na syna. Młodzieniec bardzo wiele słyszał o  ojcu z  opowiadań 
matki, ale go nie pamiętał. Zaledwie przypomina sobie jego 
tragiczną śmierć, kiedy wziął kuracyjne naparzanie z  rąk swej 
żony i  kumoszek według wskazówek znachora. Wsadziły go 
do beczki, a  z  góry przycisnęły pierzynami i  poduszkami, aby 
gorąca para nie uchodziła. Chory prosił, błagał o  litość, wreszcie 
zaczął krzyczeć, że się dusi, że umiera. Nic to nie pomogło i musiał 
według przepisu wysiedzieć do końca, oddając ducha Bogu. 
Powstał straszny krzyk i  lament, rwano sobie włosy i  rozbijano 
głowy o ściany, lecz niestety na próżno.

— O czym tak myślisz? — zagadnęła sucha jak sztylet kobieta, 
obierająca ziemniaki na wieczerzę.

Młodzian jakby z  pewnym żalem zwrócił twarz ku niej 
i odpowiedział:

Przecież jest o  czym myśleć, gdy wszyscy mówią tylko 
o powstaniu.

— Bolku! Czy to jest sens porywać się z motyką na słońce?
— Zagranica pomoże.
— Nie wierz w to.
— Jednak pójść trzeba...
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— Och! Ja tego nie przeżyję... Jestem martwiąca na serce 
i umrę z żalu, jeśli mnie opuścisz.

— Mamo!... Tyle mi mówiłaś o cierpieniach narodu, a teraz!
Nic już nie odpowiedziała, tylko zaczęła szlochać.
Wtem naprzeciwko w  oficynie rozwarły się drzwi, z  których 

wytoczyła się tęga zasadzista jejmość, rozejrzała się po niebie 
i ruszyła na wprost.

— Mamo, ta plotkara, Jazgocińska do nas znów wali!
Jakoż po chwili za drzwiami rozległo się tupotanie 

nóg i  otrzepywanie drapaką ośnieżonych butów, po czym 
bezceremonialnie weszła wspomniana sąsiadka i  już od progu 
zawołała:

— Ale ciepło! Wcale mrozu nie ma, tylko trochę śniegu 
napadało; niedługo to i koty na dachy zaczną wyłazić, choć jeszcze 
do marca daleko...

— Siadajcie, kumo — przerwała jej Czołopolska.
— Wysiedziałam się u  siebie, to teraz postoję; jeno oprę się 

ździebko o tyłek łóżka, żeby mi wygodniej było gadać z wami.
Przed chwilą wróciłam od Pasów. Ona tak się boi ruchawki, 

że spać ze strachu nie może i swojemu nie daje. A jaka to pani!... 
Na wierzchu nosi same jedwabie i  hafty, ale pod spodem nie 
ma nawet i  płachty. On znów przy święcie zawsze zdejmuje 
rękawiczkę z  prawej ręki i  błyska brylantowym pierścionkiem 
biednym ludziom prosto w  oczy. A  jaki mądrala z  niego!... Raz 
jak się nie zacznie za mną spierać, że Konstantynopol leży nad 
Dunajem, a ja powiadam że nieprawda i go przegadałam, chociem 
prosta baba, bo przecież słyszałam od Gorczyńskiego z Rębowa, 
który był w  Rzymie i  u  grobu Pana Jezusa w  Jerozolimie, 
że to miasto jest nad jakimś morzem.

Dużo ciekawych i mądrych rzeczy opowiadał ten Gorczyński. 
Wziął sobie na drogę pierogów w  płachtę i  szedł piechtą przez 
wiele obcych krajów, bo to wtedy jeszcze kojei nie było, a że miał 
rozgarnięcie i drukowane czytać potrafił, to i zmówić się z każdym 
narodem mógł snadniej. Najdłużej był, jak powiadał, u  Ojca 
Świętego w  Rzymie, bo czekał na okręt, co go miał zawieźć 
do Ziemi Świętej. Napatrzył się on różnych rzeczom, a najwięcej 
kościołom. W  morzu podobno żyją wieloryby i  jakby kto, co nie 
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daj, Boże, tam wpadł, to by go zaraz połknęły. Na okręcie nie 
chowają ludzi, jak u nas na cmentarzu, tylko ksiądz ciało pokropi, 
odśpiewa z  organistą wieczny odpoczynek i  umarłego zaraz 
spuszczają po desce do wody. Fala na morzu bywa taka wielka, 
że smyrga okrętem jak piórkiem, a bałwany chlustają przez burtę 
aż na drugą stronę. Od tego bujania to ludzie chorują na głowę 
i wońty. Ptaki siadają dla odpoczynku prosto na masztach, a  tak 
są zmordowane, że wcale przed ludźmi nie uciekają. Jechał 
on jeszcze przez jakieś piaseczne morze na wielbłądach, gdzie 
piach tak się miele, że jakby kto na nim ustał, to by go zaraz 
przysypało. Był on w tej podróży z półtora roku i przyniósł masę 
obrazków, krzyżyków, mentalików, które porozdawał po całej wsi 
na pamiątkę. A jak on tam zaszedł i trafił nazad do domu, to tylko 
Bóg jeden raczy wiedzieć.

No w tym Rębowie to z dawien dawna byli ludzie, niech Boska 
ręka broni... Nikt tam nie mógł wytrzymać, ale i  oni raz trafili 
na księdza niedobrego, jak nie wiem co. Rzadko kto z  czymś 
ośmielił się pójść do niego, bo każdego zwymyślał, stąpał nogami 
i  wygnał na zbity łeb. Kiedyś nad jednym zmarłym dziedzicem 
miał taką mowę: — Co się stało, jaśnie panie, że dziś jesteś 
w kościele, boś przecież nigdy nie bywał!?... No, aleś ty sam nie 
przyszedł, tylko cię przynieśli...

— Musiało być przyjemnie jego rodzinie! — wtrącił 
Czołopolski.

— O tak! A raz, — ciągnęła dalej, — nawymyślał Rębowiakom 
z  ambony od świń i  chamów, że mu tam jakiejś kolędy nie dali. 
Pogniewali się chłopi na niego i  pojechali w  kilku na skargę 
do płockiego biskupa. Stanęli przed nim, przywitali go, a  żaden 
pyska nie śmie otworzyć. Więc biskup zapytuje: — Cóż powiecie, 
moi gospodarze? — A  oni nic, tylko ze środka całej kupy 
wypchali naprzód Gape-Jaje. Ten się zaląkł, ślepie wywalił 
jak kartofle, miele i  miele ozore m, a  nic powiedzieć nie może, 
tylko wciąż w  kółko bełgoce: — Psewielebna Kselencyjo.... 
psewielebna Kselencyjo!... Biskup śmieje się i  powiada: — 
No i  o  co wam chodzi, moi kochani? — Na to któryś śmielszy 
wyrwał się: — Doprasamy się łaski Kselencyji, a to psyjechaliśwa 
ze skargu na nasygo probosca. — I  cóż wam złego ten ksiądz 
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uczynił? — zapytuje biskup. Chłopi spoglądają po sobie, 
a  żaden pierwszy odezwać się nie ma odwagi. Dopiero Gape-
Jaje, jak nie krzyknie, aż się sala zatrzęsła: — A  to jojka zbiroł! 
— Wtedy, powiadam wam, wszystkie kanoniki, prałaty i  sam 
biskup aż pousiadali i mało boków nie pozrywali ze śmiechu. Bo 
i po co było brać z sobą taką jałopę z razowej mąki. On jeszcze jak 
do szkoły chodził, to już go przezywali Gape-Jaje. Raz nauczyciel 
pokazywał dzieciakom na alimencie i kazał mu powiedzieć literę 
a. Ten, jak nie krzyknął „a“. to mało co wszystko wapno z pułapu 
nie obleciało, aż nauczycielka z  trzeciej stancji przyleciała, 
bo myślała, że się co stało. A pojęty był taki, że do szkólska chodził 
coś ze siedem zim i żeby choć jedną literę umiał... Raz na nauce 
ksiądz kazał mu powiedzieć, co mówi jak idzie spać. A on nie wie. 
Ksiądz go naprowadza różnymi sposobami, ale wszystko na nic, 
więc zniecierpliwiony pyta: — No, a  twój ojciec to nic nie mówi 
jak się kładzie spać? — Dopieroż chłopak śmieje się i  powiada: 
— Prosę księdza, ociec mówi zowdy: — Matka, posuń się. A  jak 
miał się żenić, poszedł do spowiedzi, przystąpił do konfesjonału, 
przeżegnał się i  nie wie od czego zacząć; chrząka, poprawia się 
i  ściska czapkę w  garści, aż ksiądz go zapytuje: — No i  kiedy 
ostatni raz byłeś u  spowiedzi? A  on, niewiele myślący, powiada: 
— Doprosum się łaski łojca duchownego, cołkiem zabocułem, 
jeno mi się widzi, ze jakiem gnój woziuł.— I  taka to była z  tego 
chłopiska gruchmoła zawsze do niczego...

— A kto go wie, kiedy on mógł gnój wozić? — roześmiała się 
Czołopolska, chociaż nie pierwszy raz słuchała z  synem tych 
opowiadań.

Tymczasem Jazgocińska prawiła dalej:
Dobrych ludzi w  Rębowie też się trochę znajdzie. Jeden 

bogaty gospodarz posłał ojcu Świętemu do Rzymu trzy tysiące 
rubli w złocie. Biednych też wspomagał. Taki będzie miał zasługę 
przed Panem Bogiem i po śmierci pewno prosto do nieba pójdzie. 
W  komorze u  niego stoją beczki z  pieniędzmi i  spirytusem. 
Raz, kiedy wszyscy ludzie byli w  kościele, wyniósł cyberkiem 
złoto do ogrodu, żeby się przewietrzyło na słońcu. Wysypał 
na kupę i poszedł po drugie. Wraca..., patrzy..., a złota już się sporo 
przewietrzyło... Później się domyślił, kto go podejrzał i podszedł, 
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bo jeden z sąsiadów dobrze sobie jadł i pił przez długi czas.
Nie na biednego trafiło — odezwała się Czołopolska.
— Właśnie — i tak dalej mówiła:
— Czarownic w  Rębowie jest bez liku, ale najlepiej urok 

rzuca Wojtusiowa. Kiedy kowalówna jechała do ślubu, to ona 
ucięła kawałek girlandy, zwinęła w  wałek i  dała dziewczynie, 
aby ją cisnęła, gdzie chce: w  gnój, w  ogień, albo pomiędzy psy. 
A to miało znaczyć, że jakby rzuciła w gnój, to by zgniła, w ogień — 
spaliłaby się, między psy — darłaby się z ludźmi przez całe życie. 
Zobaczył to z daleka stary kowal i jak nie krzyknie: Oczarowała!... 
Popędził za ślubem, dogonił córkę przed kościołem, zerwał 
wianek, trzy razy okręcił jej koło głowy i powiedział parę jakichś 
słów, aby odczarować, potem przyczepił go do włosów i rzekł: — 
Teraz urok zdjęty.

Raz znów ta sama baba u  swej sąsiadki zadała coś mleku, 
że ciągnęło się jak gil. Doradzili, żeby znaleźć na drodze podkowę 
z  trzema dziurami, użarzyć ją w  ogniu i  wrzucić do mleka, 
to będzie znów dobre, a  kto oczarował, musi zaraz przyjść. Tak 
zrobili; mleko zasyczało, a tu w drzwiach staje Wojtusiowa i mówi: 
— Co wy z tym mlikiem robita? — taka było niespokojna.

Nawet księża wiedzą, że czary są, tylko wierzyć nie każą.
Kiedy na pastewnikach rębowskich pasali bydło, to jedna 

dziewczyna tak zaczęła czarować: — Bierę sobie pożytek, ale 
nie wsytek, — a  od mojej mamy pastuch ją podsłuchał i  mówi 
za każdym razem: — A  jo reśtę!... Od tej pory u  ludzi nic mleka 
nie było, tylko kapka, a  u  nas i  u  dziewczyny aż się progami 
przelewało. Po jakimś czasie chłopak się wygadał. Wtedy 
dziewucha zlękła się i  urok razem z  nim odczyniła. Pastuch 
z  początku nie chciał, ale ona mu zagroziła coś zrobić, 
że na czworakach będzie łaził, jak nie posłucha.

Znów raz chodzi procesja naokoło kościoła, a moja nieboszczka 
mama, świeć Panie nad jej duszą, robi oprzęt w podwórzu i modli 
się na książce do nabożeństwa; naraz patrzy..., a  tu na płocie 
u  sąsiadki czarownicy, szkopek sam się kręci i  tańcuje, choć 
wiatru nie ma i tak póki biły dzwony.

W  czarodziejskiej książce wszystkie te sztuki są wypisana, 
tylko strach je czytać, bo wtedy diabeł ma przystęp do człowieka.
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Tu Czołopolscy przerwali jej opowiadanie śmiechem. 
Jazgocińska ze zdziwieniem popatrzyła na nich i znów zaczęła:

— Jeden gospodarz z Rębowa mówił, że jak baba oczarowała 
jego dom, to żaby i myszy właziły do izby, a on je tłukł i tłukł bez 
ustanku, aż wszystkie powybijał.

A  w  Bolinie na weselu jakiś chłopak napił się wódki 
z  dziewczyną, trącili się; może mu trochę dolała ze swojego 
kieliszka, dosyć, że się przewrócił i  wońtował całą noc, tak go 
męczyło. Dawali mu wodę i  kwaśne mleko i  chcieli dziewuchę 
sprowadzić, żeby urok odczyniła, albo zabić, jakby nie chciała, 
bo mieli ją za czarownicę, ale ona zaraz uciekła i  gdzieś się 
zapodziała, że jej znaleźć nie mogli; jednak chłopakowi jakoś 
przeszło...

Widzę, że w to nie wierzycie, bo się śmiejecie, ale posłuchajcie 
jeszcze:

Kiedy moja nieboszczka mama, niech z Bogiem spoczywa, była 
pierwszy raz w  połogu, to ojciec przywiózł owczarza znachora. 
Ten przegotował ziół i  powiedział, że już jest wszystko dobrze, 
ale przy siódmym dziecku przyjdzie w  odwiedziny kobieta-
czarownica i będzie chciała coś zrobić: może łóżko przesłać albo 
poprawić poduszki, lecz na nic jej nie wolno pozwolić, bo rzuci 
urok. I  tak się stało. Mama leży, a  tu wchodzi znajoma kobieta, 
odrazu siada na łóżku w nogach i pyta się: — Może wam przesłać 
albo poduszki poprawić? — A  mama nic nie chce. Wtem wpada 
ojciec, bo mu się przypomniało, co mówił owczarz. Jak nie złapie 
babę za oszewkę, jak nie kopnie z tyłu i nie puści za drzwi, aż się 
goleniami nakryła... Więcej w życiu nie przyszła i nas wszystkich 
z daleka mijała, a mojej mamie nic nie było.

Stworzenia też można czarować. Mój chłop, jak wyjeżdża 
z podwórza, to zawsze staje przed dyszlem i żegna konie krzyżem 
świętym; wtedy złe nie ma dostępu. Dobrze jest od uroku zawiązać 
na szyi czerwoną wstążkę albo tasiemkę. Ten duży pastora pies 
pewno ma diabła w sobie, bo jak raz się wspiął i zarzucił mi łapy 
na ramiona, to były takie gorące jak ogień.

— Klituś—bajduś, módl się za nami! — przerwał jej 
Czołopolski.

— Co? — oburzyła się Jazgocińska. — A może i to nieprawda? 
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Do mojej ciotki przyszła jakaś dziewczyna, spojrzała na byczka 
i mówi: — O, jaki ładny bycuś! — Ledwie odeszła, a  ten kładzie 
się na ziemię, stęka i  beczy; widać coś mu zadała. — Trzeba 
odczynić urok — rzekła ciotka. Zadarła kiecki do góry i  koszulą 
trzy razy przeciągnęła ode łba do ogona, tyleż razy plunęła, coś 
powiedziała, no i byczek zdrów do dziś dnia.

Raz znów jednego chłopa urzekła baba, to leżał na ziemi jak 
bez duszy, ale na szczęście nadszedł ktoś mądry i  od razu się 
pomiarkował, co się święci. Zdjął but z nogi, ściągnął onuckę, trzy 
razy przeciągnął nią po jego twarzy, popluł, coś powiiedział, no 
i chłopu nic...

— A fe! — oburzył się Czołopolski.
— To nie żadne fe! Posłuchajcie no jeszcze dalej:
— Jedna kobieta przystępuje do konfesjonału i  mówi zaraz 

na wstępie, że ma diabła w sobie. Ksiądz jej tłumaczy i przekłada, 
że złe może mieć tylko przystęp do człowieka, ale nigdy przebywać 
w  nim samym. Jednak ona uparła się i  powiada:—Jak ojciec 
duchowny nie wierzy, to wyśpiewam wszystkie jego najtajniejsze 
grzechy. — I jak zaczęła wyliczać, to ksiądz przerażony zerwał się, 
zostawił wszystkich ludzi i uciekł z kościoła, bo mówiła mu samą 
prawdę.

Takiej nie można pozwalać wiskać w głowie, bo diabła wsadzi, 
a dziecku od czarownicy nic nie wolno wziąć. Jak kogo oczarują, 
to ksiądz nie chce wypędzić złego ducha z  ciała, bo zaraz 
wykrzyczy wszystkie jego grzechy. Takiemu człowiekowi najlepiej 
dać do picia święconej wody. Wtedy złe się drze na cały głos: — 
Ja nie chcę wody, a  święconej to nie powie. Wlewając ją do ust, 
mówi się: — Którędyś wszedł, tędy wyjdź. Raz, jak nie wyskoczy 
z  gardła w  postaci myszy z  krwią, to ludzie gonili i  łapali ją, ale 
uciekła.

Naopowiadałabym jeszcze całą furę, ale muszę zajrzeć 
do mieszkania. Obowiązku uczyłam się od maleńka, a najwięcej, 
jak posługiwałam u  państwa we dworze. Jeden pokój u  nich 
był cały ciemny, obity suknem, a  na środku stał jakiś posążek. 
Raz, jak państwo poszli na spacer, (tacy lubią się wietrzyć), 
to ja tej figurce naurągałam, ile się zmieściło i  szczotkę pod nos 
jej podsunęłam, żeby powąchała. Kiedy wrócili, jak nie wsiądą 
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na mnie, po co ja to ruszałam. Widzicie, chyba jaki diabeł w tym 
siedział i  musiał im wszystko zaraz powiedzieć. Źle mi tam nie 
było: nauczyłam się mówić czysto po pańsku, bo jako rodzicka 
rębowska, gadałam po prostemu. Wyjadłam się nieraz różnych 
smakołyków i marcepanów, jakich dziś się nie widzi, a pan mnie 
tak lubił, że i na kolana często brał. Na marny koniec mu przyszło, 
bo majątki przehulał i  przegrał w  karty, a  na starość chodził 
po prośbie. Taki pan!... Pacierz mówił po łacinie, bo to przecież 
nie był zwyczajny dziad, a  kamzelkę nosił nie pod spodem, lecz 
na marynarce. Jak go dzieciaki po wsi goniły i  przezywały, 
to im kijem wygrażał i  krzyczał: — Stulta pyski chamskie 
nasienia, bo ja jestem pan z panów i pański syn. — Takie to było 
pokrętne,—dziś już na Boskim sądzie.

— No już lecę, jutro przy niedzieli będzie czas, to opowiem 
więcej. Dobranoc!

— Ale może gadać! — ...odezwała się pierwsza Czołopolska 
po jej wyjściu.

— A  no, toć i  śmigi wiatraka przy największym wietrze nie 
obracają się szybciej od jej języka, a gdyby go kto uciął, to jeszcze 
na migi pokazywałaby — odpowiedział syn.

— A o ruchawce też wspomniała.
— Ba!... Wszyscy przecież o tym mówią i na wszelki wypadek 

niech mi mama przygotuje trochę bielizny.
— O, Boże! ... Taką wyprawę miałabym ci szykować? Na tom 

cię wychowała i kształciła, żebyś teraz szedł na miecz i kule?...
Syn pocieszał ją, jak mógł. Żal mu było także narzeczonej 

Sabki. Przed wieczorem dopiero powrócił od niej, a  już tęsknił 
bardzo i  chciałby ją znów widzieć. Jeszcze czuł słodycz jej 
czarnych, pełnych ognia oczu i  rozkosz gorących pocałunków. 
W nocy długo nie mógł zasnąć, gdyż jak w złudach mirażu stała 
przed nim jego ukochana.

Na drugi dzień Bolesław wstał rano, włożył buty z alkierzami, 
ubrał się odświętnie i po śniadaniu wyszedł na miasto.

Czołopolska wzięła się do sprzątania, a  potem usiadła 
w  oknie i  spoglądała na świat. Na płocie suszyła się czyjaś 
pierzyna, bo wyglądała, jakby kto na niej świeżo wielkie mapy 
pomalował. W podwórku rzucało się śniegiem młode małżeństwo. 
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Jazgocińska stała w  sieni i, wsparłszy się pod boki, patrzyła 
na zabawę. Widocznie zejrzała w  oknie Czołopolską, bo już 
ruszyła naprzeciwko. Po chwili ukazała się w progu i zaczęła:

— Patrzcie, kumo, co oni wyprawiają!?... O, teraz wsiadła mu 
na barana, a on głupi, tfu! (plunęła na podłogę) dźwiga ją. Z nich 
ładne dobrało się małżeństwo: on ma smołę w  łapach, a  o  niej 
nawet i mówić nie warto. Jeszcze lat nie miała, a już kiecką wciąż 
wytrząsała na muzykach i gziła się za chłopami, a jak się ogałęziła, 
to w  pół roku już jej dziewucha na świat przyleciała. Ładnie się 
spisał, rosumok, co? A jakie to plenne nasienie: dzieciak niedawno 
się ulągł, a  już z  drugim chodzi. W  garnek nie mają co wstawić, 
żrą tylko razowe kluski, ale ona mówi, że po takim jedzeniu 
pokarm jest lepszy dla dziecka. A  to pewno jej bachur tak się 
drze przez ścianę; oj jak wrzeszczy... chyba sobie co wykrzyczy! 
O, już usłyszała i  leci do niego nabeznogę. W  tamtą niedzielę 
nasz ksiądz strasznie krzyczał na złodziei z ambony, wreszcie jak 
nie majtnie ewangelią jej chłopu prosto w  łeb i  powiada: — Ty 
jesteś największym złodziejem. — A on nic, nawet z kościoła nie 
wyszedł.

— Co mówią o powstaniu? — przerwała jej Czołopolska.
— Jeszcze nigdzie dziś nie byłam, ale pójdę do kościoła, 

to się wszystkiego dowiem. Mój chłopak już się wybrał na chór 
kalikować. Nasz organista w  graniu robi takie wuje, że ciężko 
wysłuchać, ale nie dziwota mu, bo pewno nut nie zna.

Teraz mam trochę wolnego czasu, to opowiem o nieboszczyku 
strzydze ze Strzyżewa, który umarł nie za naszej pamięci. Otóż, 
kiedy ludzie po oddaniu ostatniej posługi rozeszli się, została 
w izbie żona z maleńkim dzieckiem, no i psem, żeby było raźniej, 
a nie spała, bo się bojała. O północy strzyga podniósł się z trumny 
i  prosto do niej. Kobieta w  krzyk i  uciekla z  domu na wieś, 
a  małe zostawiła w  kołysce. To on do dziecka. Kiedy powróciła 
z sąsiadami, maleństwo było rozerwane, a strzyga w trumnie, jak 
przedtem. Chłopi odwrócili go do góry plecami, położyli na nim 
sierp i  powiedzieli: — Teraz już się nie podniesie. — Ale jak go 
postawili na katafalku, to w  nocy wstał i  dużo szkody narobił, 
aż ksiądz publikował, że po co takiego do kościoła przynieśli.

A teraz opowiem o zmorach, niech kuma tylko słucha.
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— Zmora wchodzi na człowieka od nóg, kładzie się 
na piersiach i  zapuszcza język w  usta. Jednego to tak męczyła, 
że niedługo dostałby suchot, ale ktoś poradził mu się odwrócić 
w nocy do góry plecami. Przyszła zmora, jak zwykle, i położyła się 
na nim, ale zauważywszy pomyłkę, zaraz się zerwała, a tak pluła 
i  zemściła, że aż... Trzeciego dnia zmora lubi się pomścić, więc 
zrobili człowieka ze słomy i gałganów i położyli w to samo miejsce 
na łóżko. No i  rano zobaczyli w  tym sztucznym człowieku wbity 
nóż. Zmora złapać się nie da, bo to jest duch i rąk nie ma ani nóg, 
a przechodzi przez najmniejszą szparkę. Zmora, strzyga, albo ci, 
co przy księżycu po dachach łażą stąd pochodzą, gdy na chrzcie 
świętym rodzice chrzestni źle coś księdzu odpowiedzą, pomylą 
się. W  naszej parafii ksiądz na chrzestnych nie weźmie takich, 
którzy jeszcze nie bylj u  bierzmowania i  każę mówić za sobą 
wyraźnie, bo np. zmora będzie wtedy, jak powiedzą: — Zmoraś 
Maria zamiast — Zdrowaś Maria.

Mój chłop opowiadał, że jak sypiali w  dworskiej stajni, 
to jednego konia co noc coś męczyło, że stękał, chrapał i  cały 
był mokry. Uradzili przypilnować... Nie śpią, a  tu koń już stęka 
i  aż się kładzie, tak go coś męczy. Podchodzą ze światłem i  nie 
widzą nic, tylko na jego grzbiecie leży kłos. Jeden chłop złapał go 
i  trzyma, a czuje pod palcami, że się rusza i chce się wyślizgnąć, 
ale on nie puszcza i  jeszcze innych na pomoc woła. Koniowi już 
ulżyło, rozgląda się i  podnosi. Wtem staje obok niewiasta, a  ten 
kłos to warkocz. Chłopi przyglądają się, a  to sama jaśnie pani 
dziedziczka. Jeden zaraz pobiegł obudzić pana i  opowiedział, 
co się stało. Dziedzic zerwał się z łóżka i mówi: — Idź do cholery, 
pani byłaby u  was w  stajni? — Ale zaniepokojony zagląda 
do sypialni; patrzy... żony nie ma, wchodzi do obory — jest. Już 
się nie kładli spać, tylko o godzinie szóstej rano pojechali karetą 
do księdza. No i co kuma na to?

— Bo ja wiem? — rzekła bezmyślnie.
— Posłuchajcie jeszcze:
Jedna kobieta przechodzi w  nocy koło cmentarza, a  tu małe 

dziecko stoi na drodze i  płacze. — Czego plączesz? — pyta — 
Do mamy! — odpowiada. Kobieta przygląda się i widzi, że temu 
dziecku z pod kapturka wyglądają dwa różki; to jak nie da susa, 
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ledwie ducha nie wyzionęła ze strachu, aż koszula na niej była 
cała mokra.

Raz znów przed konfesjonałem razem z  ludźmi stanął 
w  ogonku diabeł. Ksiądz przygląda się mu i  zapytuje, czy się 
będzie spowiadał, a  ten mówi, że tak, ale jak przyszła na niego 
kolej, to znikł. Mówił o  tym sam ksiądz, a  piastunowi Bożemu 
zawsze trzeba wierzyć. Powiem wam jeszcze ciekawą historię: 

Moja mama spodziewała się słabości i  ja już tylko, tylko 
miałam przyjść na świat. Raz siedzi sobie na stołeczku, a tu mysz, 
jak nie hulnie z łóżka i  leci prosto pod kieckę. Mama ze strachu, 
żeby dalej nie wpadła, prędko się podwinęła i  złapała się ręką 
pod kolana, a  mnie w  tym miejscu wyrosła mysz. Niech kuma 
patrzy; o tutaj pod kolanem...

No już dzisiaj więcej nie mam gliku do opowiadania, zresztą 
trzeba pójść do kościoła i  wstawić kiełbasę na obiad, bo mój 
chłopak ją strasznie lubi. Raz mnie pyta, dlaczego ksiądz kiełbasę 
je z Chlebem, kiedy go stać na to, żeby ją samą mógł jeść. Głupi 
chłopak!

Po południu jeszcze przyjdę do was. Nie martwcie się naprzód! 
Bądźcie zdrowi!
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ROZDZIAŁ II.

W  ulicy Klasztornej naprzeciwko kościoła ewangelickiego 
Czołopolski wszedł w  staroświecką bramę wjazdową domu 
Morawskich i zapukał do kolegi.

— Jak się masz, Bolku!?... — wykrzykuje na jego widok wesoły 
i żywy blondynek. — Dobrze, żeś przyszedł. Siadaj!...

— Dziękuję! Co u  ciebie słychać, Władku?... Widzę, że coś 
piszesz... Może ci przeszkodziłem?...

— Bynajmniej! Wiesz... opracowuję kronikę rodzinną, żeby 
zostawić jakąś pamiątkę po sobie, bo nie wiadomo, co jutro stać 
się może. Chcesz, to ci przeczytam chociaż wstęp.

— Proszę bardzo.
— Najstarszy mój protoplasta — zaczął blondynek — 

według opowieści ustnych, przechodzących z  pokolenia 
na pokolenie, (pisownia w  tym rodzie ustaliła się bardzo późno), 
w  zamierzchłych czasach przypłynął okrakiem na zerwanym 
przez wzburzony żywioł słomianym stropie aż z  okolic grodu 
Kraka i, natknąwszy się w  swej podróży na Górę Zamkową 
w  Wyszogrodzie, tu wylądował, zamieszkał i  swój ród 
zapoczątkował. A  że był głuchy i  niemy, zawołania swego 
publicznie ogłosić nie mógł, zaś nieukształcone pospólstwo, 
miast dociec dróg tajemniczych nieznanego męża, Wisłą go 
nazwało, jako że gród Wyszów owej rzece tego przybysza 
zawdzięczał. Mijały wieki aż pisownia z  czasem przyniosła 
zmianę temu nazwisku na Wiślicki. Jeden z  licznych konarów 
tego rodowego drzewa (sam protoplasta, mając inne zmysły 
zdrowe, pozostawił szesnastu epigonów rodu) w dalszym rozwoju 
złączył się z Czołopolskimi, którzy także wywodzą się z przodków 
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gorącej krwi. Dawność zaciera ślady i  trudno wyszczególnić 
wszystkich sławnych członków tych złączonych rodów, jednak 
trzeba dać należne miejsce pod samą okładką tak potężnemu 
i  wspaniałemu świecznikowi, jak niedoszły doktór rodzaju 
żeńskiego, który nie jedną taczkę ziemi dosypał do rodzinnego 
Parnasu. A choć choroba żołądka i kiszek stanęła na przeszkodzie 
w  przesłuchaniu zagranicą pierwszego semestru w  charakterze 
wolnej słuchaczki, to i  tak uzyskała rozgłos światowy, pisząc 
wiekopomne dzieło p. t. — Szerokość Wisły, a Sekwany, — gdzie 
argumentuje niezbicie danymi statystycznymi, że Sekwana 
pod Paryżem jest szersza od Wisły pod Warszawą (chyba 
o  „szerokość języka łgarza“). Siła tego autorytetu pewno nie 
zachęci nikogo do ponownego dokonania pomiarów tych rzek 
pod wyżej wspomnianymi stolicami. Zresztą może na to zdobędą 
się sprytniejsi od nas Francuzi, bo cóż, dla nich znaczy Wisła- 
czy Sekwana, jeśli nawet południkowi paryskiemu nie 
darowali i  przemierzyli go z  przybliżeniem do 1 włosa. Mając 
za sobą wyższość peregrynacyjną, wszystkie swoje oracje 
zaczyna od wielce natchnionych słów: — Jak byłam zagranicą 
— dokąd, mówiąc między swoimi, jeździła jako „szambelan” 
z  dziećmi pewnych wysokopostawionych osób. Posiada ona 
dar proroczy przepowiadania pogody z  darcia rąk i  nóg oraz 
niezwykłe zdolności reporterskie, gdyż wszelkie wiadomości 
i nowiny z szerokiego świata za jej pośrednictwem rozchodzą się 
w bogatym leksykonie lotem błyskawicy.

Ojciec jej był czynnym propagatorem nawrotu ku 
zamierzchłym obyczajom, wtrącając żonę swą do lochów piwnicy, 
to znów grożąc jej zarżnięciem rzeźnickim nożem na przypadek, 
gdyby taż, małżonka, pod jego, prawdziwego męża, nieobecność 
o grzech sodomski z dżokejem pokusićby się zechciała. Wszelkie 
zgryzoty topił w  rumianku, nazywając tak z  polska małmazję 
bogów olimpijskich. Gdy już przepił ostatnią koszulę poszedł 
w  świat opiewać sławę swego rodu w  pieśniach, skandowanych 
przez samego siebie, a  jeśli datki (pochwałami gardził) nie 
sypały się obficie, basował ochrypłym głosem: — U drzwi twoich 
stoję panie, czekam na twe zmiłowanie. — Kiedy zaś odszedł 
w  kraj słoneczny, dziw, że nie upoił Charona, iżby ten zaniechał 
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nareszcie transportowania członków jego rodziny na przeciwległy 
brzeg Styksu. Widocznie umysłom starożytnym nieznane jest 
nowoczesne pojęcie „bakszysz”, gdyż za nim wkrótce poszła i jego 
żona, która, czyniąc zadość obyczajom zamierzchłej przeszłości, 
jak kapłanka Westy utrzymywała wieczny ogień w  swej kuchni 
nawet i  w  lecie, wskutek czego nadawała swemu skromnemu 
obejściu pozór wielkiego gospodarstwa, gdzie to niby dla 
inwentarza i drobiu gotowało się przez cały dzień, a nie posiadając 
liktorów, sama nosiła miotły i  siekierę i  wówczas stawała się 
nieprzystępną dla swego męża.

Mam zamiar całkowicie zakląć w  treść dzieje tak sławnego 
rodu i grubiej jeszcze puścić na wrzeciono jego przędzę życiową, 
— mówi blondynek, odrywając oczy od papieru, — ale nie 
chciałbym dawać hasła do wznawiania przerwanych stosunków 
rodzinnych, gdyż obawiam się licznych ciotek, które, mimo 
pewnej ogłady, zęby, język i pazury mają jeszcze z epoki kamienia 
łupanego.

— Niech cię licho!... Toć to przecież jest jakaś humoreska,, 
a nie kronika — odzywa się ze śmiechem Czołopolski.

— To tylko ci się tak zdaje, kuzynie, bo ja lubię traktować 
wszystko na wesoło.

— Właśnie bardzo dobrze, że umiesz zachować taką pogodę 
w chwili, kiedy Mars marszczy oblicze swe i czuć już w powietrzu 
zapach prochu.

Porozmawiawszy jeszcze jakiś czas na temat kroniki 
i  powstania, obaj młodzieńcy wychodzą z  domu i  udają się 
na nabożeństwo.

Przed kościołem stały już od rana gromady ludzi: oddzielnie 
mieszczanie i  osobno chłopi, gdyż jedni drugich nie lubili 
i patrzyli na się najczęściej z podełba. Pierwsi uważali się za coś 
wyższego i wyróżniali się od wieśniaków ubiorem, postawą, miną 
i  pewnością siebie. Nosili modne ciujki, bekesze i  kurtki, gdy 
chłopi wdziewali długie przestronne kapoty lub kożuchy. 
Mieszczki stroiły się w  palta, futra, peleryny i  wielkie kapelusze 
z  ogromnymi piórami i  długimi szpilkami, a  kobiety wiejskie 
kładły na siebie szuby, jubki i  okrywały się z  wierzchu grubymi 
chustkami. Rzemieślnicy, a  zwłaszcza szewcy zadzierżyście 
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i  zawadiacko wyglądali ze sterczącymi jak szydełka wąsikami. 
Ludzi wciąż jeszcze przybywało i powstawał coraz większy gwar,, 
gdyż wszędzie żywo o czymś rozprawiano.

W  kościele śpiewały baby ostrymi i  piszczącymi głosami, 
aż w uszy drapało. Gdy z wieży odezwała się sygnaturka na znak 
rozpoczęcia nabożeństwa, wszyscy hurmem zaczęli się pchać 
do środka i  wnet napełnili całą świątynię po brzegi. Z  prawej 
strony według miejscowego zwyczaju stanęły kobiety, z  lewej 
mężczyźni, panny przy chrzcielnicy, a  dzieci na przedzie koło 
wielkiego ołtarza. Wiele osób weszło na chór, a  miejscowa 
inteligencja rozmieściła się koło zakrystii.

Po nabożeństwie, gdy już wszyscy mieli się ku wyjściu, 
obywatel wyszogrodzki Starzyński, z  zawodu kominiarz, ale 
człek światły i  oczytany, stojąc w  nawie bliżej wielkiego ołtarza, 
zaintonował na cały kościół: — Boże coś Polskę.

Gdyby o tej porze piorun uderzył z jasnego nieba, nie zrobiłby 
większego wrażenia. Dreszcze przeszły po wszystkich ludziach 
na dźwięk tej pieśni narodowej, której pod wielką karą nie wolno 
było zaśpiewać. Melodię podchwyciło kilkaset głosów. W kościele 
powstało zamieszanie. Bojaźliwi zaraz chcieli wyjść, ale wszystkie 
drzwi były podparte. Organista, nie mogąc wydostać się z chóru, 
wrócił do organów. Śpiewających przybywało coraz więcej, nawet 
i część ludu dało się pociągnąć, choć większość stała nieporuszona 
i  rzucała trwożliwe lub ponure spojrzenia. Strażnik-Polak, nie 
mając wyjścia, przez cały ten czas stał na wieży przy dzwonach 
ze spuszczoną głową. Kościół długo brzmiał przepiękną polską 
pieśnią, która, zdawało się, płynęła na całe miasto, na cały kraj 
i wielki świat.

Po odśpiewaniu hymnu wszystkie drzwi, jakby za dotknięciem 
różdżki czarodziejskiej, pootwierały się na wściąż i  zgromadzeni 
zaczęli wysypywać się przed kościół. Tu parafian czekała inna 
niespodzianka, bo oto na wysoki kamień wskoczył jakiś nieznany 
student i rozpoczął przemowę tej treści:

— Obywatele! Idę prosto z  Warszawy, aby wam zwiastować, 
że spodziewane od dawna powstanie wybuchło. Przyśpieszył 
je sam Wielopolski, zarządzając pobór do szeregów rosyjskich, 
lecz młodzież chroni się w  lasy i  woli raczej zginąć, niż służyć 
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w  obcym nienawistnym wojsku. Wróg wszędzie ściga naszych 
braci; dziś, jutro i  tu nadejdzie, więc nie czekajcie aż zrobią 
na was nagankę we własnych domach, lecz bierzcie do ręki, co się 
da i dalej w  lasy do swoich. Jesteśmy słabi, ale miejmy nadzieję, 
że państwa zachodnie pomogą nam odzyskać niepodległość. 
Przed chwilą słyszałem, jak w  kościele śpiewaliście — Boże 
coś Polskę. Od tej pieśni wionął na mnie duch wolności, ciepła 
i światła, że z radości chciałbym skakać, śpiewać i krzyczeć: Niech 
żyje!wolna, niepodległa Polska!

— Niech żyje! — zagrzmiało potężnie wokół.
Niektórzy jednak zaczęli się trwożliwie oglądać za siebie, jakby 

już Moskale byli na karku. Od rozejścia się wstrzymał publiczność 
drugi mówca — swojak: Bolesław Czołopolski.

Powiódł oczyma po ludziach i  przez chwilę zatrzymał 
spojrzenie na Sabce. Ona drgnęła i  pobladła jak ściana; nogi 
jej się zatrzęsły i  ledwie nie upadła, aż wsparła się o  koleżankę. 
Jazgocińska ręką dawała jakieś znaki, aby zszedł i nic nie mówił, 
ale on właśnie jakby na przekór, odezwał się w te słowa:

— Rodacy! Nadszedł czas, aby wyzwolić się z  upadlającej 
niewoli, lub zginąć z honorem. Pokażmy całemu światu, że nigdy 
się nie pogodzimy z  faktem rozbioru Polski i  zamanifestujemy 
przeciwko temu nie tylko śpiewem ale i  czynem. Ojczyzna 
wzywa nas wszystkich do broni. Kto nie pójdzie na jej ratunek, 
nie godzien zwać się Polakiem. Koledzy! Pamiętajcie, cośmy 
sobie przyrzekali i  przysięgali Wierzę głęboko, że natychmiast 
wszyscy przystaniemy do partii i rozpoczniemy walkę z najeźdźcą 
na śmierć i życie. Na razie nie zdolni będziemy sprostać silnemu 
wrogowi w  otwartym polu, ale możemy go nękać pod osłoną 
naszych borów i  oczekiwać lepszego jutra, kiedy na nim samym 
zdobędziemy broń. Pokażemy Moskalom, że się niczego nie 
lękamy i  sami potrafimy być panami swego kraju, a  ich precz 
stąd wyrzucimy. Miejmy wiarę w  naszą świętą sprawę i  ufajmy, 
że zwyciężymy, w przeciwnym razie pozostawimy po sobie pamięć 
następnym pokoleniom, które nas pomszczą. A tymczasem, kiedy 
żyjemy, zaśpiewajmy sobie: — Jeszcze Polska nie zginęła.

Po obiedzie Czołopolski poszedł na Stare Miasto, aby 
z  wyniosłości pożegnać gród rodzinny. W  ulicy spotkał głupiego 
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Rażnieckiego, który był ubrany w  polski mundur wojskowy, 
rogatywkę z pawim piórkiem i jak herold wołał wielkim głosem:

— Panowie! nieprzyjaciel idzie na nas, idźcie ratować Polskę.
Wielkie wrażenie na wszystkich wywierały słowa tego wariata; 

za nim pędziła chmara dzieci jak za rarogiem, a  on wciąż 
powtarzał swoje:

— Hannibal ante portas!
Kiedy Czołopolski stanął na najwyższym pagórku Starego 

Miasta, rozejrzał się wokoło, westchnął ciężko i tak zaczął biadać:
— Grodzie świetny i  sławny, gdzie twa dawna wielkość 

i  chwała? Czemu nie lśnisz jaskrawą białością murów swych 
i  nie strzelasz w  niebiosa lasem wieżyc i  baszt? Dlaczego nie 
patrzysz groźnie otworami ścian warownych, nie zakłócasz 
ciszy turkotem i  hukiem fabryk sukiennych? Czemu nie trwasz 
na straży i  opuściłeś placówkę, na której postawił cię Smiały? 
Komu powierzyłeś posłannictwo swoje? Gdzie Kapitol twój, ów 
groźny dziedziców mazowieckich zamek warowny? Gdzie są twe 
klasztory, cechy, zakłady, gospody i  winnice mocodajne? Czemu 
nie rozbrzmiewasz gwarem tłumów wielotysięcznych? Dlaczego 
ustał handel twój, przemysł, hojność i  dostatek? Czemu cisza 
cmentarna zalega tam, gdzie kipiało życie w  całej pełni? Kto 
cię obalił, drogowskazie, stojący przy wielkiej drodze wiślanej 
ku Dańsku? Czemuś się skrył, latarniku, i  nie przyświecasz 
żeglarzom, przepływającym obok ciebie? Mało ci było miejsca 
na rozległych równinach, więc wspiąłeś się jeszcze na wysoką 
górę, na strome urwisko, nad cichą Wisełkę, jak gdybyś chciał 
zobaczyć stamtąd całą Polskę od morza do morza i  nazwali 
cię Wyszogrodem. Dzięki obronnemu położeniu należałeś 
do najznaczniejszych miast w  kraju. Twa butna imponująca 
postawa nad brzegiem Wisły, choć w  prostym niewyszukanym 
wyglądzie i  swoistej architekturze jako cudowny miraż stoi mi 
przed oczami. Posiadasz długie tunele podziemne, wiercone nie 
wiedzieć przez kogo i w jakim celu; masz miejsce straceń i kaźni, 
Stegnami zwane, oraz Okrągłą Górę, pozostałość grodziskową, 
uważaną przez miejscową ludność jako okopy szwedzkie. Jaki dla 
mnie urok posiadasz ze swą piękną okolicą, pełną dziwów, legend, 
baśni i  prawdziwej historii. Wszak tędy przeciągały zastępy 
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Jagiełły, a w późniejszych czasach odcinali się tu Moskalom Sawa, 
Dzierżanowski, Kwilecki, Madaliński oraz wojacy z  1831 r. Nie 
brakowało ci, grodzie i  ziemio wyszogrodzka, i  swych własnych 
obrońców, z pośród których bardzo dobrze zasłużyli się ojczyźnie: 
Arciszewscy, Lasoccy, Mikorscy, Nakwascy i inni panowie.

Wszystko to już minęło..., przeszło. Oto przyszedł od wschodu 
słońca żołdak okrutny, zburzył cię i  spalił, a  mieszkańców pobił 
żelazem i  ogniem poskwarzył. Krwi twej popłynęły strumienie, 
które według podania wyżłobiły jar, Kozakowskim zwany. I  nie 
mogłeś przeżyć upadku Rzeczypospolitej i  jako jej wierny sługa 
zginąłeś razem z nią. Zgasłeś i popadłeś w niepamięć, ale w moim 
sercu palisz się zniczem nieugaszonym, który stale podsyca miłość 
ku tobie.

Następnie, zwróciwszy się twarzą ku nowemu Wyszogrodowi, 
tak się dalej żalił:

— Mizerny potomku wielkich przodków twoich, jakżeż się 
wyrodziłeś! Nie tylko dorównać nie jesteś w  stanie tamtemu, 
ale nawet naśladować go nie możesz. Niepomny na prochy 
starego miasta przeniosłeś swą siedzibę w  inne miejsce, ale jak 
odbiegłeś przestrzenią i  wyglądem. Oto widzę cię przed sobą 
jak na dłoni. Do góry wznoszą się wieże kościołów i ratusza oraz 
szczyt synagogi, a  nad jarem obok zamku są rozsiane nikłe jak 
płazy przyziemne chałupki. Kremlinie Wyszogrodu! już padłeś 
w  gruzy, a  twe szczątki rozbierają niegodni synowie nowego 
miasta. Czyż po to wciągano na wysoką górę głazy, aby teraz 
niszczyć i profanować stare pamiątki? Aż Wisła, jakby oburzona, 
zwróciła wartki prąd na twą skałę i wciąż podmywa i rozjada cię. 
Ocknij się, grodzie starożytny, z letargu i odrętwienia, bo nastała 
chwila dziejowa. Wstawaj i  czuwaj, gdyż znów trzeba postawić 
straż nad Wisłą! Żegnam cię, może na zawsze: idę spełnić swą 
powinność!

Po drodze wstąpił do Sabki. Zaledwie zdołał ją całą zapłakaną 
przytulić do siebie, gdy gruchnęła wieść, że w mieście są kozacy. 
Jakoż po chwili w  pobliżu rozległ się płacz i  krzyk. Młodzian 
jeszcze silniej przygarnia dziewczynę do siebie i całuje jej gorące 
rozchylone usta aż do utraty tchu. Wreszcie wyskakuje i mówi:

— Żegnaj, kochana, i ufaj, że powrócę.
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— Oby Bóg dał — odpowiada, zalewając się łzami.
Do domu przybiegł zdyszany i  blady, aż matka przestraszyła 

się i zapytała z niepokojem.
— Bolku! Co się stało?
— Kozacy są w mieście.
— Jezus Maria!... Co teraz będzie?
— Nie wiem, — odpowiedział i zaczął sobie przypinać sztylet, 

który przywiózł jego ojciec z wojny.
Na ten widok matka uderzyła w  płacz jak w  organ. Syn 

wpatrzył się w  portret ojca, wiszący nad łóżkiem i  chwilę stał 
nieruchomy, po czym rzekł zdławionym głosem:

— Droga mateczko!... Bóg widzi, jak mi ciężko zostawić cię 
samą, lecz ojczyzna wzywa!...

Padli sobie w objęcia.
— Więc odchodzisz, najdroższy!?... Czekaj!... włożę ci na szyję 

mentalik, aby Matka Boska Częstochowska broniła twej głowy...
Czołopolski raz jeszcze ucałował matkę, zarzucił 

na plecy przygotowany tobołek i  wyszedł. W  podwórku pobawił 
się chwilę z psem, na którego cześć niekoniecznie należało wylać; 
wystarczyło rzucić, choćby kartofli, gdyż i  tych skąpo udzieliła 
jesienią święta ziemia mazowiecka i  na „maltyk” dostawał, jak 
na swój apetyt trochę za mało; wreszcie, obejrzawszy się jeszcze 
raz na dom, ruszył w  drogę. Matka z  sieni obserwowała go 
i zalewała się łzami, patrząc za nim aż znikł zupełnie w ciemności.

Idąc przez ogród, żegnał się z  drzewami, które sadził 
własnoręcznie i  tak bardzo je kochał. Usiadł nawet na ławce 
pod wiśnią, mającą kształt parasola, gdzie wiele czasu spędzał 
na rozmyślaniu i czytaniu książek. Teraz rozstawał się z miejscem 
swego dumania i  jakoś dziwnie nie chciało mu się odejść. Wstał 
jednak, westchnął ciężko i  skierował się ku furtce, aby wyjść, 
na drogę. Naraz do jego uszu doleciał rozdzierający krzyk kobiety. 
Przystanął, gdyż mu się zdawało, że słyszy głos matki.

— E, nie! — pomyślał. — To niemożliwe!
I ruszył dalej. Po chwili znów się zatrzymał i cały zadygotał, gdyż 

w  nowej fali krzyku najwyraźniej poznał głos matki. Jak wicher 
popędził na jej ratunek, a  choć zdawał sobie sprawę, że pewno 
zginie, to już mu było wszystko jedno, byleby się tylko pomścić.
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Gdy wpadł do mieszkania, przedstawił mu się straszny widok. 
Jeden kozak ciągnął staruszkę za włosy, a drugi bił ją z całej siły 
nahajką po plecach i krzyczał:

— Gdzie twój syn?
— Tu jestem — zagrzmiał strasznym głosem i błyskawicznym 

ruchem wbił mu sztylet w piersi.
Kozak charknął okropnie i  ciężko zwalił się na podłogę. Jego 

towarzysz w panicznym strachu rzucił się do drzwi, ale nie zdążył 
ujść i także padł.

Czołopolska, ujrzawszy syna, oniemiała z  przerażenia i  słowa 
wymówić nie mogła. Dopiero po chwili przyszła do siebie 
i wyszeptała lękliwie:

— Bolku!... Coś ty zrobił?...
— Nie ma co żałować tych bydląt — odparł zdyszanym głosem.
— Gdy cię zobaczyłam w drzwiach, mało trupem nie padłam. 

Pomyślałam sobie: — Już po moim dziecku. A ty w moich oczach 
powaliłeś obydwóch, widać Pan Bóg chciał ich skarać za moją 
krzywdę.

— Czy bardzo mamę pobili?
— Sama nie wiem. Zdaje się, że mi skórę poprzecinali, ale 

to głupstwo, najważniejsze, że ty żyjesz, mój kochany obrońco!
I rzuciła mu się na szyję.
— Mamo! Teraz nie czas na pieszczoty, musimy stąd uchodzić 

natychmiast
— Co i ja też?
— Oczywiście. Wyobrażam sobie, jak mściliby się na nas ci 

zbóje, gdybyśmy teraz wpadli w ich ręce.
Mówiąc to, wytarł szybko zakrwawiony sztylet, odpiął 

konającym pałasze i przypasał je sobie do boku.
— A dom z kim się zostawi!
— Wpadnę na chwilę do Jazgocińskiej i poproszę ją o opiekę, 

a matka tymczasem niech się prędko szykuje do drogi.
Zapukał do sąsiadki i  stanął w  progu. Już usta otworzył 

i jakby zaniemówił. Na środku izby stał olbrzym - kozak i zalecał 
się do gospodyni. Młodzian chciał się cofnąć, ale wojskowy, 
zauważywszy zbrojnego cywila, podszedł szybko i zapytał groźnie:

— Kto ty takoj?
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Czołopolski nie czekał i  uderzył sztyletem pierwej, zanim 
tamten zdołał oręż wyrwać z  pochwy. Kozak runął jak kawał 
żelaza, aż się zakurzyło z  podłogi. Jazgocińskiej oczy wyszły 
na wierzch z przerażenia i zaczęła okropnie krzyczeć. Młodzieniec 
spiesznie odpiął powalonemu pałasz z  pistoletem, poprosił 
o opiekę nad domem i wyszedł.

W  podwórku spotkał matkę, która biegła na podniesiony 
alarm, myśląc, że się coś złego stało, ale syn ją uspokoił i dopiero 
w  drodze opowiedział o  nowym zajściu. Zaczęła dygotać 
pod wpływem świeżego wrażenia, a  gdy się nieco uspokoiła, 
rzekła.

— Widzę, że w  tobie rycerska krew płynie, bo ledwie z domu 
wyruszyłeś, a już ich trzech sprzątnąłeś.

— Ha! Wpadłem na nich znienacka, to się udało. Narobiłem 
tam bigosu, przez co mogą i niewinni ucierpieć.

— Nie daj, Boże! Ale dokąd my idziemy?
— Sam nie wiem... Myślę, że mama przenocuje w  stogu, 

co stoi tam na polu i nad ranem uda się do znajomych w Starzynie, 
bo teraz w  nocy mogą wilki napaść. Jest to zapadły kąt i  tam 
będzie można zawieruchę przeczekać bezpiecznie, byleby tylko 
swoi nie zdradzili. Ja zaś do lasu muszę.

— Myślałam, że i mnie weźmiesz z sobą...
— Co? Może mamie, pałasz przypasać, to pójdziemy razem 

wojować?...
— Ej! nie żartuj, bo nie wiesz, co się w moim sercu dzieje...
Jednak spokój syna udzielił się częściowo i  matce, gdyż przy 

ostatecznym pożegnaniu starała się o  ile możności panować nad 
sobą.

Gdy się oddalał, stała przy stogu i  śledziła każdy ruch, 
obserwowała, jak malał i znikał, widziała, kiedy się odwracał w jej 
stronę i machał czapką. Aby

go nie stracić z  oczu, chwilę biegła za nim, ale on już ledwie 
migał i  majaczył  aż wreszcie zupełnie zatarł się w  sinej mgle. 
Została sama w  szczerej pustce. Zrobiło jej się straszno. Wróciła 
do stogu, zaszyła się w słomę i zaczęła gorzko płakać...

Czołopolski po rozstaniu się z  matką szedł zamyślony 
i  otrząsnął się z  zadumy dopiero na Arciszewskiej drodze. 
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Przypomniało mu się z opowiadań Jazgocińskiej, że tędy nikt w nocy 
nie odważył się iść, ani jechać, bo na rozstaju zawsze coś leżało: wół, 
pies, albo co innego, tak iż konie chrapały i rwały w pole, ile sił; nawet 
w dzień na krzyżu często jakiś ptak siedział, widocznie pokutująca 
dusza. Mimowolny dreszcz lęku przebiegł po nim na wspomnienie 
owych strachów, ale zawstydził się sam siebie: on, co trzech kozaków 
położył przed chwilą, miałby się czegoś bać? Szedł więc dalej śmiało 
i żadnych przeszkód nie doznał. 
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ROZDZIAŁ III.

Po nabożeństwie w kościele wyszogrodzkim z wieśniaków mało 
kto pozostał i  słuchał przemówień. Wprost z  wielkich drzwi lud 
wywalił się od razu na drogi i zdążał do chałup, aż duden szedł. 
Rębowiaków jednak zatrzymało się sporawo, bo brała ich chętka 
usłyszeć coś nowego, aby potem w  drodze do wsi przepowiadać 
sobie, co też z tego wyniknie.

Na otwieczyrzu po skończonym oprzęcie wyskrabał się 
z podwórza na drogę Teofilak, podufały1 i najbogatszy gospodarz 
w Rębowie, rozejrzał się po wsi, jakby sobie miarkował, w którą 
stronę się obrócić, boć to był dzień pański, święta niedziela, 
i  w  chałupie nie wypadało samemu z  babą kisać. W  opłotki 
wyległo moc ludzi, więc jakoś mu nijak było gramolić się koło 
wszystkich i  mówić: — Pochwalony. Wiedział, że jak tylko gdzie 
się pokaże, to zaraz o nim sukstają po cichu i biorą go na języki. 
Najwięcej wagował2 się swego chodu, bo tak jakoś dziwnie sajtał3 
nogami, że wszyscy z niego zęby suszyli. Więc gdy zobaczył takie 
zatrzęsienie narodu, zawrócił zaraz przez ściunki4 w  obejście 
i  ruszył za ogrodami po zapłociu, ale ciekawe kumoszki 
i  tu go szpiegowały, gdzie się miał, i  zauważyły, że przy rowie 
skręcił prosto, do Koperczaków.

W podwórzu przywitał z daleka gospodynię, która z podwiniętą 
kiecką i wystającą czerwoną barchanką5 krzątała się jeszcze koło 
swej chudoby, i zapytał:

1 korpulentny, przysadzisty,
2 krępował,
3 pociągał,
4 wąskie przejście między budynkami,
5 rodzaj halki.
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— Keny6 to was, ze sami doglądocie?
— A  wej, jak pokrośkoł się na sumę do Wysegroda, to jesce 

do ty pory kanyś7 się kołace i  tarabani. Pewnoć śtafiruje się 
po ulicy i bruk ślifuje. Niewiada8 kogo łun tam zglundo. Bieze me 
na to ostatnio pasyjo, bo zowdyk cłeka somygo łostawi i męc się ze 
wsystkiem. Tak się ubabrałam w  gnoju jak nieboskie stwozenie. 
O tu mi znój świniok wyloz. Zo, a zo! do chliwa, ty, warchloku!

— Na psa łurok, ale galanty mocie lawentoz — zauważył 
Teofilak, zaglądając do obory.

— Gdzie tum! — przerwała gospodyni. — Od łońskiego roku 
numa się nie wiedzie: pirnostce9 pies na pastewnikach ługryz 
łogun, bo wej podlec pastuch poscuł, jak się zagziła, kury wyleciały 
co do jedny i zodnygo jojka ni mo nawet na likarstwo, a wsystko 
przez tu pogunkę sumsiodkę, chtóro podzuciła zdechłygo kobuta, 
(niech się tam nażre jak pies moju ksywdu). Burek ze sceku dostoł 
amoroidów i  juz je do nicego, świnie żryć nie chcu, wsystkie 
krowy chorowały, ale okadzilim je święconym zielem, no i  wej 
jakoś psesło, jeno tero su na łocieleniu i ze wsystkiem skiepscały 
z mlikiem, ze tseba jeść z  łolejem i  z  tu scyrnu solu; tylko jedne 
kunie, co się dobze tsymaju, ale to tyz juz prawie cołku stodołę 
zmłóciły i  zboza jest jeno drobiuzcko10. Zeby choć latosi rok był 
wcaśny, bo ta gosztka do nowygo moze nie wystarcy.

— Oj! nie wyzekojcie tak, bo je cołkiem co innygo, niz 
powiodocie.

— E, bo kumotroju to się zowdy widzi inacy, ale niech tum!
— A jak wase zdrowie? .
— Bóg zapłać... Jak cię mogę, tsymum się niezgozy. Ale 

weńdźma do dumu; wej psysła z  pseciwka nasa mundralini — 
Hunorka, jest i ta wywielga Ulisia, więc bedzie o cem pogodoć.

W progu Teofilak pochwalił Pana Boga, a potem, zwracając się 
do znajomych kobiet, zapytał?

— Jak się mocie, niewiosty, co dobrygo słychać?
— Staro bido — odrzekły, — a u wos?

6  gdzie,
7  starsza forma od keny,
8  niewiadomo,
9  jałówce,
10  trochę.
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— Tyz to samo.
— Siodojcie! — zapraszała gospodyni, podsuwając Teofilakowi 

ławę.
— Dobze, Bóg zapłać!
— Cy byliście dzisioj w mieście? — zapytała Honorka.
— Nie bułem, bo moja staro posła, a  jo musiołem łostoć się 

w chałupsku.
— To pewnikiem nie wicie, co się na świecie dzieje?
— Cy mocie na uwadze tu ruchowkę?
— Dyć juści, boć psecięć tylko o tem teroz wsyści godaju.
— No i co nowygo słyseliście?
— Różnie pejdaju. Pono te siewki obflegi11 w Wysogrodzie się 

buntuju  i śpiwaju takie pieśnie, co w nich stoi na Rusków. Swędzi 
ich skóro, to jem ju podrapiu. Widać maju źle i korci ich Polska.

— Cy to nie głupota!? — przerwała Ulisia. — Takich 
co kołomuncu12, to tylko zdyzencjunować13. Jo bym pirsa posła się 
utopić do Wisły, jakby Polska powstała sama w sobie...

— Ponoj — ciągnęła dalej Honorka — wsystkie studanty ze 
śkół poucikali do lasów, bo ich chcieni wziuńć do ruskigo wojska. 
To na sucho się nie obeńdzie i  małowiela14 potsyć, jak się zacnu 
proć, bez co i nasa wieś ucizpić15 moze.

— Cemuj? — zapytał, pełen niepokoju, bogaty gospodarz.
— A no widzicie, ze tero je zima i głodne powstuńcy nie bedu 

cięgiem siedzić w  boru i  dzwunić zębuma na zimnie; do wsi tyz 
trafiu, zeby się cem pozywić, ogzoć abo i  po co innygo zajzu. 
Rusek bedzie ich ścigoł, to i numa moze się co oberwać, ze swoich 
rocymy16.

— A chto ich tam bedzie rocuł i narazoł się cysazoju? — wtrącił 
Teofilak.

— Lobogi! Stazyście, a  głupiście, bo myślicie, ze powstuńcy 
bedu się wos pytoć; zabieru, co jem się spodobo i tyło, a chto nie 
stuli pyska, to i powiesić mogu, bo juz jem na jedno.

Mówiąc to, spojrzała na Ulisię i, widząc jej zmieszanie, zaczęła 

11  Pogardliwa nazwa,
12  Wikłają, wprowadzają zamęt,
13  Zdenuncjować,
14  Wkrótce,
15  Ucierpieć,
16  Przyjmujemy,
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ostrzegać:
— A wy tsymojcie język za zębuma i ani tak, ani siak, bo dzisioj 

niewiatku17 kumu mozno zaufać.
— Tociem nic tokigo nie pejdziała — tłumaczyła się Ulisia.
Gospodyni dotąd udziału w  rozmowie nie brała, tylko 

przysłuchiwała się, gotując kolację. W kuchni buzował się wielki 
ogień, ale dzieciska niecierpliwiły się, bo były głodne i wyciągały 
z wielkiego sagana niedogotowane kartofle i zajadały ze smakiem. 
Nie obeszło się przy tym bez poszturchiwań i  beku, gdzie 
najstarszy chłopak triumfował, aż go matka strofowała i wstydziła 
przy gościach, mówiąc:

— Co to za dokutny bęcher; rozpuściuł się jak dziadowski bic 
i cem być lepsem to łun robi się coraz gorsy.

Wreszcie strawa uwarzyła się. Gospodyni przykryła garnek 
pokrywką, odlała kartofle, wstrząsnęła, aby się skruszyły utłukła 
kopystką i  nakładła na ogromną glinianą miskę. W  środku 
zrobiła dołek, nalała barszczu, poświęciła z  tygielka tłuszczem 
ze skwarkami i  podała dzieciom na ławę, koło której zawczasu 
zasiadły z  łyżkami. Jadły z  takim apetytem, że aż goście 
przerwali rozmowę i  zaczęli przyglądać się, jak pełne łychy bez 
ustanku krążyły do ust i wracały na powrót próżne, by znów się 
napełnić. W  całej izbie rozlegało się dzwonienie łyżek po misce, 
mlaskanie, glamanie, frykanie, dmuchanie na gorące jadło 
i  siurkanie wilgotnymi noskami, czemu już i  rękawy zaradzić 
nie mogły, bo były całkiem mokre. Chociaż dzieci przy jedzeniu 
raźno się uwijały, to jednak panowała pomiędzy nimi zupełna 
zgoda. Najstarszy chłopak co i  raz powtarzał: — Weź — Wtedy 
jak na komendę, brały po skwarce, zaglądając sobie w  łyżki, 
czy które czasem nie wzięło więcej. Jeżeli komuś trafił się taki 
specjał z  twardą skórką, której pogryźć nie mógł, to wyjmował 
ją z ust i dawał do zjedzenia temu, kto miał mocne zęby. Gdy się 
w  misce ukazywało dno i  strawa stawała się coraz chłodniejsza, 
że dmuchać nie potrzeba było, dzieci uwijały się jeszcze 
zawzięciej, jakby właśnie te resztki były dla nich najsmaczniejsze. 
Czasem matka dołożyła im coś niecoś na przykładkę, ale nie 
zawsze. Po każdym więc posiłku łyżek na razie nie składały 

17  Niewiadomo.
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na ławie, dopóki nie przekonały się ostatecznie, że już nic nie 
dostaną. Tym razem przykładka była duża, jak rzadko kiedy, 
że ledwie śćfyżyły.

— Maju dzieciska apetyt — zauważyła Ulisia, przerywając 
milczenie.

-— Adyć su zerte, kiej te świnie w  karmiku, jakby 
to nigdy nic nie widziało, az cłeka wstyd bieze. No. alem juz się 
uspokoiła i  Bede mogła zaro z  wuma pogwozyć, jeno jesce tych 
zamorusańców napędzę pocięglem18 do łóżka.

Powiedziawszy to, gospodyni wzięła do ręki bat i  kazała 
dzieciakom uklęknąć na gołych kolanach do pacierza i powtarzać 
za sobą. Mówiły ospale, zniekształcając jeszcze więcej słów, niż 
matka; ożywiły się dopiero wtedy, gdy doszła z  nimi do końca, 
wymawiając: — Boże buńdź miłości i  wreszcie: — Mie Ojca 
i Syna...

Jeszcze chwila i cały rozdziany drobiazg skrył się pod wielkimi 
zatęchłymi pierzynami, ale żadne nie myślało o  spaniu. Starsze 
dzieci baraszkowały, skupywały się, co i  raz wyłaziły z  łóżka 
do sieni, tylko najmłodsze w  kołysce leżało spokojnie, 
wytrzeszczyło oczy jak ćwirc i  skowróźyło. Gradowaty19 chłopak 
łaził po zwyżkach jak kot; złapał gdzieś macierzankę i  zaczął 
do niej przemawiać:

— Boza krówko, daj mi maści, to cię wypuscę z gaści20.
— A spać ty, dziobolu! — ofuknęła go matka.
— Kiej nie mogę zasnunć.
— Zamknij, skiercu, mrygowki, to uśnies.
Średnią dziewczynkę łachtało w  piersiach i  kaszel przez nią 

tak przemawiał, że aż kumoszki zwróciły uwagę, aby z  taką 
zradliwą chorobą nie zasypiać, póki wrazie i poredzić się kogo.

— Co jo mum z  temi berbeciami? — wyrzekała matka — 
Najmłodse psestrasyło się cegójś i  darło jaźwę dzień i  noc; 
myślałam ze śmirć połknie, ale pselałam wosk, no i  wej psesło. 
Starse wciunz niedomagaju: to mo świnkę i  jakieś plamy, drugie 
odlipiór21; tamto kokosiunki, ju kasiel męcy, ze az ocichła tego boli 
18  batem,
19  ospowaty,
20  z garści.
21  ognipiór,

33



w  kroku, a  najstarsy ni mo cery, bo choruje na zółtockę i  jeden 
Bóg wi co.

— Na świnkę to nojlepi jaskółce gniazdo uprózyć, ogzoć 
na patelni i  psyłozyć na bolunce miejsce — zaczął doradzać 
Teofilak.

— A plamy tsa dotknuńć psiu abo kuńsku kościu, to zniknu — 
dodała Ulisia.

— Kokosiunki tyz zgubić nie trudno — odezwała się Honorka. 
— Tsa upolić pomiotło, wyniść na pole, zucić je za siebie i  nie 
olundoć się, to zginu, abo można zawiunzoć na mitce tyła 
supełków, ila je kokosiunek, wzucić do studni, tzy razy kichnuńć 
i odeńść, nie oglundajunc się, to tyz psepodnu.

— A jo doradzę inacy — wyrwała się Ulisia. — Niech chłopok 
póńdzie do kościoła i w casie nabożeństwa pseńdzie na tu strunę, 
gdzie stoju niewiasty i pociro ręce o się, to tyz zgubi, a na zółtockę 
tsa złapać siedem wsy, zrobić kulkę chleba, wsadzić je w środek 
i łyknuńć, to pomoże.

— E, co wy tyz powiodociel? — oburzyli się wszyscy.
— Matulu, kiedy tatul psyńdzie? — zapytało jedno z dzieci.
— Lez, skund jo mogę wiedzie — i, zwracając się do gości, 

zaczęła sobie utyskiwać:
— Cłek tyro i  tyro, ze ledwa psez swoje golenie się nie 

psewola, a  łun smyrgnuł wszystko, umysłowo22 posed do miasta 
po dwa dziwy, po tseci śmich i  kanyś się zapodzioł. Zacem 
psyńść do dumu, siedzi gdziesik bez potseby abo się wlece jak 
lelito i  mundzy się ze stójkami po drodze. Jo mało nie zbłęsieje 
z  tein wszystkiem, jestem bez zodnygo oblecenia i  łazę jak ten 
dziadok, a  łun kiej restokrata łodzioł się w  sukmanek, załozuł 
gałśtuk na syję, wywer jesce na mnie gębę i  do ty pory kenyś 
się zachachmęcił. Dałabym mu z  wirzcheńku23 po kłębie, ale się 
boję tego sarańca, bo łun je taki animuśny i nie daj, Boze, jak się 
rozeźre.

— Nie sierdźcie się po próżnicy, wej psecięć nadeńdzie — 
uspokajał ją Teofilak.

— Chłop za chłopem zowdyk obstaje, ale jo się nie bede ciećkać 
i dzisioj wsypię mu kapileus.
22  umyślnie,
23  z wierzchu.
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— Lepi o cem innem pogodojmy — wtrąciła Ulisia.
Honorka, jakby na to czekała i od razu zaczęła:
— Wicie, co, ten małpiorz24, Ancyn chłop, uper się i pewnikiem 

z nosym naucicielem drapnie do partyji.
— Co wy powiodocie? zapytali wszyscy jakby na zmowę.
— Adyć cołka wieś o tern grzechoce. Mozę jesce dzisioj cichem 

pęchem wyniesu się w lasy. Nie dziwota naucicieloju, bo to letkieic 
i niestałygo rozumu; dziś tu, a jutro tam, taki poświetnik, ale łun 
gospodoz z  dzioda pradzioda i  je taki kołowaty, choć mu się juz 
na dobre łych na łbie pokazuje. Robić się temu nie chce; w  lato, 
kiedy jest gorencka, to w  procy rucho się jak mucha w  ukropie, 
abo leży w cigędzi, a cołku zimę psesiedzi u nauciciela. Niewiatku 
ło cem łuni mundzu we dwóch, ale widać tamten sobie go urobiuł 
i zduzuł. Juz psepod chłop jak kanfora.

— Ale jak łun, chudziok, pójdzie bez zodnygo obucenia25, 
psecięć Ruski zaro go zabiju — zauważyła Ulisia.

— A  i  bez nijokigo oblicenio je ten kuciubek26 — dorzucił 
Teofilak, — sum na własne ocy widziołem, jak w  zwycajny 
robotny dzień ubiro się w  takie kiepskie portcyny, ze jaz... tylko 
na spodek kładzie lepse, a  w  święto — naodwyrtkę: lichse idu 
pod spód, a pozundniejse na wizch. Kosiulę mo pewno tylko jednu 
i  to nie nazundzunu, ze gołkie ciało mu widoć, a zowdy byle jak 
uchechłanu i  taku brudnu jak ta podłoga; myślę, ze i  robastwo 
musi go nędzić.

— I gdzie mu na takie zimno iść do boru? — dodała Ulisia.
— Tylko ji śkoda, — zaczęła znów Honorka — bo to dobro 

kobito, tako sobie niedużo kropatewka. Sama cięgiem charuje 
i nie obsycho ze zmartwienio, a jak mo cos, to się modli klęcuncy 
osobliwie do pociesenio Matki Boski Cęstochowski. Co prowda, 
mogła się nie zenić zo takigo fałsywygo chłopa, chtóry rodziuł się 
na grochowinach, bez co cały je ryzy i  żółty jak majowe masło, 
albo złotko27.

— A jo słysołem, ze łuna je niezenna28 i niedobro lo nigo i bez 

24  flirciarz,
25  wyćwiczenia,
26  niski,
27  żółtko,
28  niegospodarna.
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to chce psystanuńć do partyji — odezwał się Teofilak.
— Nieprowda! — zaperzyła się Honorka, — Mogłabym 

na sakramenta święte psysięgać, ze tak nie jest, bo łuna psecięć 
do mnie famielijo i jo wiem nojlepi.

— A jako to famielijo? — zapytała Koperczakowa.
Honorka ździebko pomyślała i zaczęła:
— Moi wujecny siostry bratowy stryjecny brot i  jeji synowy 

bratunek to były rodzune dzieci.
— Jak? — zapytała Ulisia, nie zrozumiawszy pokrewieństwa.
Honorka powtórzyła to samo.
— O tero juz wiem, to znocy się były rodzune dzieci.
— Ciekawi me, co tyz orsymosko ślachta myśli o ruchowce? — 

zagadnął Teofilak.
— Orsymosko ślachta, to worek i  płachta! — odpowiedziała 

Honorka. — Co łuni maju do stracenio? W  jarmok cołka wieś 
w pótora29 kunia jadzie do miasta. To su takie same drapichrósty, 
jak nos nauciciel, co nie patsu chleba, tylko jem się cegójś 
zochciwa. Pewnoć wsyscy juz zbiegli do boru.

— Hunorka mo racyju, — przywtórzyła Ulisia — bo jakiem roz 
jechała bez Orsymów, to zaro poznałam, chtóry ślochecki dum, 
bo na podwozu półwozie złamane lezało, abo co innygo, ze az się 
ocy odwracały, a  bracia ślachta — to tylko bawić się, rajcować, 
siastać grosem i zalicać się z  jamorami do dziewuch, a kłócu się 
i biju jak proste ludzie.

— Słysałam, — rzekła Koperczakowa, zwracając się 
do Honorki, — ze ponoj i  wielkie panowie tyz się łuncu 
z powstuńcami?...

— A nu, bo co bedu robić w dumu takie psewazonka, chtórym 
się spsyksyły wypśtyki30 i  wengliny31. Za Ruska jest jem dobze, 
maju dużo pijendzy w pulerausach32, ale w Polsce mieli jesce lepi, 
jeno nas chłop cirpioł, bo księzo i pany bili batami i łorali w niego 
jak we wilka, to tero niech się idu bić, a my bedziewa potsyć i śmioć 
się z  głupich. Niedowne casy, bo sto lot jesce ni mo, jak jeden 
pun z  sumsiedni wioski kazoł zo zapłatu chłopu wliźć na dzewo 
i kukoć, a sum wziun fuzyju, psycelowoł i zabiuł kukowkę. Tero, 
29  półtora,
30  befsztyki,
31  wędliny,
32  pugilaresach,
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mi się widzi, z  tygo somygo dwora dwóch panicyków posło 
do powstunia, a rodzice jem wcale nie brunili, jeno tak lo ludzkigo 
oka trochy płakali. Starsy to tako lichota, ze wciunz tylko choruje, 
a  młodsy jesce lot ni mo i  w  pawimentach33 niedawno mioł 
do siebie gubernantkę34. Ale co tam takim bogocom: łuni nowet 
i  w  kościele maju lepse miejsce, bo w  portkach35, cy jak się tam 
nazywo, siedzu.

— Tylko, zeby numa się co złygo nie psytrafiuło — wtrącił 
Teofilak.

— A nu wy zobyci36, więc się boicie, — ciągnęła dalej Honorka, 
— ale jo bidno wdowa, co zyję z dziesiuntka palic, to me niewiela 
obchodzi. Córki juz ocaliłam37 i  jestem po chłopocie. Ale nie 
wiezyć tu w  gusła?... Wsystkie moje dziewuchy lubiały chodzić 
do kościoła na cyjś ślub, no i każda upatsyła sobie moment i ziwo, 
w  te pędy, leciała psyklęknuńć na ciepłem jesce miejscu, gdzie 
psysięgała swojemu chłopu panna młoda. A  to mo znocyć, ze 
wtedy w  niespełna rok łożeni się. No i  wej sprawdziło się... Ale 
miałam z niemi dużo chłopotu, bo bryzgały za chłopami, ze jaz... 
Kiedy mojemu męzoju śmirć w ocy zajzała i nowet mu kowol nie 
pomóg, choć krew puscoł, a  jo siedziałam jesce na groncie, (dziś 
jestem na elemencie i  destament38 zrobiłam juz kilka lot temu 
nazad) to musiałam tsymoć słuzącygo, bo nie było kumu w polu 
łoroć. Trafiuł mi się parobek psybłęda głuchy jak pień i w dodatku 
niespełna rozumu, bo jak buł mały, to go łociec za coś tak sproł, ze 
cołkiem ogłuch i  straciuł zmysły39. Psyjęłam go głupio bez litość, 
ale łun mi się wywdzięcuł..., niech Bosko ręka bruni. Psysunuł 
się, ścierwo, w  stajni do moi córki Jantosi, (na to, to łun rozum 
mioł)... a  dziewucha, jak dziewucha, tak ji i  pilno było do tego... 
Jednoroz jo się potsę, a tu zadna kiecka nie chce weńść na moju 
Jantosię. Zmiarkowałam zaro, co się święci, bo widzę, ze niedługo 
arkusierka będzie potsebno, więc jak nie zacnę ju proć pięchami, 
to takiem zbiła jak Rusek niedźwiedzia. No, ale co to juz wtedy 
33  apartamentach,
34  guwernantka,
35  portykach,
36  bogaci,
37  wydałam.
38  Testament,
39  Zwariował,
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pomoże?... Myślę sobie,, mogę ji jesce co łodbić, więc, sięgnuwsy 
po rozum do głowy, medytuję i  medytuję, co tu robić, no i  wej 
psysła mi mylś iść do dobrodzieja i  dać na zapowiedzie. Tero, 
dzięka Bogu, dobze jem je, bo oboje su robotne i  choć maju 
kupę bochorów, to bidy u nich ni mo. Chlib leży zowdy na ławie, 
a i na klusek tyz mogu sobie pozwolić, choćby i tsy razy na dzień. 
Z mojem chłopokiem, co obroł sobie prefesyju40 i posed za krawca, 
juz je łatwi. Zakochoł się z  jednu dziwcynu, komplementuje się 
coś tseciu niedziele i juz się oświarcuł, więc wesiele będzie w mig. 
Jeno z wiekowu41 matku się męcę, bo wciunz leży i święta ziemia 
na pulicki42 juz ji wchodzi, ale jesce tsęsie się za grosem i jodłem. 
Wcoraj zradzili43 się i  nałopychali się kapusiu, a  potem ksyceli 
cołku noc, ledwa nie umerli, bo ze starem, a z głupiem — to jedno. 
Chciałam księdza domieścić, bo myślałam, ze juz pochowek 
wypadnie, ale widać śmirć jesce od Boga nie była naznacuna.

— A z kiem to się was chłopok zeni? — zapytał Teofilak.
— Dyć z  dzioda kościelnygo córku. Bzydkie to jak kociwie44, 

ale cóz robić?. Psebiroł, kiej gołumbek w  grosku, a  tero cięsko 
znańść lepsu, bo u  nos we wsi dziewucha długo nie poświci: 
chłopoki zowdy je tak wybieru jak ulęgołki, ze potem, kiedy ni mo 
na podorędziu45, to musu sobie sukoć gdzie indzi, abo cekoć jaz 
nowe nadrosnu.

— A na pseględach juz byliście? — zapytała Ulisia.
— Wej po co? Majuntku psecięć ni mo, a pościł i święte obrozy 

to kazda dostanie.
— Wtem pies zaszczekał, lecz nagle umilkł i zaczął się do kogoś 

łasić.
— To mój się psygrajdoł!... Tsa się nasykować — rzekła 

Koperczakowa.
— Dójcie pokój i nie dzoźnijcie się — mitygował Teofilak.
Drzwi zachrobotały, rozwarły się na rozcierz i  wszedł wysoki 

rumiany mężczyzna, jakby nie prosty chłop, ale jaki półpanek, 

40  Fach,
41  Starą,
42  Policzki,
43  Byli nieostrożni,
44  zielsko,
45  pod ręką.
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zabił ręce w progu i, widząc gości, zawołał:
— A witojcie! Dobze, zeście psyśli, bo jo lubię pogodoć.
— Gdzieześ to się zapodzioł, fidrygancie zatracuny, — 

warknęła Koperczakowa.
— Naści, babo, kaftun, juz zacynol... Nie twój zorek46, gdzie 

bułem.
— Adze47 go, nauzund nie psychodzi i  jesce, pazygnot, 

odscekuje.
— Cichoj ty, skamłocu; zowdyk klepies niewiatku co i  me 

censerujes.48

— Tylko ty, bajduło, umis cołki dzień psefrymarcyć49 i  nigdy 
do chałupy na cos nie psyńść, bo mos sidemdziesiunt sidem 
stójek po drodze, a  jo chodzę w  robocie jak ten zydowski kuń 
w  łolejarni i  mało nie zbłęsieję50 z  tem wsystkiem. Musę wstając 
do dnia i dyrdem zajzyć w podwóze, uznuńć siecki na ksitocce,51 
, spsuntnuńć w  domu, ługotowoć, łuproć, być łucirocem lo 
wsystkich i jesce dobrygo słowa za to nie uslysyć. A chto by się tak 
chcioł męcyć?... W izbetce dokuca zimno, bo dobze nie obgacune52 
z  jesieni i  drewiuscków jest tylko gosztka; chciałam urumboć 
z noruncko53 i chyciłam zo siekirę, ale łuna je tępo i nieuśtaluno54, 
więc spadła mi z tompozyska, no i nic nie ucia- pałam tylko jesce 
kulfon55 sobie skalicyłam. A  ten bełgot odzwycajuł się od roboty 
i nic, jeno letko i miętko. Do dumu psyłazi, kiej ta pliwno Świnio 
jeno naźryć się, a potem, anugo, cipie się, zeby skórę wytatarować 
mnie, abo dzieciskom. Co jo mum z  tokigo chłopa? Wolałabym 
nojcięzejsu56 robotę abo zydoskim piecopolem być i  piosek 
dygować, niz się męcyć z  takim jancychrystem, z  taku świniacu 
mordu...

46  interes,
47  patrzcie,
48  czernisz,
49  zmarnować,
50  zwariuję,
51  prymitywna maszyna do sieczki,
52  zaopatrzone,
53  naręcze,
54  źle obsadzona,
55  palec,
56  niektóre przymiotniki w gwarze mają aż pięć stopni, np.: cięski, cięzsy, cięzejsy, 

nojcięzsy i nojcięzejsy.
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— Jeśli nie stulis gęby, ty, architko, to pumiany z tobą porobię 
i zleję cię na leśne jabłko tu psy wsystkich.

I jak oparzony skoczył do niej:
— Posioł won, woncwocie, bo jak cię cmuchnę pogzebocem 

w łeb! — krzyczała Koperczakowa, odpychając męża.
Nie wiadomo, do czego doprowadziłaby zwada, ale wszyscy 

obecni ujęli się za gospodynią i zaczęli mitygować Koperczaka.
— Ojwo57, jaki jest pomycny ten wysoń, juz lecioł do mnie 

z  pazurami do bicio — zawołała gospodyni, wylewając ciurkiem 
łzy z oczu.

On, choć był prędki jak ogień, to jednak serce miał dobre i nie 
znosił płaczu; zmiękł od razu, podszedł do żony i rzekł:

— No stara, nie buc, psecięć tak ci bardzo nie zaskózułem, ześ 
tak na mię powsiodła, jak na ślepygo kunia.

— Cekoj, jo ci zapiacantuję58, bo tygo wsystkigo nie stsymum 
i nie ściszpię.

— Wej cichoj, nie knychaj, juz jo bede lo ciebie lepsy, ale 
i ty jezdeś zowdyk pokracno i nomolno59.

— Cy joteś kolacyju? — zapytała, obcierając resztę łez.
— Gdzie tum! Chto by mi co doł? Bułem jeno na dobrem 

łobiedzie z gozołku u downygo znojumygo i trochy się golnęło.
— O! uzundzioł60 gozołki, bo ji pewno dawno nie piuł, no ale 

może co zjis?
— Juści, a co mos?
— Kartofle z boscem i z puliwku. Z cem wolis?
— Z boscem.
Gospodyni otworzyła do szafy, gdzie stały statki, wyjęła flitkę, 

napełniła ją, postawiła na ławie i rzekła?
— Pódzi jeść, bo juz odrętwiało.
— Dobze — odpowiedział i chwycił łyżkę w garść.
— Soli psynióseś od sklepicoza? — zapytała po chwili 

gospodyni.
— A bodoj cię, zabocułem61!

57  patrzcie,
58  umrę,
59  uparta,
60  upragnął,
61  zapomniałem.
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— Wej po to jedno posed, łamaga, i  po próźnicy... A  la mnie 
co kupiułeś?

— Puńcochy z  palicami, watowanu parasolkę i  kapilinder 
z kozim piórkiem.

Wszyscy jak jeden gruchnęli w  śmiech. Tylko gospodyni się 
zmieszała i rzekła:

— A bodoj cię frybra, ty, ancymunie!
Koperczak zadowolony, że mu się tak udało odciąć, obtarł 

resztki jedzenia z wąsów i położył łyżkę na ławie.
— Nie zjoteś wsystkigo? — zauważyła żona. — Tylko 

pobzechtoł i zbełtoł; lepsu smakę mo u kogójś, niz w dumu.
—- Dobre buło, jeno za wiela mi nałożyłaś.
— A nu, kiej jest, to sielest; potem na psednówku lepi ci będzie 

smakować, jak cegój innygo zabroknie.
— Co wej słychać w  mieście? — zagadnął Teofilak, widząc, 

że już gospodarz przestał jeść.
Galamacyjo i  tyła ! Z  wiecora psyjecholi kozoki z  gołymi 

pałasami, karabinami, liworwerami, areśtuju ludzi i leju hanajami, 
jaz krew siko.

— Toś tak długo buł na psypotrach? — zauważyła żona.
— E! ni mo się tam cemu psyglundoć, bo możno samymu 

łoberwoć. Z łulic pizgnęło wsystko, jaz się zakuzyło.
— I cy to potsebno ta breweryjo? — wtrącił Teofilak.
— A nu nie od dzisioj ludzie swazu się i biju — odpowiedział 

Koperczak. — Downi tyz to samo buło. Na ten psykłod jak śli 
Francuzy bez Rębowo, to mój łociec był juz spory chłopok, 
bo mioł wtedy ze ćtyrnoście lot i  nie pasał juz świń, jeno bydło. 
Po zapłociu psez cołkie tsy dni ponoj waliło tyla wojska śtyremy 
zędami, a  nojwięcy kunnicy, piechoty i  antaleryji, ze pokopali 
takie doły, co spory chłopok mógłby się w  nie schowoć. Piękne 
to było wojsko, jaz się na niem wsystko mieniło, ale pogany ganiali 
za dziewuchami po cały wsi, jak sobaki62, a  po kościołach pono 
kunie stowiali. Jechały z nimi i miłosierne siostry63, ale wsystkie 
same fruwocki, takie belej64 co. Chłopy we wsi się pochowali, 

62  psy,
63  sanitariuszki,
64  byle.
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bo kogój jeno mogli złapoć, to zaro broli na podwodę. Mój dziodek 
tyz się skruł, a bobka wysłała z Francuzami chłopoka, bo zowdy 
gozy śkoda storygo, niz młodygo... Zajęni go jaz w  głęboku 
Rośju. A  była tam straśna bitwa, jeno łociec ji nie widzioł, 
bo buł w  tyle za wojskiem. Dopiróz jakiś zołniz powiado mu. Co 
ty, głupi dziecioku, będzies tu robiuł? — Idź do dumu, bo jesce 
gdzie zginies. — To łociec łostawił furę ze wsystkiem i  wróciuł 
do chałupy jaz na Wielkanoc bez kosiuli bo całku wsy zjodły, 
a posed jesce psede zniwy.

— Ach te wojny, te wojny! — biadała Honorka.
— A  jesce gorse su choroby — zaczął znów Koperczak. — 

Niegdyś psed laty po wielkich wojnach panowało w  Rębowie 
morowe powietse. Psedtem były różne znaki i psestrogi od Boga. 
Nojpirw ludzie widywali, jak psez wieś wiecorami chodziła jakby 
powiedzie,taka kóska od pscół z zapalunu grumnicu. Chodziła ta 
kóska od chałupy do chłupy pod oknmi, a ludzie straśnie się bojeli, 
bo spoździwali się jakiś klęski. A potem, jak juz morowe powietse 
miało psyńść, to psyleciała na Rębowo tako biołna pajęcyna na ten 
psykłod kiej babskie lato. Wtedy jak zacęni ludzie łumiroć?... 
Niejeden sobie sed bez wieś, łupod i więcy się nie podniós; drugi 
pojechał w  pole łoroć i  tam w  bróździe łostoł. Paśkudno to była 
choroba: wońty, laksa i  śrnirć. Zo procesyju w  Boze Ciało tak 
ponoj ludzie padali jak muchy. I  juz nie było kumu chować 
umarłych. Wtedy kazdy sum lo siebie kopoł dół i siedzioł nad nim, 
a  jak go ta choroba naperła, to wpod tam na łeb i  łumer. Z cołki 
wsi łostało jeno dwoje ludzi: czterdziestoletni chłop i  dwuletnie 
dziecko. Wielki to był dopust Bozy na Rębowo, bo Orsymów 
wtedy ta choroba łomi- nęła. Ludzie tam spostsegli się zawcasu, 
zakupili msu świętu i  potem wzięni dwóch bliźnioków i  kozali 
jem oborać dookoła cołku wieś nowym amerykiem we dwa bycki 
rocnioki. Mądre widać byli ludzie w tym Orsymowie, jak to zowdy 
orsymosko ślachta, i  tak ich Pan Bóg ustsyg od ty zorazy, chtóra 
jeno nase Rębowo zniscyła.

— Lobogirety! — wzdrygnęła się Ulisia.
W  Wysegrodzie — ciągnął dalej Koperczak — tyz ta 

choroba panowała. Lecioł sobie jakiś chłop z  miasta na wieś, 
a  na probostwie psy cmentozu spotkoł śmirć nakrytu biołnu 
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płachtu i  z  kosu na remieniu. Zlunk się straśnie, powiado: 
— Pochwaluny i  pyto się: — Gdzie to tak idzies z  tu kosu? — 
A do miasta — pejda. A ila ludzi mos zabroć? — Niewiele, bo tylko 
pięćdziesiunt. — I  pośli — kozdy w  swoju strunę. Zydostwo 
w  mieście leciało jak grod, a  i  katolików duzo umerło. Kiedy 
choroba ustała, to chłop nazad idzie do Wysegroda i w tem samem 
miejscu znów spotyka powracajuncu śmirć. Zacypiuł ju i mówi: — 
No miałaś wziuńć tylko pięćdziesiunt osób, a umerło jaz pięćset.

A śmirć pejdo: — Właśnie zabrałam jeno swoje pięćdziesiunt, 
a reśta ze strochu pomerła.

— Ach, jakie to okropne! — wtrąciła Koperczakowa.
Wtem w dali rozległo się przeraźliwe wycie.
— Co to? — zapytały przelęknione kobiety.
— Dyć wilki! — odpowiedzieli mężczyźni.
— Gwołtu rety!... — Zeby jeno na wieś nie napadły — biadały 

wieśniaczki.
— Nie bójta się!... Une tylko w nojcięzejsu zimę odwazaju się 

blisko podchodzić, a w tym roku, dzięki Bogu, jest letko — zwrócił 
uwagę Teofiłak.

— O! — zaczął Koperczak — nieroz buło dużo chłopotu 
z  wilkami. W  jednu cięsku zimę mój dziodek niós wiecorem 
ze stodoły do dumu wór grochu i  cepy, a mioł juz coś koło setki 
lot i  w  sodku zastumpiły mu drogę śtyry wilki. Postawił worek 
na ziemi i  jak nie zacnie je gzmocić cepami, to tak sproł, ze 
musiały odeńść z nicem.

Wtedy pod Rębowem mieskała w  nieduzy chałupce tako 
sobie nikcemno65 babina, a w chliwku miała krowę na łocieleniu. 
Bez kilka nocy zaglundała do ni, bo juz cołkiem łodpuściła. 
Jednoroz wilk podkopoł się pod psyciesiu do chliwka i  anugo 
krowie do gordzieli. A  łuna, ze to aman66 buł, nie krowa, rogami 
wpakowała go w tok do góry nogami i bodzie z cały siły. Baba słysy 
jakiś łurgot, leci nabeznogę do chliwa, bo myślała, ze się krowa 
cieli, i widzi, a tu bodzicha duźdo w toku cieloka. Cielun wielgi jak 
kuń, chyba bycek! Jak nie zacnie baba głaskać wilka po ciemku 
i zalić się nad nim! Pejdo: — Bycuś, bycuś! dopiru co się ulungłeś, 

65  sucha, słaba,
66  wielka, mocna.

43



nieboroku, a  ta poganka w  tok cię wpakowała i  bodzie. — Jak 
nie zacnie baba bycusia z  toka wyciungoć!... Wtedy wilk, jak 
nie palnie w babę i nie pójdzie w pole... jaz się za nim zakuzyło, 
a babsko mało nie umerło ze strachu psez tego bycusia.

To znoj wracoł roz w zimę do miasta strażnik od wilckoskigo 
dziedzica, bo tam jokieś ślidztwo ściungoł, no i  w  boru temu 
Ruskoju zastumpiło drogę pięć wilków. Buł to chłop mocny 
i  gozołki we dwoze się napiuł, więc jak się wziun, tak wsystkie 
wilki siablu zarumboł. Juz wychodziuł z boru, a tu go napod jesce 
jeden wilk. Bułby sobie letko z nim poredziuł, ale cóz, kiedy mu 
siabla w pochwie zamarzła, bo po pijanemu obter ju z juchy byle 
jok, a może i wcale, no i wilk pochloł go.

Abo roz jechoł bez wilckoski bór poćtarek i  tyz go wilki 
napadły. Wzięny się najpirw za śkapę, a łun sum mało nie łumer 
ze strachu na swoi bitce, bo były nie pseliwki. Z  tygo wsystkigo 
nie wiedzioł, co ma robić, bo juz i do nigo się zabiroły, ale zdjun 
z  pleców trumbkę i  truknuł. A  wilki, jak nie pójdu w  bór, jaz 
za nimi zawarcało, tak się pozlunkały, bo myślały, ze to na nie 
obława.

— Oj! jak my tero pójdziewa do dumu? — piszczały strwożone 
kobiety.

— Opowiem wum jesce o strachach, to juz napewno bedzieta 
nocować u nos, — śmiał się Koperczak.

— Otóż mówiu łucone ludzie, a i sum ksiundz no ambunie, ze 
ducha widzić nie mozno, bo łun ni mo ciała. W  katechiźmie tak 
samo stoi, ale to wszystko nieprowda, gdyz ludzie opowiedali i jo 
sum na własne ocy strachy widywołem. Tylko łuny nie kazdymu 
się pokazuju, bo, jakby chto z pselęknięcio się łumer, to Pan Bóg 
takimu duchoju zaro cyśca dołozy abo i do piekła struńci.

Roz w  niedzielę po niespoze idę jo z  Wysegroda orsymoskim 
trachtem, a  drogu leci prosto na mie taki sobie nieduży psiok, 
cołkiem corny, a łogun mo wtuluny pod siebie. Myślę sobie: moze 
zapamiętany i  jak nie wymiezę się no nigo kijem! To powiedum 
wum w ocymgnieniu ten psiok urós patsajuncy jok dobry cielun. 
Jo się zegnum: — Mie Ojca i  Syna i  Ducha Świętygo, — a  ten 
podlec, jak nie chraśnie i znik, jeno kele mie pochwiść67 pselecioł 

67  wicher,
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i smoła zaśmierdziała. A psecie cołkiem psytumny bułem i nowet 
jednygo kiliska gozołki w gębie ni miołem tygo dnio.

No tym trachcie to nie tylko mie nastrasyło. Downi w Rębowie 
stoiwali Ruski i bez cołke lato robili maniebra na pośnikach. A buł 
z nimi jeden felfeber bardzo pozunny cłojek. Sed sobie roz w nocy 
z  miasta do wsi a  na stecce68 leży wiuncha słumy. Co do kroka, 
zeby pseliźć, to się za kazdym rozem psewoli i ani rus. Z pocuntku 
kłuł ze złości po rusku, ale jak zobocuł, ze to nie pseliwki, zacun 
się po swoimu chreścić69 i  dopiru wtedy wiunzka gdzieś się 
zapodzioła. A  ten bidny Ruscyna jaz się zgzoł z  tygo wsystkigo 
i mówił prawie z placem: — Co jo komu winowat70, ze ten bies mię 
tak na- męcuł? — Późni temu Ruskoju psytrafiło się niescęście, 
bo się napiuł derechturowanygo71 śpirytusu, a potem powlókł się 
do strugi i poty wodę chloł, jaz pękł.

Tu samu znoj drogu prowadziły z  Wysegroda diabły siewca72 
Kanaka. Było to kawał pijoka. Roz, jak się schloł, to zacem iść 
do dumu w  Klaśtornu ulicę, posed prosto orsymoskim trachtem 
jaz pod Pruscyn. Było to o  północku i  widziało mu się, ze idzie 
na wesiele, bo prowadziło go dwóch cornych muzykantów 
w celendrach.

Rżnęli mu marsia, a łun nimi deregowoł73. Potem usiedli ponoj 
gdzieś jakby za stołem i zagrali w karty. Nad ranem, jak mu ze łba 
trochy wywietsało, patsy..., a łun siedzi pu pas w wodzie. Dopiróz 
do reśty wytsyźwioł i  jak nie zocnie ksycyć!... Zlecieli się ludzi 
i wyciungli go z chropu, a juz nieduzo brakowało, zeby go diabły 
utopiły... O  tym Kanaku opowiedaju niestwozune zecy. Ponoj 
co Wielkanoc ryguł74 prowadzi z  so- bu na Stare Miasto cołku 
kupę bachorów, bo w Wysegrodzie je toki zwycoj, ze w pirsy dzień 
świunt wsystkie siewcy, a nowet i gospodoze graju tam w palanta. 
Kazdy choć roz musi wybić piłkę i  pokozoć, ze jesce może się 
równioć z młodsymi. Nowet stary Pas i to broł się do palanta, a jak 
ni móg pocylowoć piłki, to zemściuł na cem świat stoi, bo go wstyd 
68  ścieżce,
69  żegnać się,
70  winien,
71  denaturowanego.
72  szewca,
73  dyrygował,
74  regularnie,
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buło, ze juz z lot wysed.
A tero opowiem wum, co mnie się zdazyło:
— Jechołem roz w  nocy z  Płuńska z  jarmoku z  jednym 

pasidzierem75 w  toku strosnu ciemnicę, ze kunium łogonów 
nie było widać. Jadziem tak z  dobru godzinę, a  było juz kele 
północka. Pasidzier zacun się kiwoć na swoim siedzeniu i łusnuł. 
Jo tyz się ździebko zdzymnułem. Psecykum, patsę, rozwidniło się 
galancie, a śkapska wleku się noga za nogu, to dołem jem po bacie 
i  oglundum się na pasidziera, cy nie zlecioł gdzie z  fury. Naroz 
widzi mi się, ze na tyle woza siedzi jakieś kocudło i  tsymo się 
kłunicy.

Kołtuny u tygo na łbie, jak ksok, a ślipie świcu się kiej u wilka. 
Zlunkłem się trochy i  pytum: — A  chto tam siedzi na tyle? — 
A  toto piscy i  pejdo: To ja, twoja nieboscka mama! — Złazis, 
psiunkrew! — ksycę — bo jak ci wleję bica, to ci zaro dum 
niebosckę mamę! Psecięć moja matka jesce zyje; A  ta zmora 
nic jeno dali jadzie. Wtedy, wziuwsy na rezykę, jak nie wykręcę 
kozicy i  jak nie zamiezę się na niu... a  tu fajt do rowu w  wodę. 
Wóz to tak się rozlecioł ze w zoden sposób nie moglim po ciemku 
dojść z niem do ładu, ale ze się nic nie zepsuło i  z nos nicht się 
nie potłókł. A nieboscka mama zmikła jak kamfora. Mój pasidzier 
psecknuł się dopiru w  wodzie i  jak nie zocnie mi sobacyć, zem 
się spiuł i  psewoliłem. Ale jakiem mu opowiedzioł cołku zec,76 
to juz za zodne skarby nie chcioł jechoć na tylnem siedzeniu, 
jeno się psesiod do mię. No i  powiedzić tu, ze strochów ni mo 
na świecie!?...

— Olobogi! — wzdrygnęła się znów Ulisia.
— Nie pserywojcie! — wtrącił Teofilak.
—Roz znój77 — mówił dalej Koperczak, — bedzie to juz 

z kilkanoście lot temu, wracałem z Węgzynowa od swoigo pociotka 
sum jeden bez pośniki. Miesiunc śwyciuł jak rybie łoko, ze igłę 
mozno było nowlic bez światła. Psejezdzum kele Rokciny78 pzez 

75  pasażerem,
76  rzecz.
77  znowu,
78  nazwa stawu,
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rumunki79 i cołku wieś widzę jak no tolizu80; naroz widzi mi się, ze 
na drodze stoi coś biołnygo. Psyglundum się... łosoba!... Wlołem 
kunium po bacie jaz siszkiel81 polecioła i  skruncum na prawo, 
zeby ju minunć, a  łuna znoj jest napseciwko; kieruję na lewo, 
— łuna tyz to samo i  namknuńć82 się wcole nie chce. Smukum 
i  wiukum na kunie, ale łunę tulu usy, chrapiu i  iść napsód nie 
chcu, bo nime stwoenie tyz wsystko rozumi. Pomstuję na cem 
świat stoi, a lice83 ze strochu ledwa w gaści tsymum, tak me frybra 
tsęsie, bo toto do wsi nie pusco. Tak się męcę i co ju chcę z daleka 
objechoć, to łuna się nie doje i wciunz je w  jedny mieze od fury. 
Dopiróz jakiem zmówiuł wiecny łodpocynek za duse zmarłe, to ta 
łosoba zmikła. Juz się i dzień zrobiuł jak wół, bo to na psednówku 
było. Jo potsę, gdzie jezdem i widzę, ze jadę prosto z Orsymowa 
do Ciućkowa, a psecięć juz pod Rębowem bułem. Kręciułem się 
tak po pośnikach psez cołku noc i zrobiułem z kilkanaście wiorst 
po próżnicy, a  zdawało mi się, ze to wsystko nie warowało84 
i  godziny. Jakiem psywlókł się do dumu i  zdjunem spancyrek 
to bułem cały mokry, a  śkapska tak się pogzoły, jaz z  nich 
buchało. Tero dziesiątymu powiem, zeby się duzo nie smyrgoł, 
jak co zobocy, jeno niech do Boga wetschnie, psezegno się kzyzem 
świętym i  zmówi wiecny łodpocynek, to złe odeńdzie i  nic nie 
zrobi, a jak pójdzie łudry na łudry, to nic z niem nie poredzi...

— Cy to prowda, ze ta Rosjanka z  Wysegroda zeni się 
za katolika? — zapytała nagle Ulisia, przerywając gospodarzowi 
opowiadanie, gdyż się bardzo bała strachów.

— Ponoj, ale cóz z  tygo: kozuch prany, wilk chowany i  dwie 
wiary na jedny podusce — to wsystko na nic — odpalił jej 
Koperczak.

— Opowiedzcie jesce co — prosiła Honorka.
— Psypomnę wum jesce o  Bunusiu85 Wilamowskim 

z Wysegroda. Ten to juz był pijok, jak się nolezy. Ni mógł nowet 
dnia wytsymoć bez gozołki i wciunz buł pijany jak bela. Zaglundoł 
79  kolonię,
80  talerzu,
81  sierść,
82  nasunąć,
83  lejce,
84  trwało,
85  Bonifacym,
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łun do kozdy wsi i  miasta, jeno do jedny Warsiawy mioł dostęp 
wzbruniuny, bo tam coś pseskroboł jesce za młodych lot. 
Opowiedali (chto je tam wi, cy prowda), ze jak juz buł zeniaty, 
to kumplementowoł się w  Warsiawie do jedny panny z  duzem 
posagiem. A ze buł łodny, psubrot, to dziwcynę skołomunciuł. Nie 
załowała mu pijendzy na gozołkę, zęby się tylko z  niu łozeniuł. 
Jak się ło tem dowiedziała jego kobita, 

to dała znoć na policyju, no i  wej Bunusioju droga 
do Warsiawy zarosła. Ale po cołki płocki i  warsiaski guberniji 
wędrowoł i  lo wsystkich buł wujem. Kozdy dwór, kozdy dziod, 
baba i  ziaba wiedziała, chto to je Bunuś Wilamowski. Roz się 
psebroł w studanckie ubranie z  rusakami,86 w copkę z gwiozdku 
i psyjechoł do Wysegroda. Tak mu to pasowało, ze jak się pokazoł 
na łulicy, to wsystkie żydostwo za niem leciało i  pokazywało go 
sobie palicami: — Zeisty siojn — Bunuś Wilamowski!

— Kiedyś znoj psysed Bunuś do jednygo dziedzica zo Wisłu, 
chtóry akurot nazywoł się tak samo — Wilamowski, a  jego brot 
zginuł mu bez wieści. Zaro zwęsył Bunuś pismo nosem i  podoł 
się za łunygo brota. Wielgo była łuciecha we dwoze bez jakiś 
cos, ze się ten brot łodnaloz, ale jak się spostsegli, ze łun tero tak 
duzo pije gozołki, a downi wcole nie uzywoł, to na łunygo hrabię 
Bunusia wzięni drapaki i wygunili na śtyry wiatry.

Umioł łun ukłodoć rózne piesnecki i  powięsowania. Śpiwoł 
ładnie po dworach, plebanijach i  zowdy dostoł jaki taki kilich 
wódki, łobiod, abo i  store portki. Psygrywoł sobie zazwycaj 
na gzebieniu, a jak gozołki buło dużo, to i na drapace.

Słanioł się cięgiem po świecie i  roz psysed do jednygo 
folwarku. W  pałacu zywygo ducha nie było, to tyz chodziuł 
sobie po wsystkich pokojach, jaz wloz do jakigoś salunu łobitego 
cornym suknem. Stół buł nokryty tyz cornym łobrusem, a na niem 
lezała trupio głowa i  śtylet. Bunuś się rozglundo i  widzi, ze 
jakiś diabełek stoi sobie w  rogu na stolicku i  kiwo mu palicem.  
To Bunuś ponoj do dzwi ni móg trafić, tokigo pietra narobiuł mu 
ten piekielnik, i o mało co nie zabiuł dziedzica w wejściu, chtóry 
na te cosy akurot wpod do dumu. To tak stumpoł Bunusia nogami 
i tak mu nasobacuł jak psu w koryto za to, ze tam wloz. Psykozoł 

86  błyszczące guziki.
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nikumu nic nie pejdzieć, co widzioł, bo by go przez to nagła śmirć 
spotkała.

Gałgun to buł nad gałguny. Poććiwego łacha nigdy nie mioł, 
bo jak chto mu co doł ze stazyzny, to zaro psedoł i w synku psepiuł. 
To tyz w zimę chodziuł jak ten pikulik w jedny kapotce i wunskich 
porteckach. Roz jechołem w  zimę z  Płocka, bo chłopoki wtedy 
stawali na suprewizyju. Mróz buł tsa- skajuncy, a  gwiozdy 
wytsyscyły ślipie jak kartofle. Minułem juz Imielnicę, potsę... leci 
frachtem po pudrosku87 jakiś letkieic w takiem paletku podsytem 
wiotrem. Zrówniołem się z  niem i  słysę, ze ksycy: — Niech me 
pan zabieze na furę; jestem Wilamowski. — Kunie miołem dobre, 
droga jak stół, to i wziunem go. Ulokowoł się na tylnem siedzeniu, 
zagzeboł się nogami w  słumę, postawiuł kołmiz łod kapoty, 
wsodził ręce w kiesenie, a jo dołem kunium po bacie i pojechalim. 
Prosto w Misewo łoglundum się no łunygo Bunusia, a ten dzwuni 
zębuma i  tsęsie się jak listek. — Nu co? — wołum do nigo — 
zimno!.... -— A ten pejdo jak z pod ziemi: — Co pun? Dyć jo mum 
dwie ko- siule na sobie!

Nosiuł zowdy cołku pakę róźnych papirów w  kiesieni zo 
pozuchu. Mawioł, ze to su świadestwa ze śkół. Ale gdzie łun te 
klasy kuńcuł, to Bóg racy wiedzić, chyba w  karczmie, bo tam 
to juz łod maleńkości zaglundoł. Nikumu tych papirów nigdy nie 
pokazywoł, bo pewno proc paśportu nic więcy tam nie buło.

Na kozde święta ściungoł do Wysegroda do swoji famieliji. 
Mawioł, ze mu się jesce jego cęść nolezy, chtóru zaperli i  nie 
chcu łoddoć, a  łun ni mo się za co procesować ło to. Ale pewno 
zeby tych cęści było jak włosów na głowie, to by i tak juz zdunzuł 
je wybroć na gozołkę. Zowdy jedno famielija łodpro- wadzała go 
do drugi, aby się tylko pozbyć pijoka. Roz psełazili z  niem psez 
tracht, a  błoto buło pu kolana. Jak Bunuś uwiunz w  ty brei, 
to dojść do niego nie było sposobu: w taku glinę wloz. Ledwa go 
stamtund wyciungli i w dumu zacęni mu robić gzonkę.88 To jak się 
połeć słuniny łod ni zapoluł, to tak frunuł kominem na świat jak 
piórko.

87  ścieżce,
88  grzać wódkę.
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Posłanie to mu zowdy robili w stodole abo gdzie w stajni, gdyż 
do dumu strach buło go psyjuńć, zeby jakiem cem nie obdozuł.

Lotoł tak po świecie, z  gębu się nie wystsygoł i  wyśpiwywoł 
róźne pieśnie na Rusków. To tyz roz kozoki w Biały, cy gdzieś tam, 
zbili go, ze w śpitolu w Płocku zamer.

Pijok z nigo buł, a tak to nowet i pozunny cłojek; niech mu tam 
Pan Bóg daruje...

Potem jeszcze długo wszyscy opowiadali sobie o  różnych 
rzeczach, a  najwięcej o  tej przeklętej ruchawce, która zabierała 
ludziskom cały spokój.

Teofilak słuchał i  słuchał, aż mu się oczy zaczęły kleić. Raz 
za razem poziewał i  kiwał się na ławie, aż go Honorka łokciem 
trącała i  zaczęła zgrywać i  „śmiski“ stroić, żeby Żydów nie 
przewoził, bo mu się pszenica zwali.

Koperczakowa, zmęczona całodzienną krzątaniną, wcześniej 
podniosła się i  wymknęła do alkierza, kontenta, że już mordęga 
skończyła się. Zmówiła krótką „modlitew”, położyła się na łóżko 
tak we wszystkim, nakryła się pierzyną i usnęła.

Kiedy goście miarkowali, że już musi być blisko północek, 
powstawali ze stołków, aby pójść na spanie, ale Teofilakowi, 
„gajdy ściarniały”. Zaczął kuśtykać i  iść jak na chodyrach89, więc 
jeszcze ździebko pogadali. Teofilak rozkracuł się i  wystopyrcył90 
nogi, a gdy odzyskał władzę, gospodarz przeprowadził wszystkich 
za bramę.

Na całej wsi było ciemno, tylko w jednej chałupie pszczyło się 
światełko jak kotu w ślepiach.

— O  u  nouciciela jesce się śwyci, — zauważyła pierwsza 
Honorka. — Nie jest łun pewno klasowy i  chyba wykstołcynia 
jesce no popirku ni mo, bo po co by dulcoł wciunz nod ksiunzku 
i ocy sobie psuł? r

— A  jo myślę, ze tam wysioduje Ancyn chłop! — dorzuciła 
Ulisia.

— Chto taki? — zapytał Koperczak.
— Dyć Chałupka.
— Cóz łun by tam robiuł tyli cos? — dopytywał się Koperczak.

89  szczudłach,
90  wystawił,
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— A wej sykuje się z noucicielem do partyji.
— Co powiodocie? Jo bym zo nigo i tsy grose nie doł. Chto by 

psypuscoł, ze łun je taki zawzięty? — dziwił się Koperczak.
— To ten lowelos nouciciel tak go zmaniuł. Sum je ni to, ni sio, 

a chłopa zapsepaściuł — rzekła Honorka.
— Ej, nie trajkoccie po próźnicy! — odezwał się Koperczak. 

— Rozmawiołem z noucicielem nieroz, to podoboł mi się bardzo, 
bo jest mundry i sposobny w mowie i godo tak cysto, jak ksiundz 
abo dziedzic, a  scyrota to: ostatnie portki z  siebie spuściułby 
i ludzium łoddoł.

Po tej uwadze jakoś nijak było komuś gębę otworzyć 
i gospodarz w odpowiedzi usłyszał:

— No, zostańcie z Bogiem!
Za furtką Teofilak zaraz pożegnał niewiasty dotknięciem ręki 

do czapki i poszedł w swoją stronę. Gdy się nieco oddalił, Ulisia 
trąciła Honorkę w żołądek i rzekła:

— A  to kutwa z  nigo! Tokigo drugigo psebzydłygo śkloza 
i  cudoka na cołki wsi nie znońdzie. Z  chciwości no chlib sobie 
żałuje, źre tylko pyzy91 i zalcki,92 a łeb ściru zwiunze i tak chodzi 
jak ten Symedeus.93 Uciułane śrybne i złote ruble składo na kupkę 
abo chowo w węzełkach w stodole w snopkach. Cosem zopumni 
o  chtórem, to nieroz drasek94 znojdzie i  dobze sobie zji i  wypije. 
A  ila łun tygo bogostwa mo, to sum nie wi, bo się na pijendzach 
nie zno i trochy nie dowidzi, gdyz je zyzowaty na jedno łoko bez 
to pewno, ze jego matka musiała podglundoć bez dziurkę, jak buła 
w  odmiennem stanie. I  lo kogo je taki sksypulatny,95 zeby choć 
dzieci mioł, dziadyga!?...

— Za to u Kopercoków je inacy — zaczęła teraz Honorka. — 
Igo nigdy, w dumu ni mo, abo gnije pod piezynu i wstoje świtkiem 
kiele połnia, kiedy już dziod je po spumozeniu w  dziesiunty 
wsi, i  udoje coś lepsygo. Wielki pan, ale zodki96 sukman. Takie 
gałgaństwo we dwa wióry mozno wziuńść, bo tam straśna 

91  kartoflane kluski.
92  Placki kuchenne
93  Nazwa diabła
94  Młócący zboże cepami
95  oszczędny,
96  rzadki,
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brenza.97 Sopa się wali, stodólsko je bez łoposycio, bo słumę 
obderli na ściółkę pod lawentoz, krowum łoguny pozwisały 
się, robić ni mo kumu, bo dziecinki jesce małe, tylko ta jedno 
kobiecino sychle...98

— No, idziewa do dumu, bo zimno i  krucy mi w  bzuchu 
od głodu, — przerwała jej Ulisia.

— Toć wej mrozu ni mo, jeno chichuł99 wieje i  żdziebko się 
blazdze,100 a za jakie sześ101 niedziel to i wiesna nodleci.

— Dyć tak — odpowiedziała Ulisia, — ale mój stary na mię 
ceko. Je łun taki dobry i  ckliwy, ze jak się to mówi, nogi by mi 
umuł i  brud wypiuł. To nie Chałupka, zeby me mioł zostawić 
na poniewirkę i  ucic do powstuńców. Lecę do nigo duchem! 
Dobranoc!

— To wywłoka! — mruknęła sobie pod nosem Honorka — 
brud by po ni wypiuł! Nieroz widywałam, jak cię z kijem naokoło 
chałupy ganiał!...

— Ględziłby ten kocmołuch cołku noc — z  kolei mamrotała 
po cichu Ulisia, oglądając się za Honorką. — Jesce ji zol, bo stoi 
i patsy za mnu, a nie idzie do chałupy, sekutnica jedno...

97  bieda,
98  pracuje,
99  silny wiatr,
100  maże się,
101  sześć.
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ROZDZIAŁ IV.

Jeszcze przed zachodem słońca zapukał do izdebki nauczyciela 
w  Rębowie jakiś wytworny młodzieniec i  wymieniwszy wszystkie 
należne grzeczności, praktykowane przy rekomendacji, przedstawił 
się:

— Jestem Centkowski.
— A  ja Nerwicz. Proszę siadać, tylko ostrożnie, bo krzesło 

rozjechane.
— Dziękuje uprzejmie, ale pan na czym spocznie?
— Proszę się o mnie nie troszczyć; przecież jest jeszcze kuferek 

i łóżko.
Gość, którego dystynkcja wskazywała, że musi pochodzić 

z  lepszych sfer, wodził oczyma po ubogiej izbie i  nędznych 
sprzętach, jakby nadziwić się nie mógł, że człowiek inteligentny 
może mieszkać w  takiej wstrętnej „ciupie”. Jeszcze więcej się 
zdumiał widokiem samego pedagoga, bowiem z podartych butów 
i  połatanego ubrania  wyłaniała się szczupła, mizerna i  blada 
postać, a niegolona od dawna broda dopełniała miary najwyższego 
zaniedbania zewnętrznego sługi Chowanny, który z  wyglądu 
był podobny raczej do aresztanta lub zbrodniarza czemu znów 
przeczyły jego dobre niebieskie oczy i łagodny wyraz twarzy.

Nerwicz także przypatrywał się nieznajomemu, jak gdyby 
przez to chciał odeprzeć atak bystrych i przenikliwych spojrzeń, 
które wierciły w nim i szpiegowały z czym się odezwać.

Widocznie gość, wymiarkowawszy, że ma do czynienia zaledwie 
z pół, a może nawet z  ćwierćinteligentem, zniżył ton i w prostych 
słowach opowiedział, jak się wydostał z  Warszawy, co zaszło 
w  Wyszogrodzie i  w  ogóle o  tym, że cały kraj głowę podnosi, 
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po czym, utkwiwszy jeszcze silniej źrenice w słuchającym, zapytał 
wprost:

— A pan co zrobi?
— Przecież za piecem nie zostanę! — odparł Nerwicz.
— Tego byłem pewny, ale czy wieś pójdzie z nami?
— E!... Widzę, że pan nie zna chłopów. Do walki ruszy tylko 

garstka inteligencji, a  oni pochowają się po dziurach i  śmiać się 
będą z  nas głupich, gdy zarobimy sobie krzyż drewniany, kulę 
u  nogi lub pognijemy w  kazamatach jako niepotrzebny dla nich 
balast.

— To żaden chłop nie pójdzie z tak wielkiej wsi?
— Ze wszystkich tych człekokształtnych brył jedną tylko 

zdołałem ociosać i  wznieść w  niej iskierkę ducha; ją właśnie 
oddaję teraz razem z  sobą w  słudze Bellony do ostatecznego 
oszlifowania i zaprawienia w rzemiośle rycerskim.

— A w Wyszogrodzie widziałem taki zapał wśród młodzieży!
— To co innego. Mieszczanie mają pewna tradycje, poza tym 

jest tam kilka dzielnych jednostek, które podtrzymują ducha 
polskiego. Nawet w  sąsiedniej szlacheckiej wsi — Orszymowie 
już jest inaczej, bo oto, jak słyszałem, niemal wszyscy pociągnęli 
virtim w lasy.

— No dobrze, ale Rębowo, przecież jest tak blisko miasta, 
posiada kościół, szkołę i dlaczego nie ma tego uświadomienia?

— A  no trudno od razu obudzić  z  letargu,  przełamać opór 
i  wyrwać ospały ogół z  uśpienia. Niech pan sobie wyobrazi, 
że chłopi są jeszcze tak zacofani, iż w żaden sposób nie można ich 
namówić, aby wzięli udział w zwiedzaniu pólek doświadczalnych 
w  sąsiednim majątku. Wszelkie zachęcania w  tym kierunku 
uważają za jakąś pułapkę i  zobowiązują się słowem, że nie 
pójdą oglądać tych wymysłów, a  opornych groźbami zmuszają 
do jednomyślności. Ja tez raz chciałem urządzić zebranie 
rodziców i  przychylnie ich uspokoić do szkoły, ale nikt nie 
przyszedł, bo bali się, że na nich jakie nowe podatki nałoży się.

—Widzę, że panu jest nieszczególnie w  tej wsi. Takie nędzne 
i zimne mieszkanie… Jak tu wogóle można wytrzymać?

— Jeśli pan ciekaw to mogę opowiedzieć, jak się żyje na wsi.
— Proszę bardzo.

54



— Chałupa gliniana — do niczego. Trzeba by palić — nie 
ma pieca. Kupili żelazny, ale rury wypadają, a  wtedy dym wali 
okropnie. Nieraz się ręce poparzy przy zakładaniu. Gdy się pali 
w klasie, muszę odsuwać szyberek u siebie, gdyż inaczej dymi się. 
Przez to wypuszczam ciepło i  jestem narażony na całodzienne 
szczękanie zębami. Kazałem szyby wprawić na zimę; dali 
sztukowane, a  przy kitowaniu tak zasmolili, że wyglądają jak 
z  nieprzezroczystej masy. Dorobili lufcik, lecz z  lewej strony, 
a  odchyla się na prawo. Drzwi są nieszczelne i  mają słabe 
zamknięcia, tak iż otwierają je nawet świnie ryjem i bez proszenia 
włażą do mieszkania. Szczury i  myszy gryzą dziury w  podłodze, 
którą w dodatku toczy grzyb. Zaduch i stęchlizna wieje z każdego 
kąta, że aż w gardle dusi. Niby gospodarze powoli wszystko robią, 
ale tak nieumiejętnie i niezdarnie, aż złość bierze.

Na obiad przynoszą mi zawsze jedne i  te same potrawy, 
składające się z kartofli albo klusek.

Mój gospodarz, ongiś parobek w  okolicznych dworach,, dziś 
obywatel 15-morgowy, ma taką fizjognomię, iż każdy łatwo 
zgadnie, czym się dawniej zajmował. Jest niski przygarbiony 
ze spuszczonymi rękami, a  chód ma taki drobny, niby prędki, 
coś w  rodzaju marszu na miejscu. Jeżeli mu dałem przydomek 
„starego szakala”, to chyba nie napróżno.

Dziś udobruchany Febus posłał nam łaskawie na ten padół 
bólu i łez trochę promieni słonecznych, że aż się lepiej czuję, tak 
byłem spragniony tego światła i ciepła. Gdy na dworze jest zimno 
lub wieje wiatr, moje „locum” strasznie prędko się wyziębia, 
a palenie nic nie pomaga. Wówczas staję się niezdolnym absolutnie 
do żadnej pracy. Myślę tylko o  tym zimnie i  wydaję wszystkie 
siły na opalenie swego ciała. Gdy natomiast aura się poprawia, 
ślęczę nad foliałami w zatęchłej izbie, której nawet przewietrzyć 
należycie nie można z powodu wadliwego rozkładu drzwi i okien. 
Marzę o skończeniu uniwersytetu, lecz na przeszkodzie stoi brak 
gotówki. Zacząłem składać grosze, ale za to się nie dojada, chodzę 
w  podartych butach. Jestem człowiekiem krańcowym: mogę 
wyglądać jak cynik albo bardzo elegancko. To samo z jedzeniem, 
nawet z  robotą i  z  humorem. Czasem rwę się do książek 
w  godzinach służbowych a  innym razem spleen tak ogarnia, 
że o  niczym nie chce się myśleć. Wtedy jestem do wszystkiego 
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zniechęcony, że dziwię się sobie, po co ja kuję? Czyżby nie lepiej 
było ożenić się, prowadzić dom i  gospodarstwo, chrzcić dzieci, 
przyjmować prezenty od chłopów etc., albo bawić się, hulać i brać 
pełnymi garściami z życia co się da? Olśniony tym wszystkim, już 
prawie rzucam swe zamiary, ale szatan szepce mi do ucha: — Czy 
nie mógłbyś skończyć szkoły wyższej, mieszkać w  Warszawie, 
chodzić do teatru, ożenić się z  inteligentną osobą, grającą 
na fortepianie? Korzystałbyś ze wszystkiego, co daje cywilizacja, 
nauka, sztuka, technika. A na wsi co masz? Czy jesteś tak naiwny, 
że to wszystko zamienisz na bakałarzowanie chłopskich dzieci? 
Tedy nie trzeba było tyle się męczyć, nie dosypiać nocy, wydawać 
na książki, lecz bawić się i  hulać, jak inni robią. Tyś zmarnował 
całe młode lata, a  teraz, nic nie powetowawszy, chcesz poddać 
się, zaprzestać walki i  cofnąć się z  połowy drogi? Takie myśli 
szepce mi szatan, a  ja jestem zmęczony, wyczerpany, chory 
i  czuję, że niedługo już padnę wyśmiany i  sponiewierany. Ciągłe 
kucie bynajmniej nie usposabia do optymizmu, bo wszystkie 
wiadomości przesiewają się w  mózgu jak przez siteczko i  tylko 
niewielki osad tego wszystkiego pozostaje. A tu absorbują kłopoty 
i  troski dnia powszedniego. Należałoby mieć do życia wszystko 
swoje jak w dworku szlacheckim, bo chłopi wolą wszystko zawieźć 
do miasta i  sprzedać hurtem Żydom. Tak więc nauczyciel jest 
panem, ale tylko dla dzieci.

Chciałbym swemu narodowi zostawić jakąś pamiątkę 
w postaci choćby niewielkiej ilości zapisanego papieru, nie licząc 
się z  wszechmocną krytyką, której zarzuty nieraz są podobne 
do wskazówek jednego lekarza:

— Nie śpij na prawym ani na lewym boku, bo uciskasz wątrobę 
lub serce, nie kładź się na wznak, gdyż możesz zostać garbatym 
i nie leż na brzuchu w obawie przed niespokojnymi snami. — Jeśli 
napiszę coś tak głupiego i banalnego, że czytających pusty śmiech 
ogarnie, to i tym się zbytnio nie przejmę. Wówczas mogą walić we 
mnie czym chcą, a  ja się chyba tym zasłonię, że i oni wszystkich 
rozumów nie pozjadali.

Tu Nerwicz przerwał i zapytał:
— Czy panu nie znudziło się moje opowiadanie, może już dość tego?
— Bynajmniej! Nigdy nie przypuszczałem, że bojownicy 
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oświaty mają takie podłe warunki życiowe. Pragnąłbym z  ust 
pana jeszcze coś więcej usłyszeć.

Nauczyciel, odsapnąwszy trochę, zaczął znowu:
— Ileż to czasu zabierają mi ci chłopi! Przyjdzie taki kmiotek 

i siedzi kilka godzin. Jakżeż ludzie nie umieją uszanować sudzego 
czasu. Żeby chociaż było z  nim o  czym pomówić! Gdy się temat 
wyczerpie, wtedy, nolens-volens, klepie się głupstwa, które, 
rozniesione i opowiedziane po wsi, wyrastają w plotki. Jakiś wielki 
blagier i demagog urósłby tu znacznie, ja zaś nie umiem. Chłopi 
i  swój czas tak zabijają; siedzą i  ćmią machorkę lub liściówkę 
w papierze do późnej nocy. Gdyby pójść do nich tylko na chwilę, 
byliby obrażeni, bo szczytem dobrego tonu jest posiedzieć 
kilka godzin. Obliczywszy te wszystkie wizyty chłopskie, czasu 
do roboty pozostaje bardzo mało. Trzeba by się zamykać na klucz 
lub stać się niewidzialnym z chwilą zasiadania do pracy. Zdawało 
by się, że na wsi można dużo czytać, bo nikt nie przeszkadza. 
O  wiele jest lepiej w  mieście, bo tam ludzie więcej przywykli 
cudzy czas szanować. Tu na wsi chłop, pojechawszy na jarmark, 
do kościoła, wyspowiadawszy się i  zjadłszy miskę kartofli 
z mlekiem, uważa, że uczynił wszystko, co należy do przeciętnego 
człowieka, bo po za spełnieniem praktyk religijnych i  czynności, 
utrzymujących jego życie, czuje się wolnym i  szuka sposobu 
zabicia czasu. Tak postępują zwykli śmiertelnicy. Czyż inaczej 
żyją pedagogowie na wsi? Zapomniawszy wszystkiego, czego 
się w  budzie nauczyli, nic nie robią, nie czytają, a  więc wciąż 
cofają się. Chodząc po chłopskich chałupach, zaglądają w garnki 
i  zajmują się plotkarstwem. Tacy blagierzy najlepiej egzystują 
u  ogółu, a  gdy już całkowicie pozbędą się nabytej wiedzy, 
jako rutynowani bywają przenoszeni na intratne posady, aby 
w  dalszym ciągu deprawować ludzi. Tylko nieliczna cicha brać 
pracuje jak wół, marznie, głoduje, chodzi boso i  nago i  nie ma 
żadnych przyjemności.

Chłopom nigdy nie dogodzi: to nie bije i  rozpuścił dzieci, 
to znów katuje, nie uczy, za dużo świąt robi itp., a  cóż my 
winni jesteśmy, że przynajmniej przez siedem miesięcy w  roku 
szkoła pustkami świeci? Zbawczy promień światła dopiero 
co się tu przedostawać zaczyna, ale ja już sterałem swe siły 
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w służbie Chowanny i zdarłem głos w chórze carskim, a zapłata 
za to poświęcenie z góry jest wiadoma.

Chłopak, który mi przynosi drzewo i  wodę, jest zarazem 
donosicielem tego, co się dzieje na wsi. Ile razy przyjdzie, 
zastaje mnie przy książce. Pewno pomyśli sobie: — Jakżeż mu 
się nie znudzi to ślęczenie? — Gdy się o  tym dowiedzą chłopi, 
zaczną głosić: Ha! widać on nie jest tak mocno edukowany, 
bo na co psułby sobie oczy?

Nawet inspektor szkolny, dowiedziawszy się, że pracuję nad 
sobą, powiedział mi, abym dał spokój nauce, bo takich nauczycieli, 
którzy chcą się jeszcze uczyć, Rosja nie potrzebuje. No jemu to się 
nie dziwię, gdyż mówił świadomie, aby kaganiec oświaty za mocno 
nie przyświecał ciemnemu ludowi polskiemu.

Więc jesteś człeku otoczony zgrają, obskurantów, nieuków; 
tkwisz w  tym środowisku i  asymilujesz do niego swój umysł 
i  język. Jesteś zapracowany, samotny i  opuszczony, jak gdybyś 
miał złe intencje i niebo ci nie błogosławiło. Lud kłania się w pas, 
ale za oczy szczeka i szydzi, jakby celem jego życia było kąsanie 
i spychanie drugich w dół. Prędzej uszanowaliby cię, gdybyś robił 
pieniądze lub okowitę.

Raz przyszedł do mnie pewien chłop zapytać się jakie książki 
ma kupić dla swego syna. Wyszczególniłem wszystkie, a  w  tej 
liczbie i  podręcznik do rachunków. A  to niby zadacznik! — 
wykrzyknął. — Kupiłem mu na jarmarku w  Bodzanowie, ale 
chłopak zgubił, a  szkoda, bo dobry był, oj dobry! — Zapytuję, 
kto wydał? — On nie wie, ale powiada, że dobry był. Mówię, 
żeby nabył nową książkę do rachunków. Zgadza się kupić, ale 
taką samą, jaką chłopak miał. Tłumaczę mu, że w  szkole takich 
podręczników nie używam, bo wszystkie muszą być jednakowe. 
Nic to nie pomaga; on swoje, że tamten zadacznik był najlepszy. 
Ileż trzeba czasu stracić i nerwów w podobnych wypadkach, aby 
takiego zdołać przekonać.

— Rzeczywiście!... Inaczej wyobrażałem sobie życie na wsi, ale 
nie miałem o tym pojęcia. Dopiero pan mi je ukazał jak na obrazku 
— wtrącił Centkowski.

— Dla całokształtu — ciągnął dalej Nerwicz — opowiem 
jeszcze coś niecoś o sołtysie, wójcie i pisarzu.
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Mój sołtys, który przeczytał w swoim życiu trochę książek, jest 
bardzo zabawny. Gdy go chcę nieco oświecić i zacznę mu o czymś 
opowiadać, on słucha i  udaje, że też się przecież zna na tym 
wszystkim, jakby się uważał za równego mnie co do wykształcenia. 
Szpera mi po słownikach i książkach i, udając badacza, robi np. 
taką uwagę: Tu nie pisze, jak się nazywała druga żona Władysława 
Jagiełły! Szukałem tego już w  roizmaitych książkach i  nie mogę 
znaleźć. — Nie taką widać ważną osobą musiała być ta druga żona 
Jagiełły, kiedy o niej nie piszą. — powiadam. Zresztą to odezwanie 
się chłopa było chęcią popisania się przede mną swą wiedzą 
i pokazania, że on przecież też coś wie.

Mówię, że może i  to kiedyś znajdzie; poradziłem mu jednak 
przeglądać takie książki, które się opłacają i dadzą jakąś korzyść, 
bo wiedząc jak się nazywała druga żona Jagiełły, nic się tym 
nie zbuduje. Gdy zobaczył, że się uczę języków, mówi: — Te!... 
najlepiej to umieć jeden język, do czego tamte drugie? — Ciasną 
on ma głowę. Ja potrzebuję studiować w różnych językach — dla 
niego wystarczy, co napisane po polsku.

Raz powiada mi: — Mój panie! skądby ten Kopernik mógł 
wiedzieć, że ziemia się rusza, przecież on tego nie widział?! Gdy 
mu tłumaczę, ten twierdzi swoje; wtedy mówię mu: — Poznaj pan 
matematykę, astronomię, i inne nauki, a wtedy zrozumiesz.

W  zarazki chorobotwórcze, jak zresztą wszyscy chłopi, nie 
wierzy. Powiada, że ktoś usługiwał jakiemuś Wojciechowi w tyfusie 
i Pan Bóg jeszcze go za to skarał chorobą. Szpitala ogromnie się 
boją i  choroby zakaźne ukrywają. Uważają, że zamiast szyldu: 
— Szpital Miejski — należało by umieścić napis, jak na bramie 
piekła dantejskiego: — Pożegnaj się z nadzieją.

W  życiu coś mnie prześladuje i  pierwsze wrażenie zawsze 
zawodzi. Gdy z  pewnych danych wnioskuję, że dzisiaj obiad 
będzie dobry, podają taki, aż z  ust wyłazi. Pewno tego samego 
pecha ma i  mój sołtys, sądząc, że się ożenię z  jego żony siostrą.  
Raz w lecie mi mówi: — Przejdźmy się kawałek za stodołę, to pokażę 
panu tę pannę, bo tu niedaleko pasie krowy. — E! powiadam, 
to się zawstydzi, wolę ją zobaczyć jak będzie do kościoła szła.  
Tak więc cenią i traktują nauczyciela na wsi.

59



— A to pan miał partię! — śmiał się Centkowski.
— Wójt — mówił dalej Nerwicz — chciałby nie płacić 

nauczycielowi pensji i  żeby nie było budynku szkolnego, ani 
żadnych sprzętów i pomocy naukowych.

Pisarz — to sprytny i  obrotny zjadacz chleba, fanatyk 
przepisów, obracający się w  sferze bumag102, posiadający 
faktycznie gminę w swoich łapach. Myśli i działa za wójta, który 
się tylko stale upija i  ma więcej długów jak na łbie włosów. 
Pieniędzy nigdy nie posiada i zawsze chowa się po kątach, gdy się 
pójdzie do niego po pensję. W  kancelarii jest tylko gościem, tak 
że i pisarz często posyła do niego stójkę z papierami do podpisu. 
Widzi więc pan, że stale trzeba walczyć nie tylko z  uporem 
chłopów, ale i z urzędem gminnym, który stoi na przeszkodzie jak 
mur chiński i  każę przeobrazić się w  zwykłego zjadacza chleba 
powszedniego. Tę przepaść starałem się przekroczyć zasypując 
ją powoli jak worami piasku, pracą i czynem, ale to nie tak łatwo.

Jednocześnie z takim mozołem budowałem dzieło uzupełnienia 
swej edukacji i  teraz zrąb tego gmachu ma się rozwalić w jednej 
chwili. Już w  dzieciństwie, kiedy jeszcze nie umiałem czytać, 
niezmiernie lubiłem książki i  malowanki. Matka widząc moje 
zainteresowanie i  upodobanie w  tym kierunku, zaczęła mnie 
jeszcze przed pójściem do szkoły uczyć po polsku, z  czego się 
bardzo cieszyłem. Do nauki miałem wrodzone zamiłowanie, ale 
w domu oprócz elementarza, kalendarza i książki do nabożeństwa 
nic więcej nie było do czytania. Moje aspiracje do nauki wyraziły 
się pewnego razu podczas snu, kiedy stanęła mi przed oczami 
wielka książka w  twardych okładkach z  mnóstwem obrazków. 
Z  jakąż rozkoszą oglądałem ją i  przerzucałem kartki, ile ona mi 
szczęścia dała, lecz piękny sen się skończył i  rozwiał jak mgła. 
Wrażenie to jednak na zawsze pozostało w mojej duszy i później, 
gdy już chodziłem do szkoły, za swe oszczędności i  jabłka, które 
dostawałem od matki, kupowałem książki do czytania, a  prawie 
każdą umiałem na pamięć. Następnie kiedy pozawierałem 
znajomości z kolegami, miałem już ułatwione zadanie i z czasem 
nie było w okolicy książki, której bym nie czytał.

102  papierów
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Ale my się bawimy w opowiadanie, a nie wiemy, co nas jutro 
spotkać może. Czekałem przez długie lata na coś wyjątkowego 
i  nadzwyczajnego, jak te drzewa na podlanie w  czasie posuchy, 
a  tymczasem kwiecie paproci okwitło. Zostałem sam jak kołek 
w płocie ze swoją nudą i stałą pustką w duszy, lecz i to się skończy, 
bom przecie nie wieczny. Wypadnie pogrzebać swe najdroższe 
ideały pielęgnowane od dziecka. Zresztą czym jest nasze szczęście 
osobiste w  tym morzu ludzkim?... Jaką my korzyść wyniesiemy, 
z  tej zawieruchy? Gdzie też nasze kości leżeć będą?... Mam 
wciąż jakieś złowrogie przeczucia. Zdaje mi się, że losy całego 
świata spoczywają na moich barkach i  ja jeden powinienem się 
za wszystkich martwić.

Wtem rozległo się pukanie i w drzwiach ukazał się Chałupka.
— Czy nie przeszkadzam? — zapytał.
— Wcale nie — odpowiedział Nerwicz. — Dobrze że pan 

przyszedł, bo za chwilę ruszamy.
— Toć jestem gotów — rzekł Chałupka.
Naraz dało się słyszeć do drzwi nowe pukanie i w progu ukazał 

się Czołopolski z Kanakiem.
— Co wy tu robicie o tej porze? — zakrzyknął ze zdziwieniem 

Nerwicz.
— Idziemy do powstania. — odpowiedział Czołopolski. 

— Pod Rębowem spotkałem się z  panem Kanakiem i  razem 
wstępujemy.

— A to co?... Skąd pan wziął tyle broni?—zaczęli wszyscy pytać 
Czołopolskiego.

— Udało mi się sprzątnąć trzech kozaków.
— W jaki sposób? — pytali ze zdumieniem.
— Zaraz opowiem, ale ze względu na niebezpieczeństwo nie 

możemy tu siedzieć.
— No jeszcze chwilę zaczekamy — mówił Nerwicz—Zawczasu 

przygotowałem na pożegnanie skromną butelczynę... Ale u  licha 
pierw panowie zapoznajcie się z sobą.

Szklaneczka krążyła z  rąk do rąk, dopóki się cała butla nie 
osuszyła. Chleb i pęta kiełbasy także szybko znikały.

— Jedzcie panowie! — zachęcał Nerwicz, — bo nie wiadomo 
jak będzie z korytem w polskim wojsku.
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Czołopolski przez ten czas opowiedział, jak się sprawił 
z  kozakami, a  obecni z  podziwem go słuchali. Powagę chwili 
czasem przerywał śmiech, gdyż Kanak wychylał swe kolejki tak 
zamaszyście, jakby i szklaneczkę chciał połknąć razem z płynem.

Po posiłku Czopolski podarował pałasze Nerwiczowi, 
Centkowskiemu i Kanakowi, a pistolet przeznaczył dla Chałupki, 
lecz ten podziękował, mówiąc, że mu kosa wystarczy, więc 
pozostawił go sobie wraz ze sztyletem.

Nerwicz naprędce zapakował w kołderkę trochę bielizny oraz 
kilka książek i rzekł.

— No jeszcze trzeba pożegnać się ze swoją kuźnią, do której 
może się już nie wróci. Tak jakoś człowiekowi głupio, choć się nie 
pozostawia miłych wspomnień ani tęsknoty.

Mówiąc to, ujął jedną ręką lampę, a drugą nacisnął zardzewiałą 
klamkę drzwi w szczytowej ścianie.

— My też wejdziemy zobaczyć pańską klasę — odezwał się 
Centkowski.

— Proszę bardzo — zachęcał Nerwicz.
Echo otwieranych drzwi i  stukanie nóg wdzięcznie odbiło 

się w  izbie szkolnej, zastawionej długimi ławkami o  poziomych 
stolikach i wysokich siedzeniach. Wionął stamtąd przykry zaduch 
jak ze stęchłej wilgotnej piwnicy, że aż w gardłach dusić zaczęło. 
Centkowskiemu wpadła noga w dziurę, wytworzoną przez grzyb 
i  wygryzioną do reszty przez myszy i  szczury. Na frontowej 
ścianie nad tablicą wisiał stary wyblakły obraz Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem na ręku, malowany olejną farbą na płótnie z odartą 
pozłotą na ramach i  polskim podpisem, a  obok portret cara 
Aleksandra II, tak udekorowany orderami, że nie było wprost 
miejsca na guziki. Z drugiej strony zwieszała się zniszczona mapa 
Europy przybita do ściany grubymi zardzewiałymi gwoździami 
w  okolicy Islandii i  oceanu Północnego. Stara spróchniała szafa, 
skrzywione liczydła, stół o  nierównych nogach i  nadłamane 
krzesło dopełniały umeblowania izby szkolnej.

—- No jakżeż panom się podoba ten przybytek wiedzy? — 
zapytał Nerwicz.

Machnęli wszyscy ręką i, nic nie mówiąc, czym prędzej wyszli.
Nerwicz zapukał do gospodarza.
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— Chto tam? — zapytał chłop przebudzony ze snu.
— To ja, chciałem oddać klucze od mojego mieszkania, bo idę 

do powstania.
— Lobogi rety! Co tyz panocek najjepsygo Wyprawio? Cy 

to źle w  dumu siedzić i  wylegiwać się w  cieple pod piezynu? 
Na co kocołować i  poniewiroć się po borach i  włazić Ru- skoju 
w drogę?... A to chto z punem je? -— dopytywał się, widząc kilku 
zbrojnych.

— Wszystko powstańcy — odpowiedział nauczyciel.
— Mie Ojca i Syna... — przeżegnał się chłop.
— Co wum tak dziwno? — wtrącił Chałupka.
— To i wy tutaj?
— A  no idziewa bić się za Polskę. Może i  wy wybierzecie się 

z  nami? — zapytał Chałupka i  roześmiał się, bo odpowiedź 
naprzód znał.

— E, gdzie jo tam zdotny do tygo! — wymamrotał chłop.
— No to żegnajcie, bo nam pilno — rzekł Nerwicz.
Niech wos Bóg ma w swoi opiece. Ale co mum zrobić z zecami 

jak panocka zabiju?
— Weźmiecie je sobie, a  książki oddacie do biblioteki 

w mieście. Dowidzenia!
Wyszli na drogę. Cała wieś spała, tylko psy ujadały zawzięcie. 

Chałupka wstąpił na chwilę do swego domu i wyszedł z tobołkami 
i  kosą. Wszyscy byli pogrążeni we własnych myślach. Pierwszy 
odezwał się Centkowski:

— Tylko na razie tak człowiekowi markotno, gdy z  domu 
wyrusza, ale później to wszystko przeminie.

— Ciekawy jestem, czy z  nas kto powróci żywy i  cały? — 
zafrasował się Kanak.

— O meteor błysnął nad kościołem — zauważył Czołopolski.
— To gwiazda spadła — poprawił Kanak.
— Pewno czyjaś dusza poszła do nieba —dodał Chałupka.
— A  wiecie panowie—zaczął Nerwicz—że na tym wzgórku, 

gdzie teraz stoi kościół, modlił się Św. Wojciech w drodze do Prus 
i  tu zatknął krzyż, a  ten olbrzymi staw wykopali jeńcy tureccy 
za Jana Sobieskiego, który oprócz tej dogodności za jakieś 
zasługi ówczesnych mieszkańców nadał wsi specjalne przywileje 
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i  potwierdził prawa, jakimi Rębowo rządziło się od panowania 
Władysława Warneńczyka. Legenda zaś mówi o  stawie, że stał 
tu niegdyś zamek obronny i  zapadł się cały wraz z  kościołem 
i domami, a w tym miejscu wystąpiła woda. Raz jakaś baba prała 
tu bieliznę i  zawadziła prześcieradłem o  wieżę, a  nie mogąc go 
odczepić, zaklęła, no i  wieża z  jękiem pogrążyła się w  głębinę. 
A ten drugi duży staw za wsią to powszechnie zwany Zolipoc.

— Ciekawy jestem skąd taką nazwę otrzymał? — zagadnął 
Centkowski.

— Prawdopodobnie stąd, że jest za lipami, jak Płock był 
niegdyś za płotem, płocikiem, który opasywał ten gród i  dał 
mu swe miano. W  swoim czasie, jeżeli panów nie znudzę, 
zastanawiałem się nad pochodzeniem nazw okolicznych wsi 
i miasteczek i doszedłem do wniosku, że jedne są rodowe, drugie 
topograficzne. Tak np. Bielsk pochodzi pewno od Bielskiego, 
czy Bielana, a nie dlatego, że się bielił na górze wśród lasów; jak 
Częstocha, a  nie od tego, że się często chowa, bo z  lotu ptaka 
ona właśnie wcale się nie chowa. Biała, Dziarnowo, Kamionki, 
mogły otrzymać nazwę od właściwości gruntów: bielice, dziarno, 
kamienie; Draganie od dragana — kawalerzysty, gdyż pewno pan 
służył w dragonach, albo tam był ich postój. Gozdowo od gozdów, 
co oznacza krzaki, zarośla, oparzeliska. W Rębowie jest nazwisko 
Gozdan, widocznie jego praprzodek mieszkał za wsią 
w chaszczach. Dalej pochodzenie Karwosiek można wytłumaczyć 
w  ten sposób, że karw oznaczało dawniej krowę, więc były tam 
prawdopodobnie zasieki dla krów, a  może je siekli — rżnęli 
pod legendarnym grodem słowiańskim Międzyrzeczem, gdzie 
rzeka Skrwa tworzy pętlicę w  okolicy Parzenia, posiadającego 
cmentarzysko pogańskie, które świadczy o  większym skupieniu 
ludności w  tym miejscu w  owych czasach. Zaś nazwa Staroźreb 
powstać mogła od żrebu, tj. rzucania losów na łany, a Przedpełc: 
jakiś szlachcic szedł przed pułkiem, był jego dowódcą, lub dlatego, 
że ta wieś jest nisko położona, a  pło, peł, pełko na Pomorzu 
i  w  Poznańskim oznacza moczary, błota, jeziorzyska, np. Gopło. 
Zagroba otrzymała swe miano chyba od grobli, a nie grobu, gdyż 
dawniej mówiono Zagrobia, jak budowia, hodowia, grobia; później 
w  tych wyrazach „i“ wypadło z  wyjątkiem ziemia, a  przybyła 
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wstawka ,,l“, mianowicie: grobla, budowla, hodowla, (ziemia 
w języku rosyjskim), lecz Zagrobia po ustąpieniu „i“ nie przyjęła 
„l“ i powstała Zagroba, a nie Zagrobia.

Czołopolski i Centkowski słuchali tych wywodów z ogromnym 
zainteresowaniem, tylko Kanak i  Chałupka poziewali coraz 
mocniej. Wreszcie rozmowa potoczyła się na inne tematy 
i  tak się wszystkim jakoś dobrze szło, że o  świtaniu ujrzeli już 
na dalekim horyzoncie kontury ścian olbrzymich borów. Jednak 
po kilkugodzinnym marszu uczuli zmęczenie i, napotkawszy 
na polu stóg, zakopali się głęboko w słomę i trwardo zasnęli.

Pierwszy obudził się Chałupka jako przyzwyczajony 
do rannego wstawania. Towarzysze jego jeszcze głośno chrapali, 
że aż im się w gardłach gotowało jak w garnku. Słońce już wzbiło 
się wysoko i  świeciło jasno. Z  jednej strony, jak okiem sięgnąć, 
ciągnęły się pola bez miedz i  dróżek, widocznie dworskie, 
a od wschodu stała tajemnicza ściana lasu, którą za chwilę mieli 
przekroczyć. W  celu rozpoznania okolicy Chałupka postanowił 
wejść na stóg. Już się wskrabał wysoko i  jeszcze miał zrobić 
krok — dwa, aby stanąć na szczycie, gdy się raptem osunął i tyle 
łoskotu narobił, że wszystkich pobudził.

— Co się stało? — pytają, zrywając się na równe nogi 
i otrząsając się ze słomy, którą byli pokryci.

— Nic tylko ze stogu zjechałem.
— Brr! alem zmarzł jak nieboskie stworzenie — skarżył się 

Centkowski, kichając raz po raz.
— Pomyślności! — rzekł Kanak.
— Dziękuję! Ale to marne spanie w  stogu. Jestem taki 

rozbity i wszystko mnie boli jak diabli. Dopiero pierwsza noc nie 
pod dachem, a  już tak dokuczyła. Ciekawym, jak dalej będzie? 
Zdałaby się filiżaneczka gorącej kawy, ale niestety.

— E, przyzwyczai się pan powolutku do wszelkich niewygód. 
— pocieszał go Czołopolski.

Wszyscy zaczęli się śmiać z  warszawiaka, tylko Nerwicz stał 
smutny i blady.

— Co pan profesor taki osowiały? — zapytał troskliwie 
Chałupka. — Czy, broń Boże, czasem nie chory?

— Miałem okropny sen — odpowiedział.
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— Sen mara, Bóg wiara, ale co się panu śniło? — dopytywał się 
z niepokojem Chałupka.

— Przyśnił mi się zmarły przed kilku laty mój brat 
i  tak powiedział: — Pamiętasz, kiedy zachorowałem 
na tyfus i martwiejącą ręką pisałem do ciebie: ufaj, że żyw będę, 
bo nasze dzieło nie skończone, ale ten ślepy traf nie liczy się 
z  indywidualizmem ludzi i  bierze kogo się da. Mnie także nie 
oszczędził i  pozwolił zabrać jego straszliwej mości tyfusowi. 
A  teraz kolej na ciebie i  na was wszystkich, coście wybrali taki 
nieodpowiedni moment do rozprawy orężnej. I  choć dzieło 
nasze nie skończone, nic to nie przeszkadza: pozostawicie 
je do spełnienia innym, bo garstka powstańców niepodległości 
nie wywalczy i tylko zadośćuczynicie swej tęsknocie w tworzeniu 
wojska polskiego, które napróżno formowało się przy każdej 
okazji od samego upadku Polski.

Silne wrażenie wywarł na wszystkich opowiedziany sen. 
Przez jakiś czas trwało głuche milczenie i  złe przeczucie 
nurtowało w sercach. Pierwszy przyszedł do siebie Czołopolski i, 
otrząsnąwszy się z przygnębienia, rzekł:

— Nie daj, Boże, abyśmy mieli wszyscy zginąć, jednak zdajemy 
sobie sprawę, że sytuacja nasza jest niezmiernie ciężka i  trudno 
liczyć na to, aby wyjść cało z  tej opresji. Przeciwko garstce 
nieuzbrojonych i  niewyćwiczonych powstańców staną olbrzymie 
zastępy regularnego wojska rosyjskiego, ale ta walka jest już 
nieunikniona, bo teraz honor nie pozwala nam się cofnąć i patrzy 
na nas Europa i cały świat. Tam w gęstwinie są nasi młodzi bracia, 
ludzie idei, podążmy więc do nich prędzej i podajmy im swoją dłoń.

— Toć my się przecież przed niczym nie cofniemy—rzekł 
Centkowski. — jednak ten sen tak jakoś dużo mówi. Słyszeli 
panowie: nieodpowiednia chwila na powstanie. Ja też się nad tym 
poważnie zastanawiałem, a teraz to utkwiło mi poprostu w głowie 
i chciałbym na ten temat wypowiedzieć się.

— A no w drodze nie mamy nic innego do roboty, więc możemy 
dysputować -— wtrącił Czołopolski.

— Uważam — zaczął Centkowski — że to powstanie 
sprowadzi na kraj wielkie nieszczęście, gdyż wybuchło naprawdę 
w  najbardziej nieodpowiednim momencie. Nie wykorzystaliśmy 
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okazji w czasie wojny krymskiej, kiedy jęczeliśmy w najstraszliwszej 
niewoli, a  Moskale dziko po assyryjsku przesiedlali zaścianki 
polskie i  litewskie na Sybir lub Kaukaz. Daliśmy się wówczas, 
naiwni, złapać na plewy i uwierzyliśmy ciepłej odezwie sztywnego 
i zlodowaciałego cesarza, ale wiadomo, że z krainy zorzy północnej 
i  białych niedźwiedzi nie przyjdzie do nas wiosna i  nie przylecą 
jaskółki, bo to się nie zgadza z  prawem natury. Wtedy właśnie 
trzeba było chwycić za broń, a nie teraz kiedy z ramienia cesarza 
rządzi krajem Polak i to jak najlepiej w danych warunkach.

— Ja też jestem tego zdania i  widzę, że odsunęliśmy się 
od wzorów praktycznych, a  kierujemy się tylko tak modnym 
dla nas romantyzmem, który prowadzi Polskę do zguby — 
dopowiedział Nerwicz.

— W  każdym bądź razie, cokolwiek się stanie, obudzimy 
i podniesiemy ducha narodu — zaoponował Czołopolski.

Tymczasem las się przybliżał coraz bardziej; doleciała już 
od niego woń żywicy i tak zapachniało jakby wolnością. Ogarnęło 
wszystkich jakieś dziwne wrażenie.

Naraz z tyłu na horyzoncie ukazała się gromada jeźdźców.
— W imię Boskie1... Kozacy pędzą za nami! — krzyknął Kanak.
— Prędzej w las! — odruchowo zakomenderował Czołopolski. 

— Nasze szczęście, że nie spotkaliśmy ich w szczerym polu.
Po chwili dobiegli wszyscy do gęstwiny. Z tyłu huknęły strzały 

i kule posypały się po gałęziach.
— O Matko Boska!... Co to teraz będzie? — jęczał Kanak.
Jeźdźcy przybliżyli się coraz bardziej. Powstańcy szybko 

zaczęli przedzierać się przez gąszcz, tylko Chałupka nie mógł 
nadążyć, bo mu kosa zawadzała. Blask słoneczny lśnił na niej 
jakby dawał sygnał, gdzie szukać uciekających.

— Psiakrew! — zaklął Czołopolski — gdybyśmy mieli broń 
palną, to nie potrzebowalibyśmy uchodzić przed tymi dzikusami.

Wtem ze skraju lasu nagle rozległ się grzmot wystrzałów 
karabinowych.

— Stójcie! — krzyknął Czołopolski. — Tu są nasi... Słyszeliście, 
jak plunęli ogniem... Patrzcie, jeszcze dym wali... O! Moskale 
zatrzymali się... Widzę, że jeden kozak spadł na ziemię, dwaj inni 
go podnoszą i  sadzają na konia pomiędzy siebie. E! już uciekają 
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aż się kurzy za nimi. Tylko kraść i  wieszać umieją, a  proch im 
śmierdzi. No, panowie, nic nam już teraz nie grozi, więc chodźmy 
do swoich.

Po chwili usłyszeli głos.
—  Stój, kto idzie?
—  Swoi, przyszliśmy do powstania! — odpowiedzieli.
— Bywajcie! Zauważyliśmy was jeszcze na polu. 

Naprowadziliście na nas kozaków. Gdyby nie my, daliby wam 
łupnia. Teraz się prędko nie pokażą. Ulękli się kilku karabinów, 
bo  więcej nie mamy. Ale widzę, że i panowie mają z  sobą jakąś 
broń. To się przyda. No, chodźcie teraz zameldować się naszemu 
dowódcy Przybyszewskiemu.

Wkrótce znaleźli się na niewielkiej polanie wśród rzedniejącego 
lasu, gdzie się ćwiczyło kilkudziesięciu młodych ludzi. Od tej 
grupki odłączył się wysoki czarniawy mężczyzna z podkręconym 
węsem i zwrócił się ku nadchodzącym.

— To nasz dowódca — szepnął patrolujący powstaniec i, 
podszedłszy bliżej, zarecytował głośno.

— Przyprowadziłem właśnie tych panów, co rajzowali przez pole.
Nie wiem jakbyś pan postąpił w podobnym wypadku — odpalił 

dowódca, po czym, zwracając się do przybyłych, zapytał:
— Coście panowie za jedni?
Przedstawili mu się kolejno.
— A skąd ta broń na was?
Tu wystąpił Kanak i, wskazując na Czołopolskiego, rzekł:
— Ten pan pamiątkowym kinżałem po ojcu rozciągnął trzech 

kozaków w  Wyszogrodzie i  zabrał im te pałasze, co mamy, 
i pistolet, a pan Chałupka to sam sobie kosę wyszykował.

Dowódca wpatrzył się bystro w  Czołopolskiego; widać było, 
że przypadł mu do gustu. Potem zamienił kilka słów z  każdym, 
poklepał Kanaka i Chałupkę po ramieniu i powiedział:

— No teraz chodźcie, panowie, do obozu odpocząć po podróży 
i  czym się rozgrzać. Później znajdzie się jaka robota. Nie będzie 
wam tu wygodnie, bo posłaniem nam ziemia, a przykryciem niebo. 
Naturalnie mamy namioty i słomę, ale musi być i trochę poezji.

Po chwili na znak obiadu rozległ się głos małej trąbki bez 
klawiszów i zakończył się eleganckim zakrętasem. Nowoprzybyli 
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także pośpieszyli do kotła i, otrzymawszy porcje, z apetytem zjedli 
pierwszy obiad w polskim wojsku.

Na noc nasi znajomi dostali namiot, w  którym już rezydował 
jakiś młody człowiek o  podejrzanej powierzchowności 
i zbójeckim wyrazie twarzy. Po środku stał żelazny piecyk i kilka 
stołków, a  w  kącie oparty był karabin. Ów człowiek popatrzył 
na wchodzących z  podełba, choć bez złości i, nie mówiąc nic, 
dopalał papierosa.

— Czy przyjmie pan nas do namiotu? — zapytał Czołopolski.
— Jeśli to wam ujmy nie przyniesie, to proszę bardzo, — 

odpowiedział tenże, bo ja jestem Ukrainiec i  jako katorżnik 
uciekłem prosto z więzienia.

— A za co pan siedział? — dopytywał się Czołopolski. — bo jak 
dla nas, Polaków, więzienie to nieraz zaszczyt i sława.

— Było za co! My w wojsku we czterech spławili feldfebla — 
sukin syna i za to ja siedział — odparł wykrzywiając twarz.

— Cóż wam zawinił ten feldfebel, żeście go ukatrupili? — pyta 
dalej Czołopolski.

— Tak życia z nim nie było: karcer i mordobicie wciąż...
— A długo siedzieliście w więzieniu?
— Już dwa lata. Skorzystałem z  tego, jak wasz Padlewski 

uderzył na Płock; powstało zamieszanie i udało mi się zwiać tutaj 
do was. Oj nie słodko tam było!... Naczelnik i  dozorcy tak się 
znęcali nad nami jak wściekłe psy. Wybaw nas Boże od ich rąk!...

— A bardzo bili was?
— Tak, tam co dzień dostaje się przepisową ilość pałek albo 

rózeg zależnie od sprawowania. No teraz ja jak drapieżny szakal 
wszystko na nich odbiję. Zaraz jutro rano bez rozkazu pójdę 
ich szukać i  rżnąć tak mi pilno. Wy, widzę, bardzo delikatny 
i sławny naród, nie używacie pałki, ale u Moskali nie ma żadnego 
miłosierdzia. Mnie teraz nikt i  nic nie obchodzi, bo ja jestem 
potępiona sobaka i lepiej mi było na świat nie przychodzić.

Nasi znajomi bardzo współczują Ukraińcowi i  lokują się 
w ubraniach na słomie, szeleszcząc, jakby gęsi słały sobie gniazdo.

Katorżnik odsuwa słomę i kładzie się na gołej ziemi.
— Co pan robi? — pytają zdziwieni.
— Ja sobie przyrzekł — odpowiada -— że dopóki nie ubiję choć 
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jednego Moskala, nie będę spał ani na słomie, ani na łóżku.
Powoli wszyscy zasypiają, tylko Nerwicz, leżąc w  sąsiedztwie 

katorżnika, oka zmrużyć nie może, bo mu się wciąż zdaje, że go 
w nocy bagnetem do ziemi przybije.

Ukrainiec śpi niespokojnie, rzuca się, zrywa, siada, a Nerwicz 
jak zahipnotyzowany robi to samo.

— Widzę, że pan nie śpi — odzywa się katorżnik, ziewając 
głośno. — Ja się obudziłem, bo mi się przyśniło, że znów popadłem 
do więzienia i uciekałem przez mur. Tfu! do czorta z tym...

Po chwili Ukrainiec znów zasypia i  tak chrapie, że poprostu 
wyrzuca całe salwy z gardła. Budzą się wszyscy i pytają po kolei 
niespokojnie:

— Co to?
— A  no tak bohatersko chrapie nasz wojak — uspokaja 

Nerwicz przebudzonych.
Rano budzą się wszyscy drętwi z zimna, patrzą..., a katorżnika 

nie ma...
— Gdzie się podział? — pytają wartownika.
— Jeszcze ciemno było, jak pognał w  stronę Wyszogrodu,— 

informuje tenże. — On wczoraj tu przyszedł, siedział cały dzień, 
niczego nie żądał, nic nie jadł, tylko machorkę palił i patrzył jak 
ten zbój. Niech tam idzie sobie z Bogiem.

— A to figura — mówi Nerwicz — gdyby mu przyszła fantazja 
nas porżnąć, to anibyśmy pisnęli. Nawet nie słyszeliśmy, jak 
wyszedł.

— Wiślicki przybył tej nocy do obozu i  został zaproszony 
na spanie przez jakiegoś furmana do krytej na kołach budy.  
Nie chcąc budzić znajomych, przyjmuje zaproszenie. Lokuje 
się na siedzeniu, otulając nogi brudną cuchnącą końskim potem 
derką i  zostawia trochę wolnego miejsca dla gospodarza, który 
pcha się, aż buda trzeszczy. W  nocy o  jakiejś godzinie Wiślicki 
budzi się cały zdrętwiały i  dygocze z  zimna. Chcąc się nieco 
rozruszać i  rozgrzać, wysuwa się z  budy i, dzwoniąc zębami, 
błądzi wśród rozstawionych namiotów i  wozów. Konie chrupią 
resztki obroków i  siana, inne stoją ze spuszczonymi łbami.  
Nie widać ani jednego ogniska, nie słychać żadnego głosu. 
Dochodzi do jakiejś ciemnej nieruchomej postaci; jest to wartownik, 
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od którego dowiaduje się, że dopiero minęła godzina trzecia.  
Bierze go po prostu rozpacz i  wyrzuca sobie, że nie poszedł 
wcześniej do namiotu. Rozgrzawszy się nieco, wraca do budy 
i po jakimś czasie znów zasypia obok chrapiącego furmana.
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ROZDZIAŁ V.

Z wiosną, kiedy jako tako obeschły błota, wyruszył z Warszawy 
przeciwko powstańcom pułkownik Sierzputowski. Oczyścił 
z  buntu okolice podstołeczne, przeszedł linię rzeki Narwi 
i rozpoczął energiczne poszukiwania w lasach pod Zakroczymiem. 
W  Nowym Dworze, zabezpieczonym przez regularne wojsko, 
rozlokował się obóz wraz z  piekarnią polową pod zarządem 
kapitana Obmanowa. Obsługę stanowili prawie sami Polacy, siłą 
wcieleni do armii rosyjskiej.

Do kancelarii przysłano trzech pisarzy Polaków. Jeden z nich 
dobry znajomy kapitana z  tureckiej wojny został zamianowany 
kierownikiem kancelarii. Był to Gorzałkowski wysoki barczysty 
jegomość z  groźnym wzrokiem i  płową czupryną z  postawy 
podobny do szlachcica i  na hulakę strasznego. Dwaj inni to: 
Goślica nauczyciel, wysoki, szczupły, pociągły na twarzy blondyn 
i Bałaganowicz ekspedient, niski, chudy z ruchami aktora i z silnie 
udanym akcentem żydowskim.

Gorzałkowski po przywitaniu się z podwładnymi, zlustrowawszy 
ich swym wojskowym wzrokiem, rzekł:

Gdym był na tureckiej wojnie, miałem taką samą paczkę 
chłopów, jak wy; z  nimi przejechałem tysiące wiorst i  wypiłem 
beczki wódki. Mam nadzieję, że w was znajdę podobnie godnych 
kompanów i towarzyszów, a za całość i dobro wasze ręczę swoim 
szlacheckim słowem.

— Wiwat! Niech żyje nasz komendant — wykrzykuje Goślica.
— Ja też byłem na tureckiej wojnie — odzywa się z  kolei 

Bałaganowicz — w  takiej samej piekarni jak nasza, ale ani. 
jednego bochenka chleba nie upiekliśmy. To był bałagan nie 
wojna. A  co się pod Sewastopolem działo?... Stoimy w  jakiejś 
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wsi, aż tu dają znać, że Turcy podeszli. Nie wyłażę z  domu, 
bo przypominam sobie, że przedwczoraj było słychać strzały 
z  prawej strony, wczoraj z  lewej, a  dziś z  tyłu, więc gdzie 
uciekać? Po jakimś czasie wyglądam z  za węgła domu i  widzę, 
że na drodze stoi już kilkunastu naszych piekarzy z jednym Turkiem.  
To i ja tam do nich poszedłem. Żołnierz poklepał mnie po ramieniu 
i z zadowolenia wyszczerzył białe zęby. Po chwili przyszło do nas 
kilku Turków. Jeden z  nich umiał po rosyjsku i  zapytał, z  jakiej 
części Rosji pochodzimy? Mówimy, że z  Polski. — No to wam 
dobrze u nas będzie — powiada, — bo my Polaków nie zaliczamy 
do swoich wrogów.

-— No i jak wam tam było? — pyta Gorzałkowski.
— Lepiej niż w  domu i  jak wracaliśmy do Polski, to niejeden 

aż płakał, bo co dzień ryż i  biały chleb dawali; ogolili, ostrzygli 
i  wykąpali nas, a  z  kacapów strasznie się śmieli, że mieli takie 
kudły na łbie.

— A kobiety tam są ładne? —- dopytuje się dalej Gorzałkowski.
— Licho je wie, bo wszystkie miały zasłony na twarzy, a  jak 

którą było zaczepić, to aż fukały ze złości.
Tymczasem Gorzałkowski uchyla drzwi i  wzywa swego 

ordynansa. Staje przed nim tęgi, czarny Żyd, zarośnięty jak zbój 
i  prostuje swoją do niedawna cywilną figurę, chcąc jej nadać 
wygląd wojskowy.

— Jak się nazywasz?
— Chyl Półpoście.
— Słuchaj!... wyjmij z kufra wódkę, chleb, kiełbasę, szklaneczki 

i  wszystko, co potrzeba, bo jak nie, to cię zaraz do roty odeślę. 
Słyszysz!?...

Żyd, robiąc minę zmartwionego, żwawo się krząta i  wnet 
stawia wszystko na stole.

Gorzałkowski uderza wprawnie dnem butelki o  dłoń, usuwa 
w ten sposób korek i nalewa trunek w szklaneczki.

— Zdrowie naszego komendanta, który swym szlacheckim 
słowem waruje nam nasze prawa i  przywileje — mówi Goślica, 
wznosząc toast do góry.

— Niech nam żyje! — podchwytuje Bałaganowicz.
— A  to wpadliśmy w  paszczę rosyjskiego Marsa — zaczyna 
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skarżyć się Goślica, przełknąwszy mocny trunek.
— A czy tu nam będzie źle? — odburknął Gorzałkowski. — Dla 

mnie wojna może zawsze trwać, bo ja lubię to rzemiosło.
— Dobrze, ale my idziemy przeciwko swoim i  nasz kraj się 

niszczy, — zwraca uwagę Goślica.
— Wszystko jedno będę od panów wymagał bezwzględnego 

posłuszeństwa i rygoru, bo u mnie nie może być inaczej.
Młodzi pisarze spojrzeli po sobie, po czym Bałaganowicz 

powiada:
— Nie zamierzam się do tego stosować, bo mnie siłą wzięli 

do wojska, choć jestem kompletnie chory.
— To mnie nic nie obchodzi — rzecze Gorzałkowski surowo — 

tu jest rozkaz i basta, a nie, to sąd polowy i kula w łeb, bo posądzą 
o sprzyjanie powstańcom.

Żyd tymczasem na nowo napełnia szklaneczki.
Z  ulicy dochodzi ostry szorstki śpiew wojska. Jakiś pijany 

oficer, ale zgrabnie siedzący na koniu, wiedzie oddział dragonów.
— Ale ryczą! — mówi Goślica, zatykając uszy. — Podobne 

to jest do jakiegoś wycia i syku szerszeni.
— Chyl!, a  może ty się z  nami napijesz wódki? — pyta 

Gorzałkowski.
— Dziękuję jaśnie panu, ja nie piję!
— Nigdy? — pyta zdziwiony Gorzałkowski.
— Raz jeden tylko wypiłem kieliszek pejsachówki na swoim 

weselu.
— To ty nie wiesz, co jest dobre na świecie. Przecież w życiu 

trzeba mieć jakąś przyjemność.
— Ny, to ja tę przyjemność miałem później u swojej żony.
— A może zjesz kawałek kiełbasy, kiedy wódki nie chcesz.
— Też dziękuję, dopiero co ją jadłem i nie jestem głodny.
— Przecież to chazer! — wtrąca Bałaganowicz.
— Ny, chazer, nie chazer, aby się nazer — odpowiada Żyd.
Po wysuszeniu butelki Chyl podaje z kuferka drugą, ale wtem 

wchodzi jakiś żołnierz o  zbójowatym spojrzeniu i, zwracając się 
do Gorzałkowskiego, mówi: — Mój pan prosi.

Gdy Gorzałkowski wyszedł z  ordynansem, pierwszy odezwał 
się Bałaganowicz:
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— Myślałem, że nasz komendant, jak go pan nazwał, jest tego 
samego pokroju człowiekiem, co i my, a on trzyma stronę Moskali.

— E! musi tak dla oka; trzeba to zrozumieć, boć jesteśmy 
w  obcym wojsku. W  gruncie rzeczy zaręczył, że nam krzywdy 
wyrządzić nie pozwoli — usprawiedliwia go Goślica.

— Wszystko jedno, ale on mi się nie podoba — dąsa się 
Bałaganowicz.

— Jednak lepiej jest, że nam Polak rozkazywać będzie, a  nie 
jakiś tam kacap — perswaduje Goślica.

— Wtem wraca Gorzałkowski z  siwym niskim oficerem 
w wielkiej czapce, obwiedzionej czerwonym lampasem.

— To nasz kapitan — informuje Chyl.
Po chwili obaj wchodzą. Oficer, zauważywszy pisarzy, doda 

je sobie powagi i mówi:
— Zdorowo bratcy!
Ci powstają z siedzeń i, zadarłszy głowy do góry, zbierają nogi 

do kupy i  opuszczają ręce ,,po szwam“, ale nic nie odpowiadają, 
aż sam Gorzałkowski recytuje za nich:

— Zdrawia żełaju Waszemu Wysokobłahorodiu...
Chyl nieco przygarbiony stoi obok jak struna, trzymając miotłę 

do zamiatania niby karabin przy prawej nodze. Siwy kapitan 
świdruje pisarzy małymi zalanymi tłuszczem oczkami, patrzy 
nieufnie i  poleca Gorzałkowskiemu dać im robotę, żeby nie 
„bołtaliś1*.

Po odbytej wizycie kapitana znowu wydobyto na stół wódkę 
i przekąski.

Chyl jak szynkarz, nalewa wciąż w szklaneczki i, wmieszawszy 
się do rozmowy, wygadał się, że też był na tureckiej wojnie.

— A dużoś tam Turków nabił? — śmieje się Gorzałkowski.
— Ny, ja ich wcale nie widziałem, tylko słyszałem, jak oni robili 

z armat na wszystkie strony taki strasznie wielki huk. Nasz generał 
to sobie siedział w salonie i upił się z pannami na zdrowie całego 
rosyjskiego wojska. Jak odstępowaliśmy, to na ziemi leżało tyle 
mięsa, ryb, konserw, chleba, sucharów, owsa i  siana, że cały nasz 
obóz miałby tego na kilka lat. Każdemu wolno było brać z tej kupy, 
ile mógł poradzić, a  resztę obleli z  naftą i  spalili. Pod rannych 
i chorych podstawili wielkie kryte wozy. Jak ja się ośmieliłem wejść 
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tylko na schodki, to mnie jakaś miłosierna siostra tak zmłóciła 
pięścią w  łeb, że aż wszystkie gwiazdy zobaczyłem i  zleciałem 
pod wóz.

Wtenczas to już byłem kontuzjowany. Zdjąłem but, związałem 
onuckę za dwa końce i zrobiłem temblak, powiesiłem go na szyi, 
a w środek wsadziłem rękę. Jak już wtedy podszedłem do wozu, 
to mnie jeszcze pomogli wsiąść, bo myśleli że ja jestem ranny. 
Po kilku dniach dowieźli nas do jakiejś stacji kolejowej. W wagonie 
to ja wlazłem pod ławę, bo bałem się żeby mnie jaki doktór nie 
złapał. Jak pociąg odjechał daleko, to mnie zauważyli, ale przecież 
w powietrze w biegu wyrzucić nie wolno i ja szczęśliwie wróciłem 
do żony, a cały mój pułk poszedł w plen.

Pijąc i przegryzając, zaśmiewają się wszyscy z Chyla i głośnym 
chychotem głuszą dochodzący z podwórza głos pijanego feldfebla 
Dziewczenki który z  całej siły wali pięścią w  karpę i  wymyśla 
brzydko słowami, jakich niepodobna doszukać się w  językach 
i narzeczach wszechświatowych.

— On pewno myśli, że bije sołdata — odzywa się Chyl.
— Łapę sobie porozbija, głupi kacap — mówi Goślica 

splątanym językiem.
— Pal go diabli — odpowiada Gorzałkowski, wznosząc nowy 

toast nie wiadomo już za czyje zdrowie.
Wtem zwala się z nóg razem z trunkiem Bałaganowicz. Goślica 

dotrzymuje jeszcze jakiś czas placu i też się znajduje pod stołem. 
Po chwili wszyscy zasypiają.

Sen przerywa straszny krzyk Bałaganowicza. Pierwszy otwiera 
oczy Goślica, ale głowy podnieść nie może, tak mu cięży. Jest 
strasznie duszno. Nie może zrozumieć, co się dzieje. Jakiś dym 
żre w oczy i dusi. — Ha! to pożar — myśli. Spogląda, a tu płomień 
rozlewa się po ścianach i po suficie. Zrywa się z wysiłkiem i stawia 
na nogi śpiących. Wszyscy, oprzytomniawszy, tłumią ogień paltami 
i różnymi łachami. Dym gryzący wzmaga się nie do wytrzymania. 
Otwierają drzwi i  okna. Żarzą się jeszcze gdzieniegdzie ściany 
od jasnych węgielków, ale powoli gasną. Nastaje ogólne pytanie — 
kto ostatni zasnął i nie zgasił świecy?

— Diabli wiedzą! Zresztą co to pomoże? — mówi ze złością 
Bałaganowicz.
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— Szczęście, żem się przebudził, gdyż mnie już ogień zaczął 
parzyć, inaczej libacja nasza mogłaby mieć gorsze następstwa.

Z rana zjawia się kapitan, przygląda się zaczętej robocie i mówi 
z zadowoleniem:

— Cieszę się, że mi przysłali do kancelarii ludzi wykształconych, 
bo widzę, że panowie piszecie dobrze po rosyjsku.

Następnie siada przy stole i  zaczyna mazać w  księdze jakiś 
rozkaz, przekreślając we wszystkich kierunkach. Drapie stalką 
okrutnie i sapie jak miech. Wreszcie kończy, odkłada skwierczące 
pióro i wychodzi.

Gorzałkowski zaraz udaje się na miasto z Chylem. Po godzinie 
obaj wracają z paczkami.

— Co wy przynieśliście? — pyta Goślica dyskretnie Chyla.
—- Czy panu trzeba mówić, co pije Gorzałkowski — odpowiada 

tenże.
— Cóż on jest taki bogaty, że może sobie pozwolić na to  

wszystko? — zapytuje znów Goślica.
— Ja nie wiem! — rzecze wymijająco Chyl. — Może mu 

na to jaki bogaty wuj z Ameryki śle.
— No, a jak się Chyl czuje w wojsku?
— Ny, panie, my we wojsku dopiero wtedy będziemy, kiedy 

nas pierwsza wesz ugryzie, a teraz jeszcze nie. Czuję się tu dosyć 
dobrze. Panu ja mogę wszystko powiedzieć w  sekrecie. Bogu 
dziękować, zarobiłem już dziś parę rubli, bo kapitan kazał mi 
byka kupić na obiad dla ludzi.

— Goślica pośmiewa się z Chyla i nie dziwi się jego obrotności, 
boć to turecki wojownik.

Po południu znów zagląda do kancelarii kapitan. Jest 
w  dobrym humorze i  wchodzi w  pogawędkę. Zapytuje pisarzy, 
jakie mają wykształcenie i  opowiada dobrodusznie, że on sam 
pochodzi z chłopskiej rodziny z Białej Rusi; w wojsku nauczył się 
czytać i  pisać, a  dobiwszy się stopnia podpraporszczyka, został 
wysłany na koszt rządu do szkoły junkrów w Petersburgu, którą 
ukończył w stopniu podporucznika.

Potem opowiada, że polski bunt niedługo zostanie stłumiony, 
bo Rosja jest niezwyciężona i każdy przegra, kto tylko z nią zacznie.
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Naraz dano znać, że przyjechał pułkownik Drung. Kapitan 
szybko wychodzi i  słucha jakichś rozkazów źle mówiącego 
po rosyjsku chudego i  wysokiego jak tyka Niemca z  brodą, 
któremu brak tylko fajki. Trzymając rękę „pod kozi róg“ 
i  świdrując oczami swego zwierzchnika, co i  raz mówi: — 
Słuszajuś!

Po odjeździe pułkownika kapitan wzywa swego pomocnika 
Szuwaksa szczupłego, lecz ruchliwego jak marionetka Żyda, 
z zawodu inżyniera, i każę mu ustawiać piece do pieczenia chleba.

Niebawem nadchodzą fury z  cegłą. Na pustym placu 
powstają najpierw trzy szeregi namiotów: pierwszy do składania 
mąki, drugi do rozczyniania ciasta, trzeci na upieczony chleb. 
Do pierwszych ludzie znoszą dzieże, stoły i  inne przyrządy 
piekarskie, potrzebne do miesienia ciasta. Pomiędzy szeregami 
namiotów kopią długą i szeroką fosę, głęboką na jakie dwa łokcie, 
wyrównują, układają cegłę i  spajają rozrobioną gliną. Na tym 
klepisku stawiają po dwa żelazne jedno na drugim półsklepienia, 
z  tyłu zasuwają blachami, wytykają ku górze żelazne kominy 
i przysypują lekko ziemią. Wszystko to się odbywa pod kierunkiem 
inżyniera Szuwaksa. Kapitan chwali robotę. Część wozów 
posyłają po drzewo, resztę po mąkę. Zaczyna się rąbanie drzewa 
i  palenie w  piecach. W  pierwszym szeregu namiotów ludzie 
w  białych fartuchach z  zakasanymi rękawami wygniatają ciasto, 
a Szuwaks z kapitanem dają wskazówki.

Tymczasem Gorzałkowski wyciąga butelkę wódki i niewielkimi 
haustami zaczyna się przepijanie. Następnie kładzie się na ławę 
i  chrapie, aż papiery fruwają po izbie. Pisarze przyglądają się 
olbrzymiej jego figurze i w milczeniu przeżuwają własne myśli.

Wtem wchodzi znany już ordynas kapitana — Pęcherek, 
ordynarnie traktuje pisarzy z góry i każę im się zabrać do roboty. 
Ci przyglądają mu się z  najwyższym zdumieniem, aż wreszcie 
Bałaganowicz, wskazując ręką na drzwi, wybucha:

— Won stąd, chamie! komu dajesz rozkazy?
— No, no poczekaj! — zaperza się gniewny Pęcherek. — Dużyś 

pan, boś trafił do kancelarii, ale ja cię stąd wykurzę.
To mówiąc, rzuca na Bałaganowicza nienawistne spojrzenie, 

lecz z  kolei żegnany jego szyderstwem, wychodzi i  tak silnie 
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trzaska drzwiami, że budzi się Gorzałkowski; złazi z ławy, prostuje 
członki, daje robotę pisarzom, a sam ulatnia się na miasto, pewno 
na jakiś turniej flaszkowy.

Po jakimś czasie kapitan wzywa pisarzy i oświadcza, że Goślica 
zostanie na swym miejscu, a  Bałaganowicz jest przeniesiony 
do innego działu, gdzie założy własną kancelarię, podległą tej. 
Pisarze dziwią się tej niedorzecznej decentralizacji, no i przypomina 
im się Pęcherek. Wychodzą przez kuchnię.
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Córka gospodyni wyciąga jakąś robótkę i  chce pójść 
do maszyny, gdzie rezyduje kapitan.

— Tam ci, córuchno, nie wolno — mówi matka — bo to teraz 
nie nasz pokój.

— Niech cholera weźmie takie porządki — klną pisarze 
po drodze. — Toć to niesłychane, aby ordynans rządził kapitanem.

Po chwili Goślicę, mającego względy u kapitańskiego sługusa, 
odwiedza Chyl i powiada:

Ja wszystko wiem, co się stało. Dlaczego ten pan Bałaganowicz 
jest taki nieostrożny? Pęcherek już i mnie dokuczył, ale my, Żydki, 
nie lubim się sprzeczać; niech będzie nasza krzywda, i  dlatego 
często na tym wygrywamy. W  takim wojsku, jak rosyjskie, gdzie 
rządzą różne chamy, a nawet i ordynansy, to lepiej nic nie mówić, 
tylko udać głupiego i słuchać.

Przed wieczorem przychodzi do kancelarii Pęcherek, siada 
na ławie i, przyglądając się Goślicy, mówi:

— Kapitan powiedział, że z  pana to zdolny pisarz, 
a Gorzałkowskiego to sam Bóg mu zesłał do pomocy.

Następnie, udając, że nic nie wie, zagaduje:
— A gdzie tamten?
— Nie wiem — odpowiada Goślica, nie chcąc się wdawać 

w rozmowę z kapitańskim sługusem.
Niezrażony tym Pęcherek zaczyna opowiadać o  kapitanie, 

że ma dwa domy w Brześciu, kupione za pieniądze przywiezione 
z wojny tureckiej i tak samo jak Gorzałkowski lubi bardzo wódkę, 
karty i kobiety, za co nieraz dostał po pysku od swojej żony.

Późnym wieczorem wraca Gorzałkowski pijany jak bela. 
Goślica opowiada mu, co się stało.

— Ha! cóż — rzecze. — Pęcherka do dzieży wpakować 
się nie da, bo to kapitana powiernik, zastępujący mu nawet 
żonę, doglądając niedołężnego staruszka, a  po drugie, prawdę 
powiedziawszy, jestem zadowolony, że Bałaganowicz stąd odszedł.

Dalszą rozmowę przerywają im dalekie pojedyńcze strzały 
karabinowe, które po chwili zamieniają się w  nieprzerwaną 
kanonadę. Rozlega się także od czasu do czasu potężny huk 
armat, jakby jaki kowal ciężko stukał w środku ziemi.

Zjawia się po chwili Pęcherek i mówi do Gorzałkowskiego: — 
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Mój pan prosi.
Ten szybko wychodzi z ordynansem i wraca późno. Strzały nie 

usta ją; artyleria także bije.
— Co słychać, panie komendancie? — pyta Goślica.
— Musi być gdzieś bitwa z  powstańcami. Staremu portki się 

trzęsą ze strachu i  nie chciał mnie tak długo od siebie puścić. 
Wreszcie uspokoił się. Pęcherek rozebrał go i  poszedł do łóżka. 
Uśmiałem się serdecznie, boć przecież powstańcy gołymi rękami 
ich armat nie zdobędą. Ale co mu się dziwić? Wojny nigdy nie 
widział, siedzi w wojsku od wielu lat i kradnie.

Ależ to przecież turecki wojak! — dziwi się Goślica.
Gorzałkowski uśmiecha się chytrze i mówi:
— Opowiadał on mi, że kiedy wybuchła wojna z  Turcją, był 

w randze porucznika i jechał tam z jakimś pułkiem, ale w drodze 
zwiał i  przez znajomość został przyjęty do intendentury. Taki 
z niego wojak!

— Ale pan to chyba był na prawdziwej wojnie? — zagaduje 
Goślica.

— Ja się nie lubię chwalić — rzecze Gorzałkowski — i  to, 
co powiem, prawdą jest:

— Siedzę raz w  czasie boju w  ziemlance, aż tu naraz turecki 
granat dziurawi dach i  wpada do środka. Obecni oficerowie 
truchleją i  mdleją ze strachu, a  ja najspokojniej podchodzę 
do nierozerwanego granatu i  kopnąłem go nogą. Niech znają 
polską odwagę i pogardę wobec śmierci.

Innym razem jakiś poruczniczyna przyciął mi, że zuch 
jestem w  kancelarii, a  w  polu to bym zdębiał. Biorę więc swój 
karabin i  idę do okopów. Wśród ciemnej nocy Turcy atakują 
nas. Mój porucznik chce się ulotnić, ale go trzymam za kołnierz 
i  mówię: — Zdębiałeś, bratku, no pójdziemy teraz na sztyki! — 
Nieprzytomny wlecze się za mną, a  ja szykuję jego rotę i  daję 
komendę. Wśród oślepiającego ognia wystrzałów, strasznego huku 
armat i pękających bomb biegłem na czele jak diabeł. Inne roty, 
widząc nas, pędzących w ogień, czynią to samo, albo przynajmniej 
z tyłu wrzeszczą: Ura!...— Ściskając karabin, dziurawię i obalam 
w  ciemnościach napotkanych Turków, potem puszczam rotę 
przodem, a sam biegnę z boku. Mojego porucznika gdzieś diabli 
wzięli, a  rota ryczy wściekle i  pędzi jak lawina, waląc Turków. 
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Widzę, że granaty pękają już za nami. Obawiając się zapuścić 
za daleko, nakazuję odwrót. Moskale z  okopów przyświecają 
nam, a Turków ani śladu. Za to dostałem ten krzyż Św. Georgia..., 
a  mojego porucznika znaleziono na drugi dzień martwego 
z  rozwalonym łbem. Cała rota straciła razem z nim ośmiu ludzi. 
Dowódca pułku aż mnie ucałował z  radości, bo inne roty ledwie 
ruszyły z miejsca.

— A Turków dużo natłukliście? — pyta Goślica.
— Kto ich tam wie? Ja sam zakłułem dwóch. Musiało ich 

chyba paść niewielu, boć przecież przed jednym żołnierzem 
nieprzyjacielskim nieraz dawały nogę całe oddziały rosyjskie, 
wiedząc, że po tamtej stronie walczą także Anglicy, Francuzi 
i  Włosi; więc dlatego nie napadali wielką kupą. A  tutaj co? 
Strzelają za górami, za lasami, a stary spać ze strachu nie może.

Goślica podziwia odwagę Gorzałkowskiego i mówi:
— No, ale przed pójściem do okopów musiałeś chyba pan sobie 

chlapnąć przyzwoicie?
— To się wie!, zresztą, czy ja tam byłem kiedy trzeźwy?
Z  rana przyszła uspokajająca wieść, że jakiś duży oddział 

powstańców, który natarł na wojsko rosyjskie, został odparty.
Gorzałkowski bierze od Goślicy tytułem pożyczki do jutra kilka 

rubli w wiadomym celu i zaraz się ulatnia na miasteczko.
Niebawem po jego wyjściu, zadziwiająca rzecz, ukazuje się na 

ulicy czterech żołnierzy rosyjskich, konwojujących pod karabinami 
jednego bezbronnego starego powstańca w  kucharskiej czapce. 
Zbiega się niemal cały obóz i z pół miasteczka, aby się przyjrzeć 
jeńcowi.

— A  dlaczego aż was czterech prowadzi jednego powstańca? 
— zapytuje Bałaganowicz ze śmiechem.

— Było ich więcej, zdaje się, że sześciu, ale nam w  drodze 
uciekli i tylko ten jeden pozostał.

— To ich dobrze pilnowaliście, a gdzie go prowadzicie?
-— Na odwach.
— No, jak tam się powodzi panu na nowej placówce? — 

zapytuje Goślica napotkanego Bałaganowicza.
— Dobrze. Tylko dziś w nocy miałem przypadek.
— Co się stało? — pyta niespokojnie Goślica.
— A no było to tak. Nie mogłem spać, bo byłem zdenerwowany 
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tym Pęcherkiem, więc w  nocy wyszedłem pospacerować 
na miasto. Wetknąłem ręce w kieszenie i tak łażę z godzinę. Wtem 
nadjeżdża jakiś oficer na koniu i  jak mnie nie zdzieli harapem 
przez plecy, że nie w  porę usunąłem mu się z  drogi. Oburzony 
tym, chwytam kamień i, zamierzywszy się, mówię:

— Czego się rozbijasz, kacapie, chcesz żebym ci łeb rozwalił? 
— Oficer wyciąga szablę i  woła: — Kto ty takoj? — Jestem 
żołnierzem, — mówię — i  bić się bez powodu nie pozwolę, 
bom szlachcic. — Wówczas chowa szablę i  pyta: — To czego 
się tu włóczysz po nocy? -— Jestem chory i  spać nie mogę — 
odpowiadam. Oficer daje wtedy koniowi ostrogę i  znika. U  nich 
nahajka to jest alfa i omega, niech diabli porwą taką służbę...

— Współczuję panu bardzo — rzecze Goślica, — ale cóż my 
na to możemy poradzić? Przecież nahajka to ich wynalazek. 
Zresztą ci ludzie są w  swoim żywiole: jeżdżą, klną, kradną, piją, 
grają w karty, ale my się do tego nie przyzwyczaimy.

— Tak! — odpowiada Bałaganowicz — ten rosyjski skarb 
to jakiś kozioł ofiarny: każdy z niego bierze ile się da, ale co nam 
do tego, pal go diabli! Smutno tylko i  ciężko jest patrzeć na ten 
nędzny rodzaj ludzi. Albo i  ten Gorzałkowski: choć to urodzony 
żołnierz, ale typ awanturnika sejmowego. Jego żywioł — to wojna, 
lecz kokosza. Jakby zobaczył butelkę, a  zwłaszcza z  ładną 
etykietką nawet w ręku diabła, to i nieproszony siadłby z nim pić.

— Sądzi go pan trochę za surowo — odzywa się Goślica, — 
gdyż, mimo wszystko, ambicję posiada i zdaje się, że to jest nawet 
złoty chłop, tylko ma słaby charakter.

— Zupełnie bez charakteru! Jest to geniusz, co wyterminował 
na tureckiej wojnie, a  teraz już i  pana zdążył też przerobić 
na swoje kopyto.

-— W czym pan to widzi? — pyta urażony Goślica.
— Choćby w tej uległości i płaszczeniu się przed nim.
— Jest pan w  błędzie — tłumaczy się Goślica, — trzeba raz 

nareszcie zrozumieć, że co innego jest płaszczenie się, a uległość 
jako karność, ale ciszej... bo Pęcherek tu się zbliża.

— A co mi tam taki dureń — mówi głośno Bałaganowicz.
— Komu to pan tak wymyśla? — dopytuje się Pęcherek, 

podchodząc bliżej i patrząc z podełba.
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— A  tobie co do tego, pański piesku, — odpowiada z  ogniem 
w oczach Bałaganowicz.

— O! patrzcie go! — drwi Pęcherek, ufny w  kapitańskie 
wpływy. — Wielkiś pan w  kancelarii, ale pewno nie długo 
pójdziesz do kuchni kartofle czyścić.

— Zamknij pysk! orylu, bo ci tratwę przypomnę, na której 
jeździłeś.

— Co?... ty mnie tratwę?... — bełgocze Pęcherek, zbliżając się 
z  zaciśniętymi pięściami do chorego Bałaganowicza. który zdaje 
się tego nie zauważa.

Chwyta go lewą ręką za bluzę na piersiach, a prawą zamierza 
się uderzyć.

Bałaganowicz szybko staje w  obronnej pozycji i  łapie 
przeciwnika za bary. Twarze i karki obydwóch stają się czerwone 
z wysiłku. Wodzą się jakiś czas jak dwaj gladiatorzy, usiłując jeden 
drugiego obalić. Interwencja Goślicy na nic się nie zdaje. Zbiega 
się pełno ludzi. Bałaganowicz jak Achilles szarpie Pęcherka z całej 
siły i  wreszcie uderza nim o  ziemię. Powalony zrywa się i  chce 
znów się rzucić na zwycięzcę, ale ludzie ich rozdzielają. Obaj sapią 
jak miechy kowalskie, poprawiając i otrzepując swoje ubrania.

— No, Pęcherek! — krzyczą zgromadzeni — narwałeś się. Taki 
jesteś rycerz, a  pozwoliłeś obalić się choremu, co według ciebie 
powinien leżeć w szpitalu lub smoczek ssać.

— On chory? — rehabilituje się Pęcherek, dysząc ciężko — 
Niech go diabli!... Silny jak cholera!

Nie mogąc znieść i  przełknąć gryzącego wstydu, ordynans 
kapitana odchodzi chwiejnym krokiem.

— Ale ma pan parę w kościach! — dziwi się ktoś z gromady. — 
Żeby takim chłopem grzmotnąć o ziemię jak smarkaczem!...

— Jego szczęście, żem kompletnie chory, bo inaczej gnaty 
bym mu porachował, ale na pierwszy raz ma dosyć, a jeśli jeszcze 
spróbuje zacząć, to tak mordę spiorę, aż się wykręci, aby poznał 
z kim ma do czynienia i nabrał szacunku do inteligencji.

— Ale on teraz będzie się mścił na panu — zauważa Chyl.
— E, nie przyzna się ze wstydu nikomu, że go obalił chory 

człowiek, — zapewnia Goślica.
Dalsze rozważania przerywa nowa awantura przed kwaterą 
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kapitana. Zupełnie pijany feldfebel Dziewczenko stoi na baczność 
przed kapitanem, a ten mu wymyśla okropnie brzydkimi słowami, 
wplatając trzy osławione wyrazy, bez których mowa rosyjska 
widocznie nie miałaby należytej obrazowości i dźwięczności.

— O co tam znów chodzi? — pyta Goślica Chyla.
— Ny, ja nie wiem, ale podobno w nocy zginęło w obozie sześć 

zapasowych koni. Pewno je Moskale sprzedali i  przepili, bo oni 
bez tego przecież żyć nie mogą.

— Ja ciebie nauczę! — wrzeszczy kapitan. — Ty mnie konie 
stracił i przepił.

— Nijak nie! — odpowiada spokojnie smukły Dziewczenko, 
salutując wciąż dowódcę.

— Ja cię zarąbię, złodzieju! — krzyczy pijany również 
kapitan, wyciągając do połowy szablę z  pochwy. Wnet ją chowa 
z powrotem i, wyczerpawszy do ostateczności obszerny leksykon 
pięknych zwrotów, daje spokój swemu krasomówstwu, bo wie, 
że to na nic się nie zda, a konie i tak się nie odnajdą. Zagroziwszy 
więc feldfeblowi degradacją, odchodzi.

— Nu mnie napluć na to — mówi Dziewczenko do obecnych. 
— Chodziły sobie te chabety po czyjejś łące i widać ktoś je w nocy 
ukradł, a teraz ja temu winien...

Chyl uśmiecha się chytrze, pracując swymi koszernymi 
żuchwami nad sporym kawałkiem świńskiej kiełbasy.

Po chwili kapitan zły jak pies wpada do kancelarii.
— A  gdzie to Gorzałkowski? — zapytuje Goślicę, chodząc 

po mieszkaniu szybkim krokiem i przytrzymując szablę, która go 
tłucze po nogach.

— Poszedł rano na miasto i  jeszcze nie wrócił — odpowiada 
tenże.

— Żeby go diabli wzięli! Kancelarii nie pilnuje, tylko wciąż 
buja po mieście, pijanica, a powiada, że jest szlachcic... A siano już 
przywieźli?

— Nie widziałem — rzecze Goślica.
Wtedy kapitan zatrzymuje się i wrzeszczy:
— On jak dziecko nic nie wie, a  przecież wykształcony 

człowiek. Przeszedłby się po miasteczku, to by wszystko zauważył, 
nawet ile kur ma każda gospodyni.
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Goślica nic się nie odzywa i  stoi ze spuszczonymi rękami jak 
winowajca, podziwiając sławne wojsko rosyjskie, które liczy kury 
gospodyniom.

Na tę scenę wpada Gorzałkowski. Jest zakurzony, pijany 
i  zdyszany. Kapitan, ujrzawszy go i  domyśliwszy się zawartości 
przyniesionych paczek, odrazu zmienia ton mowy i  staje się tak 
grzecznym, jak paryski kawaler wobec pięknej damy.

— Gdzie wy byli? — panie Gorzałkowski — pyta łaskawie.
— W intendenturze po resztę ksiąg, rozkazów i papierów.
— A gdzie je macie?
— Jeszcze były nie gotowe i przyślą nam niebawem.
Przytomność umysłu i  spryt Gorzałkowskiego dziwi Goślicę, 

bo wie, że to kłamstwo.
Tymczasem Gorzałkowski stawia na stole butelki i  rozkłada 

zapasy żywnościowe. Pęcherek przynosi z  kwatery kapitańskiej 
biały obrus i nakrycia.

Goślica stoi w  kącie, nie wiedząc co robić, ale najpierw 
ordynans znacząco mruga oczami, a potem i sam kapitan każę mu 
siadać do stołu.

Po wypiciu butelki wódki wchodzi Chyl i melduje kapitanowi, 
że jacyś Żydzi przyszli z interesem.

— Dawaj ich tutaj — rzecze wesoło.
Po chwili ukazują się w drzwiach pejsaci i brodaci dwaj Żydzi 

i kłaniają się nisko, zdejmując czapki.
— Wam czego? — pyta surowo kapitan.
— Ny, my się dowiedzieli, że pan pułkownik potrzebuje dużo 

drzewa do piekarni, to my przyszli ofiarować swoje usługi — mówi 
starszy.

— A  skąd wy wiecie, że to jest piekarnia? Może powstańcom 
o tym doniesiecie... co...?

— Broń Boże! — mówią, przykładając ręce do piersi. — My nie 
wiemy, co to za wojsko, tylko domyśliliśmy się, że tu jest potrzebne 
drzewo.

— Wy macie za bujną wyobraźnię i za taką domyślność dzisiaj 
sąd polowy i stryk...

Żydzi otrząsają się i mówią:
— Ny, pod hajrem my nic nie wiemy, ale jak panu pułkownikowi 
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drzewo jest potrzebne, to możemy sprzedać po niskiej cenie.
— Ja was każę aresztować i odstawić do etapnego komendanta, 

bo wy przyszli tylko rozpatrzeć położenie wojsk i  donieść o  tym 
powstańcom.

Goślica już się domyśla, do czego prowadzi ta dziwna polityka 
kapitana. Gorzałkowski zaś pilnie coś pisze, nadstawiając z lekka 
ucha i znacząco wznosząc brwi.

Żydzi są w  położeniu synów Jakuba, którzy przyjechali 
do Egiptu po zboże.

— Co pan pułkownik mówi takie rzeczy? — oponują niezbici 
z tropu Żydzi. — My tutejsi kupcy z drzewem: nas tu każdy zna, 
że my wierne poddane rosyjskiego cesarza i co za interes dla nas 
byłby wisieć za szpiclowanie.

— Nu tak po co wy tu przyszli? — pyta łagodniej kapitan.
— Mamy dobre, a  fajn! suche sosnowe drzewo. Od nas 

wszędzie je biorą, bo jest cymes!
— No, a po czemu u was to drzewo?
Żydki, wzniósłszy oczy w  niebo i  przechyliwszy głowy, coś 

kombinują, jakby modlili się do Jehowy o  dobry rozum przy 
zawarciu tranzakcji i, naradziwszy się w swoim języku, nareszcie 
wymieniają cenę. Kapitan, usłyszawszy ją, robi wielkie oczy i woła 
na ordynansa:

— Iwan, chodź tu, weź tych Judów i odprowadź pod karabinem 
na odwach, skąd będą oddani pod sąd polowy.

Pęcherek, zatoczywszy ruch ręką, powiada:
— No dalej, Żydki, chodźta pod arest!
Oczywiście cena drzewa spada o dwa ruble na sążniu.
Goślica nie może wyjść z podziwu, patrząc na starego, który gra 

swą rolę jak najwytrawniejszy aktor. Żydzi są trochę strwożeni, 
ale widać i zwyczajni tego, bo nadrabiają miną i silą się na spokój.

— Wy, rozbójnicy! — woła gniewnie kapitan, tupiąc nogami — 
wy, żydowskie mordy, chcecie tak ograbić ruski skarb, żeby Rosja 
nie miała za co wojny prowadzić? Jasno widać, że wy szpicle, 
których należy rozstrzelać jako działających na szkodę państwa.

Żydzi się zaklinają na wszystkie świętości, że oni są lojalni 
i  mogą jeszcze opuścić rubla na sążniu, aby Rosja jak najdłużej 
mogła prowadzić wojnę.
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— Tak wy z rozumu obrani, czy co? — wrzeszczy kapitan. — 
Zamiast życzyć Rosji, żeby powstańców jak najprędzej w  puch 
rozbiła, to wy chcecie wojny na całe lata, ale teraz wiem dlaczego, 
bo jesteście wrogami naszej ojczyzny i  chcecie na niej tylko 
zarabiać. Iwan! bierz ich!

Pęcherek znów zamierza wprowadzić rozkaz w czyn, wskutek 
czego cena drzewa spada jeszcze o jednego rubla na sążniu.

— Widzisz ich! — znów zaczyna kapitan. — Oni myślą 
że to pokojowy czas, kiedy mogli prowadzić swoje geszefta, 
a to teraz jest zawierucha wojenna; za to kula w łeb i koniec. No 
i cóż, ile żądacie za sążeń?

Argumenty te już widocznie przestają przemawiać do rozsądku 
Żydów, bo milczą, przestępując z nogi na nogę, i mają niewesołe 
miny.

— No i jak? — indaguje kapitan.
Milczenie.
— No, do czorta, niech już będzie po waszemu. Ile drzewa 

możecie odstąpić?
— Pięćdziesiąt sążni — odpowiadają Żydzi, ocierając 

kraciastymi chusteczkami pot z czoła.
— To wypadnie czterysta rubli. Panie Gorzałkowski, proszę 

przygotować kwit na pięćset rubli.
Ten wypełnia zlecenie i  podaje rachunek kapitanowi, który 

odczytuje Żydom i podsuwa go im do podpisu. Ci po kolei stawiają 
niezręcznie krzyże, oświadczając, że pisać nie umieją.

— Tak cóż wy się krzyżyków nie boicie i  cmentarz mi 
tu na papierze zakładacie? — drwi kapitan, po czym kładzie im 
dwieście rubli, a resztę poleca wypłacić Gorzałkowskiemu, który 
przyjmie drzewo i  oceni, czy będzie dobre, w  przeciwnym razie 
wytrąci im jeszcze dwadzieścia pięć rubli na rosyjski skarb.

Żydzi zapewniają, że drzewo jest w jak najlepszym gatunku dla 
tak dostojnej i  mądrej osoby, jak pan pułkownik, i  o  te dwieście 
rubli wcale się nie boją.

Kapitan zmienia nagle ton rozmowy i wesoło zapytuje:
— No, jak tam idzie wojna?
— Dla nas bardzo dobrze — mówią Żydzi, robiąc słodkie oczy.
— No, o  tym to ja wiem, że wy na wojnie przywykli interes 
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robić, ale ja się pytam, czy dla Rosji idzie pomyślnie?
— Oj, jak dobrze! — odzywają się jednocześnie kupcy. — 

Powstańcy już przecie są prawie pobite.
— Nu, wiadomo! — mówi kapitan. — Lepiej oni siedzieliby 

sobie cicho, bo przeciw Rosji nikt się nie ostoi i  kto na nią rękę 
podniesie, temu uschnie, bo sam Bóg pomazał naszego cara. 
Dlatego Rosja jest niezwyciężona, gdyż ma zapewnioną pomoc 
Boską. A  wy, wyjeżdżając stąd, jeżeli będziecie badać położenie 
mojego wojska, to ja wam każę oczy zawiązać i dać po pięćdziesiąt 
nahajek kozackich, a  te dwieście rubli odeślę na skarb. 
Zrozumieli?

— Tak jest! — odpowiadają Żydzi, skubiąc brody i  udając 
najbardziej lojalnych, — bo my bardzo dobrze wiemy, że dopóki 
tu stoi wojsko pana pułkownika, to naszemu miastu nic złego się. 
nie stanie.

— A więc nie wiecie, co to za wojsko i jak się nazywa?
— Nie wiemy! Co to nas obchodzi — mówią kupcy, cofając się 

do drzwi.
— Tak wy pojedziecie razem z  tym unter - oficerem - wydaje 

zlecenie kapitan, wskazując na Gorzałkowskiego, — a tymczasem 
poczekajcie sobie przed domem na podwody.

Żydzi wychodzą, kłaniając się nisko.
— No i co? — mówi kapitan, zacierając ręce z zadowolenia.
— Nastraszyłem ich porządnie. Z  nimi inaczej nie można. 

Oni Chrysta sprzedali i ukrzyżowali, a nas to by ze skóry obdarli, 
gdyby nie nasza ruska smiekałka: cha, cha, cha! Wy, Gorzałkowski, 
przecież się znacie na drzewie, tak im powiedzcie, że ono na nic. 
Przecież i  temu młodemu człowiekowi nagroda się jakaś należy, 
bo tyle się smrodu z nich nawąchał i pewno go pchły oblazły, gdyż 
jest w kamaszach.

Gorzałkowski przytakuje i słucha, jak jakiej bajki, która go nie 
bawi, chociaż mu sprawia wewnętrzne zadowolenie. Goślica zaś, 
słysząc to wszystko, wprost nie wie, co się z nim dzieje i oczu nie 
śmie podnieść ze wstydu i wściekłości. Hamuje się jednak, bo cóż 
ma robić? Mówi z cicha sam do siebie:

— Ależ to szantaż, niech to ziemia wszystko pochłonie!
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Tymczasem Pęcherek nakrywa stół do obiadu. Znowu wódka. 
Pierwszy toast brzmi: za pomyślność naszej sprawy.

— Której? — myśli Goślica — dzisiejszej, czy wojny? — i zjada 
zupę z oczami, utkwionymi w talerz

Kapitan coś po czwartym kieliszku zaczyna:
— No, widzicie, jaki tu paskudny interes, tfu! Tyle gadaniny 

ze wstrętnymi Żydami za sto rubli. Na tureckiej wojnie to ostatni 
ciura naplułby na taką sumę, a  tu teraz cały swój talent trzeba 
wysilić, żeby to wydusić. Na tamtej wojnie to my żyli jak grafowie; 
tam były kobiety..., a  wino rzeką się lało; tam my się bawili..., 
grali w  karty, a  banki setki tysięcy rubli nieraz wynosiły. Dobre 
i pomyślne to były czasy. Tam się miało miliony... Był u nas jeden 
podpułkownik, który zawsze płakał i  narzekał, że jemu nigdy 
powierzyć nie chcą żadnego polecenia kupna. Usłyszeli widać 
jego wołanie, no i na odczepne dali mu sześć milionów rubli, żeby 
sprowadził milion pudów cukru dla armii. Tak on zaraz znalazł 
meklerów, którzy mu sprzedali po cztery i  pół rubla pud, no 
i stał się od razu człowiekiem bogatym, mając w kieszeni półtora 
miliona rubli. Intendentura cukier przyjęła, a  on wtedy mógł 
sobie napluć na wszystkie pułkownickie obowiązki. Tam ludziom 
żyć dali, a tu co? Sto rubli!...

— Zupełna prawda — przywtarza Gorzałkowski. — 
Tam ostatni żołnierz lepiej obiadował, niż my tutaj teraz. 
Na wódkę to my i  patrzeć nie chcieliśmy, w  winie panny 
kąpaliśmy, a w sturublówkach paliliśmy tytoń.

— Tak sławne były czasy — dopowiada kapitan. — a, że my 
wojnę przegrali, tak nas i na to stać.

Następnie, przypomniawszy sobie jeszcze coś, uśmiecha się 
i zaczyna mówić dalej:

— Pamiętam... raz my grubo grali w  karty, a  jeden oficer, 
zawadiaka, który był patrzycielem wojskowego magazynu, 
spłukawszy wszystko, co miał, postawił do banku cały magazyn, 
którym zawiadywał. Wytrzeszczyli wszyscy na niego oczy, 
a  on swoje: — Stawiam cały magazyn!... Słyszycie?... Albo, 
albo!... Walaj!... — Dali mu kartę, — przegrał... Bank wziął jakiś 
kawaleryjski pułkownik. My myśleli, że patrzyciel magazynu 
wsadzi sobie kulę w  łeb, a  on zupełnie spokojnie powiada: — 

90



Nu, panie pułkowniku, natychmiast bierzcie całą zawartość 
magazynu, bo inaczej przepadnie. — Tak teraz noc — zwraca 
mu uwagę pułkownik — i  jak ja skład zabiorę?... — Ja płacę 
dług zaraz — mówi przegrany — i jak nie chcecie brać teraz, tak 
nic nie dostaniecie. — Pułkownik, rad nie rad, zgromadza fury 
i  pod pozorem odstępowania wojsk wszystko zabiera, a  w  dwie 
godziny później pusty magazyn już się pali, jak diabli... Ot, to była 
głowa z  tego patrzyciela: zaraz wezwał kontrolera, spisali akt 
że magazyn podpalili Tatarzy, no i wszystko zgorzało.

— A  co zrobił pułkownik z  tymi produktami? — pyta 
Gorzałkowski.

Stary śmieje się i mówi:
— A  od czego byli Tatarzy? Chociaż w  celu dochowania 

tajemnicy i  odstraszenia od podobnych na przyszłość wyczynów 
powiesili ich z  piętnastu za spalenie magazynu, to jeszcze było 
komu produkty nabyć po taniej cenie.

A  za co powiesili Tatarów, gdy im przecież kazano spalić 
magazyn? — wtrącą się do rozmowy Goślica.

— Tak i co, że kazali? Ja tobie, przypuśćmy mogę powiedzieć: 
— Idź, podpal most na Bugu! Spróbuj, a  zobaczysz, czym 
to pachnie — rzecze, śmiejąc się kapitan.

Po deserze i  herbacie stary wyjmuje cygaro, a  Gorzałkowski 
papierosa. Goślica wstrzymuje się od palenia, bo mu przy dowódcy 
nie wypada, ale ten, spostrzegłszy to, klepie go po ramieniu 
i powiada dobrodusznie:

— Nu, brat, kurz! Z ciebie, jak widzę, wyrobi się dobry żołnierz; 
u nas tutaj służba służbą, a drużba drużbą.

Po obiedzie wpada do kancelarii czarny zabrudzony 
z  demonicznym wyrazem twarzy jakiś kozak, podobny zupełnie 
do byka, którego wczoraj kupił Chyl. Wyciąga z za cholewy notes, 
wyjmuje z  niego czerwone zapotrzebowanie na chleb i  oddaje 
kapitanowi.

— Ten, wyjąwszy cygaro z ust i wygniatając go w popielniczkę, 
przegląda papier i pyta:

— Dlaczego nie ma pieczęci na zapotrzebowaniu?
Kozak stoi niedbale z nahajką w ręku i, wystawiwszy lewą nogę 

naprzód, odpowiada z szatańskim uśmiechem:
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— Nu, nam jej nie trzeba, bo gdzie my przejdziemy, tam po nas 
i tak porządna pieczęć zostanie.

— Tak, tak! — powiada kapitan — bić buntowszczyków 
i Żydów, a prędzej wojna się skończy.

Goślica blednie i  czerwienieje na przemian i  stara się nie 
zwracać uwagi na rozmowę, przeglądając jakieś papiery. 
Zgorszenie i zgroza malują się na jego twarzy.

— Nu, my nikomu nie przepuścim — chełpi sie dziki Hunn. — 
Jednego Żyda my powiesili za pejsy, ale swołocz oberwał się, tak 
wtedy musieli za szyję.

— Nu, a za co wy go powiesili? — pyta kapitan.
— Tak ja powiedział za co — mówi kozak, dusząc się 

od śmiechu.
— Nu, dobrze, ale co on przewinił?
— Wiadomo, że za szpiegostwo. Była tam i  jedna Polaczka, 

ale ją przykazali powiesić tylko za szyję — rzecze ze złośliwym 
chychotem.

— No, a  czy sąd taki wyrok wydał? — pyta stary, 
przyzwyczajony nawet i  swoim sprawkom nadawać charakter 
prawny.

— Nu, to nasz sąd — prawi kozak, potrząsając nahajką. — My 
tak potrafimy osądzić, że lepiej nie trzeba.

—- Ja wiem, że wy mołodcy -— śmieje się kapitan — i  sąd 
powinien brać od was lekcje pod tym względem, bo jak wy 
zrobicie porządek, tak wszystko jest akurat do góry nogami.

Kozak śmieje się i odchodzi z kartką po chleb, a Goślica patrzy, 
czy podłoga nie ma wypalonych śladów po tym wcielonym diable.

— Nu, i  swołocz — mówi kapitan — wieszać tak jeszcze 
głupstwo, ale ile oni wszelakiego dobra nagrabią, tak my i przez 
całe życie tego nie zobaczymy. Albo czy oni ten chleb będą jeść? 
Koniom go dadzą, bo sami mają co lepszego.

Wreszcie ukazują się podwody. Żydzi kończą rozmowę 
z Chylem i razem z Gorzałkowskim odjeżdżają.

Wtem Pęcherek melduje staremu, że chcą się z  nim widzieć 
jakieś Żydówki.

— Co to się znaczy, że dziś są same żydowskie wizyty? — 
śmieje się kapitan i każę je wpuścić.
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Wchodzą dwie młode wyelegantowane Żydówki w lisach.
— Zdrawstwujcie, gospodin kapitan! — mówią od progu.
— Wy co powiecie? — pyta stary, zdejmując z oczu okulary.
— Pozwólcie zobaczyć się z  naszymi mężami, którzy są 

w obozie.
— Widzieć się można, ale czego wy im głowę będziecie 

zawracać, kiedy oni już dawno o was zapomnieli, bo tu na miejscu 
mają pełno Żydówek.

— To nie może być — mówią zgodnie obie. — Nasi mężowie 
są bardzo wierni i z kochankami żyć nie będą, my tego jesteśmy 
pewne.

— A  czy wy nie wiecie? — mówi wesoło stary, — 
że mężczyznom nigdy wierzyć nie można? Zresztą żony nam są 
niepotrzebne, a ślub wymyślili tylko duchowni i baby. Ja też mam 
żonę, a żyję z innymi. Ot i wczoraj była u mnie piękna dziewica...

— Jednak ślub jest potrzebny, jeżeli cały cywilizowany świat 
się żeni, a i u nas przecież jest napisane, że już Adamowi Jehowa 
dał Ewę za towarzyszkę.

— Nu, na co sięgać tak daleko! Co Mojżesz napisał, to może 
być niepewne, a i on sam zwyczajem egipskim mógł mieć harem. 
U was pierwsza rzecz to wziąć mężczyznę pod pantofel, a potem 
narodzić dziesiątki dzieci, no i  przepadł ty wtedy jak kozak 
z dudami.

— To jest prawda! — mówią, uśmiechając się Żydówki, — 
że po ślubie są pewne kłopoty i  obowiązki, ale co my, kobiety, 
temu winne? Mężczyznom też jest źle samym. Zresztą jakby nikt 
z nami nie chciał się ożenić, to my do tego nie mogłybyśmy nikogo 
zmusić, bo przecież jesteśmy za słabe.

— Nu tak! — woła rozochocony stary. — Ja jeszcze nie słyszał, 
żeby kobieta zmusiła mężczyznę do grzechu. Skusić to ona zawsze 
skusi, a gwałtem wziąć — nigdy. Oj, wy, kobiety, słabe i niewinne 
istoty! Ile wy już ludzi posiadły i do zguby doprowadziły!?....

— Jednak nasza racja — mówią Żydówki.
— Nu, kto by was tam przegadał? A  gościńca wy przywiozły 

swoim mężom?
— Tak, my i dla pana kapitana mamy butelkę wina, bo więcej 

nie mogły nigdzie dostać.
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Pęcherek odbiera zawiniątko, a stary wstaje i, włożywszy ręce 
w kieszenie, mówi, pykając cygarem:

— Nu, dziękuję, możecie się zobaczyć ze swymi mężami, tylko 
ich tam bardzo nie rozamorujcie, bo gotowi dezerterować za wami 
z obozu. A na przyszłość lepiej siedźcie w domu, bo kręcenie się 
bab na terenie wojennym jest wzbronione.

Żydówki żegnają starego uniżenie, dziękując za pozwoleństwo 
widzenia się z mężami, a  ten, spacerując po pokoju i puszczając 
dymek z cygara, powiada:

— Tak i  ładno! Przyjdzie pan Gorzałkowski, to spróbujemy 
tego winka, bo on znawca i smakosz.

— E! Gorzałkowski to tylko siwą lubi — wtrącił Pęcherek.
— Tak cóż on będzie pił, kiedy i  takiej dostać trudno, 

a ty go zaraz robisz pijanicą. Tylko Szuwaks — to dureń pod tym 
względem, bo nie pije. Mnie nawet tym ubliżyli, że go tu przysłali 
i  pomocnikiem moim zrobili. W  razie czego to odpowiadaj 
za niego, bo Żydom może mąkę spuścić i nas wszystkich sprzedać, 
gdyż mówi po niemiecku i austriacki!.

Goślica pisze i, słuchając przewrotnej mowy starego, 
uszom nie wierzy, dziwiąc się jego rozległej wiedzy o  językach 
państwa Habsburgów, ale wobec autorytetu jasnych szlif 
kapitańskich, zaćmiewających swym blaskiem wszelką prawdę, 
a pokrywających chamstwo i bzdury, — milczy.

— Ja bym wszystkich Żydów — kończy stary, odchodząc 
na swoją kwaterę ruskim obyczajem przespać się po obiedzie 
— odesłał do Warszawy na Nalewki, a  pierwszego Szuwaksa, 
bo takiemu to i  strach pieczęć powierzać i  wtajemniczać we 
wszelkie sprawy.

Goślicę odwiedza zaraz Chyl.
— Pan sam tak siedzi? — zagaduje.
— A no tu nie ma gdzie iść — odpowiada Goślica.
— Jak to? — dziwi się Chyl. — Przecież w  mieście jest tyle 

ładnych panien. Sam kapitan do nich chodzi i Gorzałkowski też.
— Im wolno, bo oni są na innych prawach, zresztą nie mam 

na to czasu ani ochoty.
— Niech się pan nie martwi — pociesza Goślicę Chyl; — tu nie 

jest jeszcze tak źle jak w pułku, gdzie trzeba kłaść się na brzuch 
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i  strzelać. Tu mamy raj, bo i  trochę pieniędzy się zarobi, gdyż 
kapitan każę mi kupować byki na rzeź dla wojska. Żeby nie 
Gorzałkowski, co ode mnie stale forsę wyciąga na wódkę, to by się 
złożyło ładną sumkę.

— To dlaczego Chyl daje?
— Ny, co robić? Inaczej nie można. Ja słyszałem, że on 

i od pana też bierze — mówi Półpoście, podrapując się po udzie.
— No, widzę, że Chyl teraz już jest w wojsku.
— Mój panie, to każdego spotka! Nawet sam cesarz, jakby 

chciał iść na wojnę, to też by go to nie ominęło. Tu można jeszcze 
sobie bieliznę wyprać, ale tam, gdzie strzelają, to nieraz nosa nie 
można pokazać, bo zaraz zabiją; leży się czasem tydzień i  dwa 
w rowie, a wszy gryzą aż strach.

Po Chylu wpada Bałaganowicz i  opowiada, co Dzewczenko 
wyprawiał dzisiejszej nocy w  mieście: — Podobno, jak 
się upił za te konie..., to złapał jakiegoś Żyda, powalił go 
na ziemię i  zaczął oblewać zimną wodą, mówiąc: — Ja cię 
chrzczę w  imię cara, carycy i... Żyd się zerwał i  chciał uciekać, 
wrzeszcząc, że za taką zniewagę poda skargę do komendanta, 
ale Dziewczenko, palnąwszy go w  twarz, mówi: — A  teraz cię 
i bierzmuję za jednym zamachem, a jak nie będziesz cicho, to cię 
ochrzczę dokładniej z wszelkimi ceremoniami. — Kapitan, jak się 
o tym dowiedział, to podobno aż się kładł od śmiechu.

— No i to tak mu na sucho przeszło? — pyta Goślica.
— A co pan myśli? Przecież ci Moskale robią, co im się podoba. 

Z Polakami tak samo postępują.
— Ale też trzeba wytartego czoła, aby niewinnych ludzi 

poniewierać i katować dla jakiejś tam fantazji pijackiej. Mogło by 
to ujść gdzieś u jakichś dzikusów, a nie w Europie. Zresztą to się 
kiedyś skończy i zmieni; wszak nasi bracia już głowy podnoszą — 
dodał ciszej Goślica.

Przed wieczorem przychodzi do kancelarii Pęcherek i  mówi 
urzędowo do Goślicy, że go kapitan wzywa. Udaje się natychmiast. 
Stary każę siadać. Pęcherek staje u okna i zaczyna bębnić palcami 
po szybie.

— Wy nie powiedzieli nikomu, po czemu ja za drzewo płacił? 
— pyta grzecznie kapitan.
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— Skądże, przecież nie jestem roznosicielem tego, co się 
tu dzieje — odpowiada Goślica.

— Nu, tak! ja wiem, że wy solidny człowiek, ale tu są i  tacy, 
co czasem na mnie sarkają. Wy człowiek wykształcony, tak wam 
łatwo wszystko zaobserwować i mnie donieść.

— Zdolności w  tym kierunku nie posiadam... — broni się 
zaskoczony Goślica. — Pragnę tylko spełnić sumiennie swoje 
obowiązki, nie zwracając na nic więcej uwagi.

— Ja wiem — mówi jeszcze grzeczniej kapitan, — że wy 
człowiek akuratny i obowiązkowy i chcecie być tylko żołnierzem, 
tak jak głosi nasza ustawa wojskowa, że trzeba słuchać, milczeć 
i nie rozważać, jednakże teraz w czasie wojny jest w armii wiele 
ludzi wykształconych, od których my, dowódcy, możemy żądać, 
aby w  pewnych wypadkach i  oni mieli swój własny sąd. Wy 
wiedzcie, że ja Gorzałkowskiego szanuję, ale mu nie wierzę, 
bo to paliwoda i pijanica; mój Iwan jest za głupi, dlatego tylko was 
jednego widzę, który dla dobrej sprawy, jako człowiek uczciwy 
i  stały, mógłby mnie ostrzegać przed złymi językami, a  ja was 
bym za to wynagrodził i  z  czasem, jak poznacie służbę i  życie 
wojskowe, dałbym wam u siebie wysoki urząd.

Goślicy krew rzuca się do głowy i, nie zważając już na nic, 
odpowiada:

— Pan dowódca omylił się co do wyboru osoby dla tak 
szczególnych zleceń. Ja się do tego nie nadaję, bo wychowywałem 
się nie w  tym kierunku i  być płatnym szpiegiem honor mi nie 
pozwala. Może pan dowódca ukarać mnie lub odesłać do pułku, 
ale ja tego rozkazu nie usłucham i nie wypełnię.

Nastaje złowroga cisza. Słychać tylko bębnienie palców 
Pęcherka po szybach, a  w  mroku widać jasne prostokąty 
kapitańskich szlif.

— Co ten Gorzałkowski tak długo nie wraca? — przerywa 
wreszcie milczenie stary. — Wy nie widzieli, czy już drzewo 
przywieźli?

— Widzi pan kapitan, że dziś już daję drugi raz dowód braku 
spostrzegawczości, bo nie wiem, czy przywieźli?

— Tak cóż, wasze wysokobłahorodie! — odzywa się sługus 
kapitański, kiedy nie chce, tak i nie trzeba, czego z nim targować się.
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Mówiąc to, wychodzi do kuchni i zapala świecę. Goślicy zdaje 
się, że siedzi na jakiejś molierowskiej komedii, gdzie kuchnia 
rządzi całym domem.

Rozmyślania przerywa nagle pośpieszny tętent koński. 
Słychać, że jacyś jeźdźcy stają przed domem i  wpadają 
do kuchni. Naprzód ukazuje się w  progu pokoju wielka figura 
Gorzałkowskiego, a  za nim szczupły i  smukły Dziewczenko 
w jakimś białym zawoju na głowie.

— Co się stało? — pyta szybko i niespokojnie kapitan.
Pęcherek wnosi światło i  przygląda się także awanturnikom. 

Dziewczenko ma łeb obandażowany, a  twarz zalaną krwią. 
Gorzałkowski jest spokojny. Moskal wije się jak wąż i  zaczyna 
mówić szybko, występując naprzód:

— Wasze wysokobłahorodie, pozwólcie wam zameldować: 
Gorzałkowski podczas ładowania drzewa przy wszystkich 
ludziach tak mnie uderzył nahajką w głowę, że aż felczer musiał 
mi zrobić opatrunek.

— Nie wtykaj nosa nie w swoje rzeczy, a będziesz cały — rzecze 
mentorskim głosem Gorzałkowski.

Od obydwóch bucha jak z  gorzelni. Musieli się pobić przy 
podziale nie dodanych Żydom pieniędzy. Kapitan widać od razu 
to zmiarkował i powiada surowo:

— Mówcie jasno, co i  jak, a  to was sam czort nie rozbierze, 
o co chodzi?

Wtedy Gorzałkowski, chwiejąc się na nogach, występuje 
naprzód i powiada:

— Kiedy zapłaciłem Żydom umówioną już przedtem cenę, 
to feldfebel Dziewczenko zażądał ode mnie 25 rubli, no i  dostał 
je wszystkie razem od jednego zamachu.

— Tobie jakie tam pieniądze się należały? — pyta groźnie kapitan.
— Mnie Żydzi powiedzieli, że oni Gorzakowskiemu opuścili 50 

rubli, tak ja myślałem, że dla mnie będzie połowa.
— Tak ty, swołocz, chciał sobie 25 rubli kazionnych pieniędzy 

wziąć? Ja ciebie pod sąd oddam — recytuje stary, wymawiając 
wyrazy dobitnie i  każdy oddzielnie. — Ty mnie już 6 koni 
zmarnował, a teraz kaznę chcesz grabić?... Ja ciebie zapędzę tam, 
gdzie jeszcze nie byłeś.

Mowę swą kapitan niemal co słowo przeplata owym sławnym 
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epitetem rosyjskim, którego tu wymienić się nie godzi.
— Ja ciebie natychmiast zdegraduję, ja tobie wszystkie zęby 

wytłukę — pali dalej stary.
— A ot masz, czego chciałeś, żydowski chrzcicielu — odzywa 

się wyniośle Gorzałkowski, potrząsając harapem.
— Dziękuj Bogu, żem cię nie zarąbał — chełpi się 

Dziewczenko.
W  Gorzałkowskim widać odzywa się gorąca krew, 

odziedziczona po przodkach z  pod Wiednia i  Samosierry; 
podchodzi do Dziewczenki z nahajką i patrząc mu groźnie w oczy, 
mówi, jak poprzednio kapitan, zwolna i dobitnie każde słowo:

— Ty, chamie, bydłopasie, stepowcu, ty byś mnie zarąbał... 
mnie, kawalera Św. Jerzego?...

Dziewczenko cofa się za Pęcherka i z za jego pleców woła: — 
Nie za męstwo ci dali tego Georgia, ja wiem dobrze.

Rozgniewany Gorzałkowski zaczyna wywijać harapem i rżnąć 
łeb nie łeb Dziewczenkę i  ordynansa razem, którego się tamten 
uczepił. Pęcherek skacze jak uwiązany pies, drąc się w niebogłosy. 
Kapitan pędzi rozbrajać Gorzałkowskiego i krzyczy:

— Daj spokój!... Zasieczesz tego drania; on i tak już ranny... To 
nie po szlachecku...

Słysząc ostatnie słowa, Gorzałkowski przerywa chłostę i, 
podsuwając Dziewczence nahajkę pod nos, wrzeszczy zdyszany:

— Ty dziegciarzu, ty kacapska mordo, ty mnie ubliżać? 
Powąchaj to...

— Nu, pogódźcie się! — perswaduje zupełnie zbaraniały 
intendencki kapitan. — Podajcie sobie ręce i szabas.

— Co ja jemu rękę mam podać, niech mnie tu całuje w but — 
rzecze Gorzałkowski, wystawiając naprzód nogę.

Kapitan podchodzi do Dziewczenki i  daje mu rozkaz pójścia 
spać. Ten, szurnąwszy niewyraźnie nogami, odchodzi. Wówczas 
dowódca zwraca się do Gorzałkowskiego i mówi:

— Ty, brat, jesteś za gorący i  jak pijany, to kapitan, a  jak 
prześpisz się, to i świni zlękniesz się.

Goślica słucha i  tylko czeka, jak Gorzałkowski i  staremu da 
skosztować swego harapa, ale ten wnet się uspokaja i powiada:

— Może jeszcze będzie okazja dowieść panu kapitanowi, że jest 
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inaczej.
— Nu, nu! — śmieje się stary, — ja tylko tak sobie 

zażartowałem, bo wiem, że wy człowiek z  honorem, rzeczywisty 
Polak. Tylko wy mojego ordynansa niesłusznie pobili. Co, Iwan, 
bardzo boli?

— Tak ręka u  pana Gorzałkowskiego ciężka, ale on mnie nie 
chciał przecież bić, tylko ten koniokrad do mnie się przyczepił, no 
i mi się dostało.

Naraz wpada Chyl i oznajmia, że Bałaganowicza zaaresztował 
w mieście policja.

— Ot jeszcze tego dziś brakowało — rzuca się gniewny kapitan. 
— Panie Gorzałkowski, trzeba go jakoś ratować, bo to przecież 
nasz czowiek. A za co go aresztowali?

— Tego to ja już nie wiem — odpowiada Chyl.
Gorzałkowski wyrusza na miasto i  po godzinie Bałaganowicz 

powraca.
— No i co się z panem stało? — pyta Goślica.
— A  no było to tak. Jako chory poszedłem do doktora. 

Szukam go po całym mieście i  znaleźć nie mogę. Wreszcie 
wchodzę do domu, w którym mieszka doktór, a  tu jakiś strażnik 
chwyta mnie za rękę i pyta surowo co jestem za jeden. — A tobie 
co do tego? — mówię — i  każę mu iść do diabła. Ale ten mnie 
nie puszcza. Otsrzegam go, że z  nim znajomości zawierać nie 
chcę i  jak się nie odczepi, to lunę w pysk. Ale ten dzierżymorda 
trzyma mnie mocno za rękaw i, ani gadania, ciągnie z  sobą. 
Pchnąłem go aż się zatoczył i chcę wejść do domu doktora. A ten 
dobywa szabli i  powiada, że mnie aresztuje. — Za co? — pytam 
— Nu, nu! nie mów nic, złapałem cię, ptaszku, tak pójdziemy 
do uriadnika. — Na czym mnie złapałeś; czego mi w  drogę 
włazisz? — zapytuję. — Idę do doktora, bom chory, a  ty czego 
się czepiasz? — Przypatrzył mi się i  zatryumfował, widząc moją 
schorzałą postać. Przedtem nawet z  szablą bał się do mnie 
podejść, a teraz idzie śmiało i chce mnie ująć za kołnierz. Wtedy, 
jak go nie śmignę w  łeb, aż bęcnął jak długi na schody domu. 
Zrywa się szybko i  chwyta szablę, która wypadła mu z  ręki. Ja 
wówczas, jak nie kopnę go z całej siły, aż nosem zarył się w piasku. 
Pochwyciłem zaraz szablę i  rzuciłem ją za płot. Wtedy Moskal 

99



dobywa rewolweru i  zaczyna wrzeszczeć i  zwoływać gwizdkiem 
do pomocy. Zwala się cała masa żydostwa i widzę, że pędzi jeszcze 
dwóch strażników. Pytają o  co chodzi. Rozbrojony strażnik 
wykłada im, że uznał mnie za podejrzanego i  chciał aresztować, 
ale ja go pobiłem i  szablę rzuciłem za płot. Wszyscy patrzą 
na mnie z  podziwem i  porównują z  wielkim grubym kacapem. 
Siadam sobie na schodach i zaczynam kleić papierosa. Strażnicy 
boją się do mnie podejść, tylko pytają, kto ja jestem? — Żołnierz 
— odpowiadam. — A  co tu robisz? — A  wam diabli do tego! — 
mówię. — Won stąd, bo was poroztrząsam. — Poruszyłem się 
neznacznie. Motłoch już zaczął pierzchać. Strażnicy drgnęli 
i  dobyli rewolwerów. — Aresztujemy cię i  pójdziesz z  nami — 
mówi jeden. Powiadam, że ja nie mam siły iść, bo jestem chory, 
ale to tylko utwierdza ich w  przekonaniu, że złapali jakiegoś 
szpiega. Nie dałbym im się wziąć, ale widzę, że będą strzelać, 
więc podnoszę się i  idę. W  urzędzie wpakowali mnie do jakiejś 
komórki, w  której przesiedziałem ze dwie godziny. Kiedy mnie 
wyprowadzili stamtąd do jakiejś izby, widzę, że oprócz strażników 
jest i Gorzałkowski, który mnie spostrzegłszy, wybucha:

— Co pan za skandale po mieście wyprawiasz i robisz z siebie 
bekowisko dla wszystkich Żydów?

— To ci głupcy robią z siebie bekowisko — mówię, wskazując 
na strażników.

— Trzeba było powiedzieć swoje nazwisko i  nazwę oddziału 
wojskowego, to by pana nikt nie zaaresztował — rzecze starszy 
strażnik.

— On — mówi Gorzałkowski — był pewien, że władze policyjne 
nie mają prawa aresztować żołnierza, jeżeli nic nie przewinił, 
a  ten strażnik, który go zaczepił, jest bałwan i  powinien dostać 
za to po mordzie, bo mógłby się zdarzyć jaki wypadek.

— Nu tak! — mówi uriadnik — niech to już pozostanie między 
nami, bo śmiać się z naszej policji będą.

Przy tych słowach odszedłem, a Gorzałkowski jeszcze pozostał.
— Ale ten nasz komendant to ma wszędzie głos — mówi 

Goślica.
— Cóż znowu! — burczy Bałaganowicz. — Przecież nikogo nie 

zabiłem, ani nie spaliłem, więc co by mi mogli zrobić?
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— Ale gdyby pan i przed sądem nie wymienił swego nazwiska 
i oddziału wojskowego, to mogło by być źle.

— Przed sądem to co innego, ale tym chamom może miałem 
się meldować?

To mówiąc, Bałaganowicz żegna się z Goślicą i wychodzi.
— Ny, ten, psiakrew, Gorzałkowski to ma łeb — odzywa się 

Chyl, wychylając głowę z  za drzwi, pod którymi podsłuchiwał. 
— On wszędzie sobie poradzi jak nikt i  jeszcze drugich głupimi 
porobi. Gdyby nie on, to by tu wszystko zapleśniało i  nie było 
żadnego ruchu.

— Tak! — przywtarza Goślica — dla niego urząd starszego 
pisarza w kancelarii jest za mały, bo to człowiek zdolny i bywały, 
tylko szkoda, że tak pije.

Niebawem przed domem rozlega się tętent konia. Po chwili 
wchodzi Gorzałkowski czerwony i  zakurzony, odpina szablę, 
ciężko siada na ławie i mówi:

— Zmachałem się strasznie przez tego chorego Bałaganowicza. 
Chłop stary, a  głupi i  uparty. Musiałem po niego jechać jak 
po dzieciaka, który wyszedł bez niańki, no i  cygani go ukradli. 
Nagadałem uriadnikowi, że sam dowódca chciał tu przyjechać 
i  przebrać go za aresztowanie mu ludzi. Ten się tak przeląkł, 
że po odejściu Bałaganowicza postawił butelkę wódki i  dobrą 
kolację, byleby tylko nie było rozgłosu. Ale Bałaganowicz, 
chociaż chory, podobno wygrzmocił porządnie strażnika i  szablę 
mu za płot do ustępu wpakował. A  żeby go diabli wzięli z  jego 
chorobą! — kończy, śmiejąc się Gorzałkowski.

Tak na pijatyce i  różnych awanturach płynęły podobnie 
następne dni i noce w obozie kapitana Obmanowa.

Pewnego razu Gorzałkowski, nie mogąc już wydobyć pieniędzy 
na wódkę ani od Goślicy, ani od Chyla, odwiedza w  wojskowym 
ambulatorium felczera Kompasa, niskiego otyłego Żydka o dużej 
twarzy z  czarnymi, chorobliwie świecącymi się z  pod ciemnych 
powiek oczami, wita się z nim i zapytuje:

— No, Eskulapie! ile tam już ludzi uśmierciłeś od czasu 
istnienia obozu?

— Co pan mówi takie rzeczy? — odpowiada Kompas. — Ja 
staram się każdego chorego wyleczyć, a nie uśmiercić.
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— A koni dużo padło od pańskich leków?
— Po co zaraz padło, tylko dwa się odparzyły, to ja je już 

wyleczyłem i jeden dostał kolki, ale wlałem mu spirytusu w gardło, 
no i przeszło.

— Co? spirytus pan leje koniom w gardło? Czy nie lepiej nam 
go wypić, a koniom dać wody?

Kompas śmieje się i mówi:
— Mogę pana poczęstować, bo ja u siebie zawsze mam trochę 

spirytusu na lekarstwo.
To mówiąc, wyjmuje z szafki bańkę z przezroczystym płynem 

i  nalewa całą szklankę. Gorzałkowski przewraca ją natychmiast 
w  gardło i  podstawia ponownie. Kompas nalewa znowu i  resztę 
dyskretnie chowa do szafki. Tenże powtórnie wychyla, chrząka 
raz i drugi, wyciera usta chusteczką i zapytuje:

— A  powiedz mi pan, na czym znasz się lepiej: na leczeniu 
ludzi, czy koni?

To zależy, jaka jest choroba, ale zwykle stosuję środki jedne i te 
same, tylko dla koni przeznaczam większe dozy.

— Z tego wynika — prawi Gorzałkowski, — że jeżeli wyleczyłeś 
pan kolkę końską spirytusem, to i  przeciw kolce ludzkiej należy 
używać tego środka, a ja właśnie cierpię na tę chorobę.

— Tak, tylko powiedziałem, że dla ludzi przeznacza się 
mniejszą dozę tego lekarstwa, a  pan zaraz chce być filozofem 
i  o  wszystko pyta jak doktora, a  ja przecież medycyny nie 
słuchałem. Kazali mi być felczerem, to jestem, bo nie ma innego. 
Z naszych ludzi nikt też nie był przed wojną piekarzem, a przecież 
chleb pieką, to dlaczego ja nie mam leczyć?

— To pan możesz nas wszystkich wytruć, jeżeli się na tym nie 
znasz.

— E! ja w  Grójcu miałem skład apteczny, to wiem jakie dać 
medykamenty na wszystkie choroby. Chyba, że kto nogę albo rękę 
złamie, to ja już klajstrem nie zlepię.

— No, ale brody golić chyba pan jeszcze lepiej umiesz, niż 
leczyć — żartuje Gorzałkowski, zapalając papierosa.

— Brzytwę ja też tu mam i  nożyczki. Jeżeli pan chce 
to w każdej chwili mogę ogolić i ostrzyc.

— Dobrze, polecam się łaskawym względom, ale kto będzie 
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odpowiadał, jak mi pan urżniesz przy goleniu z kawał nosa albo 
ucha?

— To ja mogę nie golić, bo to przecież nie jest moja specjalność 
i  ja nie miałem rezury, tylko skład apteczny z  mydłem, maścią 
na parch i świerzbę i wiele innych rzeczy.

— No, ale pański skład apteczny oddał na tym polu podobno 
bardzo duże usługi, bo w Grójcu była wielka śmiertelność.

— Co pan powiada takie rzeczy! Tu u nas jest jeszcze większa 
śmiertelność, bo co dzień zabijają całe kupy koni i ludzi, a przecież 
nic oni ode mnie nigdy nie kupili. Ja dobrze leczę, a  swojej 
gospodyni po cichu daję aspirynę, bo wszystkie jej dzieci strasznie 
kaszlą; jest u niej taka bieda, że nawet nie ma chlewka, to ja przez 
litość pozwalam, żeby jej kury zawsze sobie nocowały na kuferku, 
w którym jest moja apteka. Leczę też i pana Bałaganowicza, który 
ma wszystkie choroby, zaczynając od reumatyzmu, a  kończąc 
na melancholii. Ale co ja mu mogę poradzić na te jego słabości? 
Na tym wszystkim to mogłaby się poznać chyba tylko jego własna 
żona albo jaki specjalista. Więc ja mu wczoraj poradziłem iść 
do miasteczka, bo tam podobno jest bardzo znany doktór Żydek, 
który słynie na całą okolicę.

— No to pan oddajesz nam nieocenione usługi. Muszę 
i  ja tu zaglądać częściej dla zdrowia. Chyba mnie pan zawsze 
poczęstujesz swoim trunkiem?

— Dziś to już nie mogę, bo zostało tylko trochę spirytusu 
na rozrobienie jodyny i  na bolenie w  brzuchu, ale jak się pan 
kiedy tu jeszcze pofatyguje, to ja się postaram.

Gorzałkowski dziękuje i wychodzi.
Pewnego dnia z  rana ciszę zakłócił oddalony grzechot 

wystrzałów karabinowych i grzmot artylerii, jakby jakiś olbrzym 
bił wielkim młotem w  ziemię i  wstrząsał nią i  powietrzem. 
Kanonada trwała przez kilka godzin, wreszcie powoli ucichła.

Pod wieczór przyszła wiadomość, że pułkownik Sierzputowski 
natarł na powstańców w zakroczymskim lesie i pobił ich.

Nazajutrz do Nowego Dworu przed szpital wojskowy zajeżdża 
sznur wozów z  rannymi. Krew przecieka przez słomę i  deski 
i  spływa na ziemię. We wszystkich izbach poukładano rannych 
na słomie pod ścianami, oddzielnie powstańców od Moskali.
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Goślica z  Bałaganowiczem, upatrzywszy wolną chwilę, idą 
obejrzeć rannych. Przy wejściu już czuć silny zapach jodyny 
i innych leków. Przechodzą przez pierwszą salę. Leżą w niej sami 
żołnierze rosyjscy. Niektórzy gwarzą między sobą, a jeden brodaty 
kacap opowiada innym:

— Rozumiesz, brat, my siedli pod lasem do śniadania, 
a wtem: tra, ta — rozległy się koło nas strzały. Ja dostałem kulę 
w siedzenie, a reszta albo zabita, albo uciekła.

Mówiąc to, używa jednocześnie tych osławionych trzech 
słów w  najrozmaitszych odmianach i  różnorodnym połączeniu, 
aż śmiech porywa.

— Toś, ziemlak, odważnie stawał, jeżeli kula cię aż z  tyłu 
dosięgła — mówi z uśmiechem Goślica.

— Tak my uderzyli w  sztyki na tych, co byli przed nami, 
a drudzy zaszli nam od tyłu i zaczęli strzelać, tłumaczy się Moskal.

W rogu jęczy inny żołnierz z połamanymi nogami. Opowiada, 
że wpadł pod armatę i  drugi dzień już leży i  nie ma komu nóg 
złożyć i opatrzyć.

— Co u  diabła są za porządki? — sarkają głośno Goślica 
i Bałaganowicz.

Przebiegający felczer informuje, że są zawaleni pracą i  rady 
sobie dać nie mogą, bo jest tylko dwóch lekarzy i  kilka sióstr, 
a  rannych moc, że brak dla nich miejsc. Goślica wskazuje mu 
żołnierza z połamanymi nogami, ale felczer wyrywa się i gna jak 
oparzony, aż mu fartuch łopocze po nogach.

Idą do drugiej sali. Ranni świdrują ich oczami i odwracają się 
niechętnie. Pod samym progiem leży ranny w  głowę czarny jak 
węgiel powstaniec. Daje słabe oznaki życia. Głowa nieopatrzona, 
po obu stronach uszu widać zakrzepłą krew; ledwie zipie. Ma 
na sobie tylko spodnie i  cywilną domową kamizelkę. Przybyłym 
żal ściska serce na widok tego człowieka, który niedawno był 
w domu, zostawił pewno żonę i dzieci, a  teraz leży ciężko ranny 
na barłogu i pasuje się ze śmiercią i nikt mu pomocy udzielić nie 
chce. Goślica chwyta w locie jakiegoś lekarza i prosi, aby opatrzył 
tego człowieka i  umieścił go w  lepszym miejscu, ale ten, nie 
mówiąc ani słowa, wyrywa się i pędzi dalej, jak zapamiętały.
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Bałaganowicz zauważył, że wszyscy ranni w  tej sali z  wielką 
troską i czułością spoglądają na owego powstańca z przestrzeloną 
głową.

— Któż to jest ten człowiek? — pyta kogoś.
— To nasz dowódca Aklowici, rodem Włoch, były oficer 

Garibaldiego. A panowie, widać są Polacy i w rosyjskim wojsku... 
przeciwko nam?

Twarz Goślicy i  Bałaganowicza pokrywa rumieniec wstydu 
i  obaj smutni i  zrozpaczeni wychodzą z  tego przybytku niedoli 
ludzkiej; już nie mają chęci oglądać innych sal z  rannymi 
i powracają na kwaterę.

Po drodze pijana tłuszcza moskiewska wyje dzikie pieśni 
na cześć zwycięstwa. Sam kapitan wyszedł przed dom i, słuchając 
w natchnieniu, mówi do Gorzałkowskiego:

— Wy, starajcie się choć praporszczykiem zostać, 
bo wojna może się prędko skończyć i  pójdziemy do domu, 
a szkoda, bo tu każdy dzień daje nam stały dochód.

Goślica z  Bałaganowiczem, nie mogąc znieść tego śpiewu, 
szybko rozchodzą się, mając na oczach wciąż czarnego Włocha 
w cywilnej kamizelce z przestrzeloną głową i żołnierza rosyjskiego 
z połamanymi nogami.

W kilka dni po owym zwycięstwie nad powstańcami przyszedł 
rozkaz do wymarszu.

Gorzałkowski z  Goślicą udają się na miasto wyznaczyć 
pod wody. Wstępują do pierwszego lepszego domu. Wychodzi 
naprzeciwko jakaś kobiecina. Gorzałkowski zapytuje:

— Gospodarz jest?
— Nie ma.
— A gdzie się podział?
— Niech panowie pozwolą do izby, co tu gadać na dworze?...
Idą obaj za kobietą i  wchodzą do niewielkiego alkierzyka. 

Po chwili zamiast gospodarza zjawia się na stole butelka 
wódki i  talerz suszonej kiełbasy, a  potem jajecznica na słoninie 
i  wreszcie herbata. Wysłannicy piją i  jedzą, aż im w  zębach 
trzeszczy, a  gospodarza nie ma. Goślica, otarłszy usta, 
spogląda na Gorzałkowskiego, co rozkaże. Ten chce płacić 
za poczęstunek, ale gospodyni przyjąć pieniędzy nie chce, 
powiadając, że od żołnierzy nie wypada. Gorzałkowski, nic już 
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nie wspominając o  podwodzie, podnosi się, dziękuje i  razem 
z  Goślicą udają, się w  dalszą podróż po mieście, aby spełnić 
rozkaz kapitana. W każdym domu jowiszowym głosem odczytuje 
chłopom i babom papier, zaczynający się od słów:

— Po ukazu Jewo Impieratorskawo Wieliczestwa itd.
Mieszczanie rozdziawiają gęby i  dziwią się mądrości rozkazu 

Jego Cesarskiej Mości, ale podwód dać nie chcą, powołując się 
na świadectwo sołtysa, Pana Boga i wszystkich świętych,, że konie 
są chore lub ich nie ma w domu.

Gdy tak wielkie ukazy nie pomagają, idą do sołtysa, któremu 
Gorzałkowski wydaje rozkaz dostarczenia podwód natychmiast, 
bo w  przeciwnym razie zastosuje drakońskie prawo i  każę go 
rozstrzelać.

W ciągu dość krótkiego czasu podwody nadeszły.
Zerwano pośpiesznie piece oraz wszelkie urządzenia, 

a  na tym miejscu stanęły teraz naładowane wysoko wozy. Tam, 
gdzie były piece, pozostały tylko okopcone doły i kupy gruzu, jak 
na pogorzelisku. Inne wozy zabierają siano, drzewo, chleb, rzeczy 
kapitana, kancelarię, aptekę itp.

Pęcherek wynosi i  układa jakieś skrzynki, przy czym 
w  pewnym momencie daje się słyszeć zgrzyt przygniecionego 
garnka.

— A  mazełtof!... — woła wesoło Chyl. — Taki jesteś zgrabny, 
że już garnek stłukłeś.

— To trzeba było tobie upakować, kiedy jesteś taki zdolny — 
odcina się Pęcherek.

Pewno, że lepiej zrobiłbym to od ciebie, bo my już tysiące lat 
wciąż pakujemy i  jesteśmy tego zwyczajni, a  ty się na tym tak 
znasz, jak ja na hebrajskie pismo.

Tymczasem do Gorzałkowskiego podchodzi Szuwaks i mówi:
— Nakupiliśmy tyle drzewa i  co teraz z  tym zrobimy, 

bo przecież jeszcze połowa go została?
— Jest o co się martwić? — odpowiada tenże. — Poślę Chyla 

po sołtysa i niech on weźmie ten kłopot na swoją głowę.
Mówiąc to, Gorzałkowski wraca do kancelarii sporządzić akt 

na pozostawione drzewo.
— Dokąd mamy jechać? — pyta Goślica Szuwaksa.
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— Powiem panu w  sekrecie, że do Kroczewa, bo tam już 
Sierzputowski oczyścił okolicę z powstańców.

Po chwili Goślica zwierza się z  tym tylko Bałaganowiczowi, 
a  ten jeszcze komuś i  tak dalej. Wkrótce o  tym sekrecie wiedzą 
już wszyscy żołnierze, potem dowiaduje się ulica, wreszcie i całe 
miasteczko.

Do kancelarii wpada kapitan i pyta Gorzałkowskiego:
— Z etapu nikt się nie zjawił po drzewo?
— Nie.
— Sołtysa wy wezwali, aby je przyjął?
— Tak!
— Ładno, a akt napisany?
Gorzałkowski podaje mu kawałek zapełnionego papieru. Stary 

czyta i podpisuje.
Zjawia się sołtys zdyszany i słucha tekstu aktu, odczytywanego 

przez kapitana.
— A co ja z tym drzewem zrobię? — pyta, drapiąc się po głowie.
— My mamy pilny rozkaz wyjazdu — tłumaczy mu kapitan. 

— Za minutę opóźnienia można wisieć, rozumiesz?, bo to teraz 
wojna, więc, ty, jako sołtys, przyjmiesz od nas to drzewo pod opiekę 
i dasz znać na etap, żeby je zabrali, a teraz podpisz akt.

Chłop krzywi się, ale spojrzawszy jeszcze raz po obecnych, 
bierze podane sobie pióro i podpisuje w oznaczonym miejscu.

Następnie Gorzałkowski podsuwa sołtysowi do podpisu papier, 
że komenda nijakich krzywd w miasteczku nie poczyniła, po czym 
kapitan przykłada pieczęć, a sołtys udaje się do domu, nie racząc 
nawet spojrzeć na wspaniałomyślnie podarowane mu przez 
piekarnię drzewo.

Następują ostatnie przygotowania do wyjazdu. Furmani 
smarują jeszcze osie, poprawiają uprząż, wzmacniają sznurami 
juki. Wszędzie bieganina, krzyki, przekleństwa rosyjskie, polskie, 
niemieckie, żydowskie, tatarskie i  inne. Wokół rozchodzi się 
zapach dziegciu oraz ludzkiego i końskiego potu.

Na przedzie uszeregowały się rosyjskie kibitki o  czterech 
równych w  średnicy kołach i  drewnianych osiach; dalej 
podwodziarze z wielkimi wozami. Gdy już wszystko było gotowe, 
kapitan staje na czele taboru i  uszykowanych w  kolumny ludzi, 
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zdejmuje czapkę i, żegnając się, rozpoczyna podróż w  imię 
Boże. Ludzie czynią to samo, po czym pada komenda kapitana 
do wyjazdu.

Najprzód idą uszykowane w czwórki szeregi wąsatych piekarzy 
pod wodzą plutonowych, a  przed nimi Szuwaks konno. Po nich 
wiedzie tabor Dziewczenko. Za ostatnimi wozami idą zapasowe 
konie i byczek, uwiązany do kłonicy przez Chyla. Przejechawszy 
ulicę, czoło obozu skręca na stary gościniec, którym niegdyś 
jeździli wojewodowie, hetmani i  panowie polscy. Przy skręcie 
na wzgórku stoi kapitan na koniu i  robi przegląd swego obozu. 
Nadchodzących piekarzy wita jak wódz pozdrowieniem:

— Zdorowo!
Ci, wytrzeszczywszy oczy w jego stronę, gulgoczą:
— Zdrawia żełajem Waszemu Wysokobłahorodiu!
Powoli obóz wtacza się na gościniec i  wyciąga się 

w  kilometrowy sznur. Za miasteczkiem koniuchy z  oznakami 
szczerego zadowolenia rabują słomę ze stogów i moszczą nią wozy. 
Ludzie, pracujący w  polu, patrzą na to bezradnie i  bezmyślnie, 
jakby nic nie dostrzegali. Kapitan popędza konia i  znika z  oczu 
na zakręcie, aby nie być świadkiem kradzieży.

Tymczasem obóz przejeżdża obok terenów rządowych, 
przeznaczonych na forty, na których teraz stoją stogi siana. Tu 
i  ówdzie kręcą się strażnicy. Nie zważając na to, ludzie z  obozu 
wśród dzikiej radości przypuszczają szturm do stogów i  niosą 
do fur obfity łup siana. Nieliczni strażnicy biegną bronić, ale 
Dziewczenko konno prowadzi do ataku nową watahę na stogi, 
które topnieją w  oka mgnieniu, a  furmani siedzący na wozach, 
wołają:

— Dawaj jeszcze!
Zrozpaczeni strażnicy, przejęci zgrozą wobec strasznej 

odpowiedzialności, na próżno bronią rabującym przystępu 
do stogów, krzycząc aby nie zabierali carskiego siana.

— A  cóż wy myślicie, dębowe głowy? — odzywają się 
z szyderstwem furmani. — Czy ten obóz nie jest carski? A konie 
może mamy głodem pomorzyć.

Szuwaks daje rozkaz zaprzestania rabunku, co jest zbytecznym, 
bo już prawie wszystko siano ze stogów mają na wozach. Strażnicy 
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idą w ślad za taborem i każą zrzucić siano.
— Idźta precz! — wołają ze śmiechem liczne głosy. — Łapówek 

nie dajemy i nie mata potrzeby nas odprowadzać.
-— Zobaczycie, odpowiecie za to przed carem! -— odgrażają 

się strażnicy.
— Na diabła waszemu carowi tyle siana, przecież on go nie 

będzie jadł — odpowiadają ludzie z  taboru wśród głośnych 
wybuchów śmiechu.

— Będzie awantura — mówi do Goślicy Szuwaks. — Strażnicy 
podadzą skargę, a  nas łatwo będzie odnaleźć. Starego w  tych 
wypadkach nigdy nie ma, tylko mnie na świadka zostawi. Tfu, 
psiakrew! Niech cholera weźmie takie wojsko!

— Niech się pan nie denerwuje — pociesza go Goślica, — 
bo stary da sobie zawsze radę.

— Tak — mówi Szuwaks, — ale ta sprawa może przybrać 
groźne rozmiary ze względu na to, że teraz mamy do czynienia 
z carem.

— Może pan być o  to spokojny, bo jak pobijemy powstańców, 
to car za poniesione trudy rozgrzeszy nas ze wszystkich win 
i jeszcze tysiące orderów rozda.

Pod jakąś wsią przy drodze kilka młodych kobiet 
z  podkasanymi sukienkami, z  pod których widać czerwone 
barchanki i  gołe do kolan nogi, sadzi pod motykę kartofle. 
Przed nimi stoją na koniach kapitan z  Gorzałkowskim i  wesoło 
rozmawiają.

— Sławne baby! Wyglądają jak malowane — mruczy stary, 
mlaskając językiem.

Wreszcie nadjeżdża obóz. Kapitan ogląda się jeszcze raz 
za kobietami i, żegnając je, zapytuje:

— A byli tu u was powstańcy?
— Byli i powiedzieli, że jeszcze przyjdą — odpowiadają kobiety.
— Na te słowa po starym przebiegają dreszcze, nie pyta 

o więcej i odjeżdża.
— A gdzie wasi chłopi? — pytają ludzie z obozu.
— A gdzie wasze żonki? — chychoczą się kobiety.
Dziewczenko, zrównawszy się z  nimi, zeskakuje z  konia, 

przesadza rów i zaczyna się uganiać za młodszymi. Te bronią się 
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motykami, ale Dziewczenko chwyta jedną w ramiona i na oczach 
całego taboru zaczyna ją ściskać i  całować. Powstaje pisk kobiet 
i śmiech żołnierzy nie do opisania, ale te, zebrawszy się w kupę, 
nacierają śmiało na napastnika, przewracają go i  zasypują 
garściami piasku. Moskal wrzeszczy w  niebogłosy, wreszcie 
wyrywa się i ucieka. Śmieją się z niego żołnierze, a jeszcze więcej 
dziewczęta, wyrażając tym zachwyt nad swoim zwycięstwem.

Niektórzy za przykładem Dziewczenki także już suną 
do barwnego sznura kobiet. Znowu rozlegają się wrzaski, piski 
i  wesołe okrzyki taboru na widok ściskanych i  całowanych 
dziewcząt.

Szuwaks z początku obojętnie przypatruje się temu zalecaniu, 
wreszcie zabrania. Tylko z drogi jeszcze nie zaprzestali żołnierze 
zaczepiać i wołać:

— Chodźcie, mołodyce, do mnie na konia —- zaprasza jakiś 
feldfebel.

— Tak po co? — śmieją się dziewczęta.
— Będziecie nam jeść gotować i bieliznę prać.
— Kiedy widzimy, że u  was jest swoja kuchnia, a  prać każdy 

Moskal umie.
Pod Zakroczymiem w  lesie obóz przejeżdża przed wielką, 

świeżo usypaną mogiłą. Goślica i  Bałaganowicz zdejmują czapki 
i mówią:

— Cześć bohaterom!
Chyl spogląda ze ździwieniem, bo nigdzie nie widzi krzyża, 

a ludzie trzymają czapki w ręku: wreszcie spostrzega mogiłę i też 
głowę odkrywa.

Nadjeżdża Gorzałkowski na koniu i, spotrzegłszy Bałaganowicza, 
zapytuje go:

— No jakże pan się czuje?
— Źle! Jestem taki osłabiony!...
— Czyś pan był i wtedy osłabiony, kiedy wrzuciłeś strażnikowi 

szablę za płot.
— A  czy pan wie, że statek, idący resztą pary, dmie się 

najbardziej i wyrzuca kominem najgęstsze kłęby dymu.
— No, ale pan przecież jeszcze nie wypuszcza ostatniej pary 

z ust — roześmiał się Gorzałkowski.
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Pod Kroczewem obóz przejeżdża obok siedzących przy ogniu 
kozaków.

— Dokąd jedziecie? — pyta jeden z nich.
— Na wojnę! — odpowiada Bałaganowicz. — A wy tu jak baby 

siedzicie i tylko Żydów grabicie.
— Widzisz go, jaki majster! — mówią. — Sam na tyłach się 

chowa, a nam docina.
— E! bo ja jestem za prędki i powstańcy mogliby mnie zabić.
Wzbudza to wesołość wśród kozaków, i  wołają jeden przez 

drugiego:
— To dobierz sobie powolnego konia, któremu nie udzieliłby 

się twój zapał od ostróg...
— E! lepiej przejdź do piechoty: tam trzeba prędkiego 

w nogach, jak naprą powstańcy...
— Pierw dowiedź swej odwagi, a potem dopiero się chwal...
— A  może wam chleba trzeba? — pyta Bałaganowicz, chcąc 

przerwać te drwiny.
— Tak przyślijcie—odpowiada jeden, trzymając ręce 

w kieszeniach bufiastych spodni, — bo białe chały żydowskie już 
się nam przyjadły.

— A Żydówki wam się jeszcze nie sprzykrzyły?
— Tak do czorta z  Żydówkami, my z  nimi wojny nie 

prowadzim. Przysłał nas tu car-batiuszka uśmierzyć polski bunt, 
tak my tu swoje porządki zaprowadzamy.

Bałaganowicz spluwa i odwraca się plecami do kozaków.
Zaczyna mżyć drobny deszcz. Szuwaks, widocznie 

niezwyczajny konnej jazdy, zeskakuje z siodła i lokuje się na wozie 
obok Goślicy.

Dziewczenko, harcując po błoniu, spotrzega w kotlinie między 
wzgórzami samopas chodzącego konia. Pędzi zaraz w  tamtą 
stronę i po chwili przyprowadza go do taboru, obcina mu nożem 
włosie na ogonie, równa grzywę i zaprzęga do wozu.

W dalszej drodze dołączają się do obozu jakieś dwie panny i idą 
razem z żołnierzami. Goślica przez grzeczność prosi je na furę, ale 
po krótkiej rozmowie, bardzo żałuje, że je zabrał. Niewiadomo skąd 
zjawia się Gorzałkowski i zaczyna się flirt na całą parę. Nadjeżdża 
i kapitan; zaprasza je na swój wóz i wiezie na nową kwaterę.
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ROZDZIAŁ VI.

Pewnego dnia dowódca partii przywołał Czołopolskiego 
i Kanaka i rzekł:

— Mam wiadomość, że Niemiec z  rębowskich rogatek 
w  Wyszogrodzie szpieguje nas, więc trzeba go sprzątnąć. 
Chciałbym właśnie panów posłać z  wieczora, bądź co bądź, 
na tę niebezpieczną wyprawę, gdyż dobrze znacie miasto.

Kanak pobladł jak płótno, ale usłyszawszy dobitny i stanowczy 
głos Czołopolskiego: — Rozprawimy się z  nim! — odpowiedział 
to samo.

Także tej samej nocy Centkowski z  kilku ludźmi ruszył 
po żywność pod Czerwińsk, a Chałupka w stronę Bodzanowa.

Jeszcze przed północą Czołopolski z  Kanakiem podeszli 
pod zagrodę szpiega. Ogromne psy rzuciły się ku nim z głośnym 
ujadaniem, ale poczuwszy proch z wymierzonych luf, trzymały się 
na uboczu. Czołopolski zaczął łomotać we drzwi.

— Kto tam? — odezwał się gruby męski głos.
— Swoi — Ruski.
Przezorny Niemiec otworzył lufcik i  wyjrzał. Czołopolski 

skierował w  jego stronę pistolet, lecz nie zdążył wypalić, bo ten 
zaraz znikł. Nowe szturmowanie nic nie pomogło.

— Co tu robić? — myśli Czołopolski. — Aha! wiem już... 
Upieczemy go żywcem jak piskorza.

To powiedziawszy, skrzesał ognia i  podpalił dom. Jasne 
płomyki popełzły i  rozeszły się po dachu, rozświeciły podwórze 
i wreszcie buchnął olbrzymi płomień.

— Panie Kanak! to może nas zgubić, ale musimy dopilnować, 
żeby z  domu nie uciekł. Miejmy się jednak na baczności... Czy 
karabin pański jest gotowy do strzału?...
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— Tak! — odpowiedział, drżąc cały jak w febrze.
— Czego pan się tak trzęsie, przecież przy ogniu jest ciepło?
Płomień rozszerzał się coraz bardziej, ogarniał cały dom, ale 

drzwi i okien jeszcze nie objął. Czołopolski zaczął się niecierpliwić, 
lecz postanowił czekać, aż się wszystkie wyjścia zapalą. Wreszcie 
nadszedł upragniony czas, ale też już zewsząd dały się słyszeć 
przeraźliwe krzyki i tupot śpieszących ludzi do ognia.

— Uchodźmy stąd natychmiast! — rzekł przyciszonym głosem 
Czołopolski.

Ruszyli przez opłotki i  wypadli za ogród, ale wśród jasności 
ognia uciekać było niepodobieństwem. Kanakowi przypomniało 
się, że tuż przy drodze jest mostek i poradził tam się schować..

— Dobra myśl — mówi Czołopolski, — ale jeśli nas spostrzegą, 
to zginiemy. Na razie jednak wejdźmy. Jaka to ciasna dziura? 
Trzeba się schylić. Najgorzej, że stać prosto nie można. Nie wiem, 
czy my długo w  takiej pozycji wytrzymamy? Ogień nie prędko 
ugaśnie i pomarzniemy tu, psiakrew! Żeby choć nad ranem udało 
nam się stąd wydostać?

—- Co pan mówi? — zaniepokoił się Kanak.
— A co łaska? Żeby tylko wyjść stąd cało.
— Niech to diabli wezmą! — zaklął Kanak.
Czołopolski nie mógł wytrzymać, wytknął głowę z  ukrycia 

i patrzył, co się dzieje przy pożarze, szepcząc o wszystkim do ucha 
towarzyszowi.

Przy ogniu zaczęli się zbierać ludzie z  wiadrami; w  mieście 
grały przeraźliwie trąbki strażaków; w  kilku miejscach 
zaturkotały wozy. Ogień wciąż się wzmagał, bo się już zapalały 
wszystkie budynki gospodarskie. Zrobiło się widno jak w  dzień. 
Kozacy też nadjechali.

— Daj pan karabin, to palnę któremu w  łeb — żartuje 
Czołopolski.

— Co pan!?... Niech Bóg broni! Czy nie miłe nam życie?...
—- O! zwłaszcza w danej chwili.
Mijały całe godziny, a oni sterczeli pod mostkiem skuleni bez 

ruchu i  okropnie zziębnięci. Już się zwaliły płonące budynki, 
ale jest jeszcze tak widno, że o  wydostaniu się nie ma mowy, 
zwłaszcza, że wokół kręci się mrowie ludzi. Dopiero o  brzasku 
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ogień znacznie zmniejszył się i  łuna opadła. Obaj woleli narazić 
się na największe niebezpieczeństwo, niż czekać dłużej w  tak 
niewygodnej pozycji.

Co i  raz chwytał ich kaszel, który z  trudem starali się tłumić, 
aby się nie zdradzić. Poczekali jeszcze chwilę, naradzili się i, 
trzymając broń w ręku, cichutko zaczęli się czołgać na brzuchach. 
Świtało już i  mimo nadzwyczajnej ostrożności mogli być łatwo 
spostrzeżeni, ale ludzie zapatrzeni w  ogień nie zauważyli 
ich. Wydostawszy się szczęśliwie na pola, stanęli na nogi i  dla 
rozgrzewki ruszyli żwawym krokiem. Doszli do stogu, przy którym 
Czołopolski pożegnał swą matkę, i  tu postanowili przeczekać 
do nocy.

Centkowski, wracając do lasu z żywnością, zauważył na niebie 
obromną łunę i zatrzymał ludzi. Stał i myślał chwilę, przypatrując 
się pożarowi, wreszcie rzekł:

— Panowie! podejdziemy tam ostrożnie, bo może ci dwaj 
potrzebują pomocy?

— E! lepiej nie ryzykować — ostrzegał któryś z  ludzi. — 
Zresztą dowódca wysłał nas po żywność, a  nie na zwiady, więc 
trzeba spełnić rozkaz.

— To wracajcie, a ja sam pójdę. 
— Ja z panem! odezwał się jeden, uderzając ręką po fuzji.
— Ja też! — dodaje drugi, potrząsając karabinem.
— Dziękuję panom! Musimy jakoś tamtych ratować.
Podeszli tak blisko, że aż trzeba było paść na brzuch. Widzieli 

wokół ognia moc ludzi, strażaków i kozaków, ale przecież z  tego 
nic nie mogli zmiarkować, co się stało z Czołopolskim i Kanakiem; 
uszli cało, polegli, czy są schwytani? Nic nie zdziaławszy, 
po jakimś czasie zaczęli się wycofywać na pola i wracali śpiesznie 
do boru, bo już świtało, ale gdy zaledwie stanęli na pruszczyńskich 
polach, ujrzeli za sobą watahę pędzących kozaków.

— Jezus Maria! zginęliśmy — krzyknął jeden z powstańców.
Jeźdźcy przybliżali się coraz bardziej. Powstańcy zatrzymali 

się, bo nie było już najmniejszego sensu uciekać.
— Brońmy się, panowie! — zakrzyknął Centkowski, — 

bo kozacy do niewoli nie biorą, lecz na miejscu zabijają jak psa 
lub wieszają. Więc postarajmy się chociaż, aby drogo zapłacili 

114



za nasze życie...
Wówczas jeden z  powstańców podniósł karabin do oka 

i  strzelił. Koń, pędzący na przedzie, zatoczył się raptownie, 
przebiegł chwiejnie jeszcze kilka kroków i  runął na ziemię 
razem z jeźdźcem. Powstała ogromna wrzawa i kozacy dali salwę 
karabinową, a  następnie, pokładłszy się na karki koni, z  kopyta 
ruszyli naprzód. Powstańcy zdążyli przypaść w bruzdę i kule jak 
złe osy przeleciały im nad głowami.

Teraz przyszła kolej na powstańca z  fuzją. Pociągnął 
za kurek raz i  drugi i  posłał dwa naboje śrutu w  brzuchy 
wprost nadbiegającym kozakom. Przypłacił to życiem, gdyż 
rozwścieczona dzicz pocięła go szablami na kawałki.

Centkowski, mszcząc się palnął jednemu w  łeb z  pistoletu, 
a  następnie wydobył pałasz, aby walczyć dalej, ale wtem został 
schytany za szyję na arkan.

Bronił się jeszcze ostatni powstaniec. Zdążył już nabić karabin, 
lecz nie miał czasu wystrzelić, gdyż natarł na niego z szablą oficer 
kozacki, spędzając hordę precz z  drogi, bo chciał się z  nim sam 
na sam zabawić.

Wszyscy stanęli opodal i  zwrócili oczy na walczących. Polak 
ujął karabin w  palce i  zręcznie począł się zastawiać przed 
ustawicznymi ciosami szabli, spadającymi na jego głowę. Dziwili 
się kozacy, że tak długo się opiera ich dzielnemu sotnikowi. 
Chcieli mu dopomóc, ale się nie zgodził, mówiąc, że sam sobie da 
radę. Jakoż powstaniec, wciąż manipulując nad głową karabinem, 
zaczął się męczyć; ruchy jego stawały się coraz powolniejsze, a pot 
spływał mu obficie po twarzy i zalewał oczy. Naraz na jego broni 
ukazała się krew, a  dwa obcięte palce potoczyły się na ziemię. 
Kozacy na ten widok zawyli rodośnie, ale on może nawet i  nie 
zauważył tego i  bronił się dalej. Czuł jednak, że jakoś dziwnie 
osłabł i  już lada chwila padnie. Wiedział, że przyszedł jego 
koniec, ale chciałby jeszcze utłuc koniecznie tego przeciwnika. 
Zebrał w sobie wszystkie siły i tak mocno odbił uderzenie szabli, 
że pozostał wolnym od ciosu może sekundę dłużej, niż zwykle. 
Ten niewielki moment wykorzystał natychmiast i  pchnął konia 
w  bok lufą karabinu tak potężnie, że ten odskoczył na kilka 
kroków. Nie tracąc najmniejszej chwilki czasu, podniósł broń 
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do oka i pociągnął za cyngiel. Kozacy wydali okrzyk przerażenia 
na widok spadającego z  konia sotnika; rzucili się całą kupą 
na zwycięzcę i  posiekali go szablami na mak. Kilku pochwyciło 
oficera na ręce. Żył jeszcze; z  lewego boku sączyła się krew 
i spływała na skiby zoranej polskiej ziemi.

Kiedy zamknął oczy, kozacy podeszli do Centkowskiego. aby 
na nim wywrzeć swą zemstę, ale starszy odpędził ich, mówiąc, 
że specjalną śmierć mu obmyślą w Wyszogrodzie.

Centkowski drgnął, ale trzymał się hardo i  spoglądał 
z  dumą, gdyż wróg poniósł dużą stratę. Kazacy byli wściekli. 
Ze złości wrzucili do rowu zabitych Polaków, a  swoich włożyli 
na konie i skierowali się w kierunku Wyszogrodu. Centkowskiego 
prowadzili na arkanie. Wstyd ich ogarniał, że wiozą swoich kilku 
zabitych i  rannych. Wiercili więc wokół dzikimi ślepiami i  bili 
nahajkami ludzi, jeśli im się kto w czas nie nasunął z drogi. Jechali 
na Rębowo.

Centkowski już z  daleka ujrzał dom, w  którym niedawno 
słuchał opowiadań Nerwicza. Na owo wspomnienie coś zakręciło 
mu we wnętrzu jak świdrem. O mało co nie zapłakał nad swą dolą, 
ale się pohamował. Zmęczył się już bardzo podróżą i ledwie nogi 
wlókł za sobą, a kozacy go popychali, uderzali pochwami, kopali 
nogami z koni, pluli, wygrażali i bardzo szpetnie klęli.

Ludzie z trwogą spoglądali na kozaków, na młodego powstańca 
i  śpiesznie uciekali do chałup. Tylko jedna kobieta dobrze 
przypatrzyła się jeńcowi i zawołała:

— Dyć to ten student, co mioł mowę w  Wysogrodzie. Już się 
dostał ptosek w sidła.

Kozacy, nie rozumiejąc, co mówi, pogrozili jej nahajką 
i  baba uciekła. Minęli historyczny kościół i  staw i  wydostali się 
na wzgórek, skąd już było widać Wyszogród.

— Tam mój kres życia! — pomyślał Centkowski i  ogarnął 
go nieutulony smutek. Żal mu było umierać, a  wiedział, że go 
czeka śmierć męczeńska. Stokroć wołałby zginąć w polu i zaczął 
zazdrościć poległym towarzyszom. Matka tak go kochała, a  on 
ją zostawił i bez pożegnania uciekł do powstańców. Jak to dobrze, 
że jej tu nie ma; nie zobaczy jego cierpień i skonania...

Z  samego rana kozacy dla wywołania większej grozy 
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i odstraszenia zaczęli spędzać batami tłumy ludzi z całego miasta 
na Stegny, gdzie stała jeszcze z  dawnych czasów szubienica. 
Ustawili ludzi w  czworobok, a  na jego krańcach sami stanęli 
na koniach.

Pod szubienicą słaniał się na nogach blady, całkiem 
zmaltretowany i  zbity, więcej już podobny do trupa, niż żywego 
człowieka — Centkowski. Gdy mu zarzucono pętlę na szyję, ożywił 
się, zebrał resztę sił i słabym omdlewającym głosem zawołał:

— Niech żyje wolna niepodległa Polska!
Zdawało się, że chciał jeszcze coś przemówić do tłumu, ale 

kozacy, usłyszawszy z  jego ust wzmiankę o  Polsce, zaciągnęli 
sznur i młodzian zawisł nad ziemią.

— Teraz popatrz na swoją Polskę z wysoka — rzekł drwiącym 
głosem jeden z kozaków.

Tłum aż się zakołysał. Wiele osób odwróciło się lub zasłoniło 
rękami oczy, aby nie patrzeć na męki skazanego.

Kobiety mdlały. Kozacy cucili je batami i zmuszali wszystkich 
do patrzenia, grożąc, że szablami będą ciąć po rękach, kto zasłoni 
oczy. Znęcanie się przeciągało, bo oto, gdy skazany miał już ducha 
wyzionąć, oprawcy podstawiali mu pod nogi stołek, a  gdy ożył 
znów to samo i  tak kilka razy. Żadnego jęku nie wydawał, tylko 
łzy mu obficie spływały po twarzy. Nastąpiła pewna ulga wśród 
tłumu, gdy nareszcie zesztywniał i skonał. Jednak kozacy trzymali 
jeszcze jakiś czas ludzi, aby ich przejąć grozą i napaść strachem. 
Wreszcie oznajmili wszystkim, że skazany za zdradę Rosji będzie 
wisiał przez trzy doby na szubienicy. Lud rozchodził się szybko 
do domów, kozacy też odjechali: pozostał na placu kaźni tylko 
powieszony i straż.

Najpierw powrócili do obozu z żywnością ludzie Centkowskiego, 
a  potem zjawił się ze swymi i  Chałupka. Powstańcy aż krzyknęli 
ze ździwienia, bo oto zajeżdżało kilka ładownych wozów 
z prowiantami, a dalej szło stadko krów, cieląt, owiec i świń.

Ale będzie wyżerka! Tylko takiego wysłać po prowiant — 
mówili.

Sam dowódca, ledwie oczom wierząc, pyta ucieszony:
— Skądżeś pan tyle tego nabrał?
— To wszystko od Niemców z Wyciejewa — powiada Chałupka.
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— Co aż tyle ofiarowali?
— E, gdzie tam! Nic nie chcieli dać. Chycili za widły i siekiery; 

nawet jednego człowieka nam skaleczyli, ale im daliśmy za to: 
wszystkich zaraz wzięliśmy na stryk i powiesiliśmy coś osiemnastu 
na wierzbach.

Do diabła! Tyle ludzi uśmiercić i dobytek zrabować! Strasznie 
ich skrzywdziliście, bo z czego będą żyć te rodziny?

— Dadzą sobie radę! — wtrącił jakiś powstaniec. — Niemiecka 
gospodyni jest tak skrzętna i  gospodarna, że nawet i  obierzyny 
zużyje i przyrządzi z nich smaczną zupę.

Dowódca coś jeszcze burknął i odszedł gniewny.
Przed północą powrócił Czołopolski z Kanakiem i opowiedzieli, 

jak się załatwili ze szpiegiem i  o  swych tarapatach, w  jakich się 
znaleźli. Ze zdziwieniem i  niepokojem przyjęli wiadomość, 
że Centkowski, ujrzawszy pożar, z  dwoma ochotnikami odłączył 
się od swoich i poszedł im na ratunek. Kanak ogromnie zmęczony 
zaraz zasnął, lecz Czołopolski nie zmrużył oka, gdyż miał złe 
przeczucie.

Nazajutrz z rana przyszła wiadomość, że trzej powstańcy pod 
Pruszczynem stoczyli z kozakami krwawą bitwę, w której dwóch 
poległo, a  jeden został przez nich pochwycony do Wyszogrodu. 
Czołopolski pobladł strasznie, chwycił się za głowę i  skoczył  
do dowódcy prosić o pozwoleństwo na wyjazd pod Wyszogród.

W  chwilę potem razem z  Chałupką na doborowych koniach 
ruszali w  drogę. Najprzód przybyli na miejsce bitwy i  odnaleźli 
w rowie zabitych, a choć byli posiekani na kawałki, jednak zdołali 
rozpoznać, że wśród nich Centkowskiego nie było. Zaczęli się 
głowić, w jaki sposób go wydostać, o ile jeszcze żyje.

Puścili się pędem ku Rębowu. We wsi dowiedzieli się, 
że kozacy prowadzili jeńca na arkanie i  wieźli dużo swoich 
zabitych i rannych. Ku wielkiemu zdumieniu i przerażeniu swych 
znajomych pogalopowali teraz ku miastu.

Stanęli na rogatkach, ale wokół nie mogli znaleźć żywej 
duszy, jakby wszyscy wymarli. Zaczęli się posuwać zwolna dalej, 
trzymając w  ręku karabiny gotowe do strzału. Naraz zauważyli 
że idą gromady ludzi, a raczej biegną. Zaniepokojeni tym, stanęli 
w  opłotkach i  czekają. Mieszczanie, spostrzegłszy i  poznawszy 
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swych ziomków, zaczęli ostrzegać półgłosem:
— Uchodźcie stąd, jeśli życie wam miłe!
— Co się stało ze schwytanym powstańcem? — zapytał szybko 

Czołopolski.
Przed chwilą zamęczony i  powieszony; myśmy na to musieli 

patrzeć
— O, Boże! — jęknął Czołopolski.
Uciekajcie jak najprędzej! — znów ktoś ostrzegał.
— Żegnajcie drodzy! Zemścimy się za swoich.
W drodze powrotnej dowiedzieli się, że ów szpieg, który miał 

być żywcem upieczony, żyje, bo w  czasie pożaru schował się 
do komina i, mimo wielkiego gorąca, ocalał. Czołopolski aż się 
zatrząsł ze złości, że przez niego stracili Centkowskiego z dwoma 
ludźmi, a  jemu nic się nie stało. Do boru wracali spiesznie gdyż 
bali się, aby ich kozacy nie doścignęli.

O północy pod Wyszogród od strony Drwał zbliżało się ponad 
Wisłą dwóch jeźdźców. Przebyli głęboki parów, przy którym 
kończyła się wieś i  stanęli koło Okrągłej Góry w  odległości 
blisko trzech wiorst od miasta. Tu się las urwał i  odtąd trzeba 
było się posuwać polem, gdyż góry i  rozpadliny nadbrzeżne nie 
nadawały się do konnej jazdy. Minąwszy szczęśliwie ostatni wielki 
parów, zatrzymali się w  zaroślach pod samymi Stegnami. Jeden 
z jeźdźców zeskoczył z siodła i rzekł przyciszonym głosem:

— Panie Chałupka! Proszę tu stać za tymi krzakami i czuwać. 
Rzecz całą obmyśliłem dokładnie i  wszystko powinno udać się, 
a  jeśli posypią się strzały, to gwizdkiem dam znać, czy pan ma 
na mnie czekać, czy natychmiast wracać sam do lasu tak, jak się 
w drodze umówiliśmy.

— Dobrze, panie Czołopolski, ale byłoby mi przykro uciekać 
i zostawić na pastwę losu swego towarzysza.

— O  mnie niech się pan nie martwi! Znam ja na tych 
górach takie kryjówki, że mnie sam czort nie znajdzie; zresztą 
mam nadzieję wywinąć się cało i  przypuszczam, że za jaką 
godzinę będziemy razem wracać do swoich. No już idę. Żegnaj, 
przyjacielu! Uważaj na wszystko i czuwaj!...

— Niech pana Bóg prowadzi!
— Czołopolski zsunął się lekko w rozpadlinę porosłą jałowcem, 
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tarniną, dziką różą, głogiem, berberysem i, trzymając karabin 
w  ręku, zaczął się czołgać jak wąż. Rozsuwał gałązki krzaków 
i co i raz podnosił głowę, czy nie widać na górach wartowników. 
Pokłuł się i podrapał dotkliwie, ale nie zważał na nic i  już dotarł 
do jaru, w  którym stały dwa małe domki rybackie. Obawiał 
się, aby go stamtąd nie poczuł pies i  postanowił je okrążyć, 
podsuwając się jak najciszej w  górę pod ewangelicki cmentarz. 
Było to bardzo niebezpieczne miejsce, bo tu właśnie urywały 
się zarośla i  zaczynała ulica. Przeczołgał się jednak szczęśliwie, 
skręcił nieco w  prawo ku Wiśle i  wślizgnął się w  gęste krzaki 
ligusu, które rosły na zboczu góry pod starożytnym spichrzem. 
Tu się zatrzymał, wytknął głowę i  badał położenie. Nie widząc 
nikogo pełzł dalej. Teraz musiał przesuwać się po zboczu stromej 
góry. Tak dotarł do drugiego śpichrza. Raz kamień wyrwał 
mu się z  pod nóg i  z  szumem stoczył się w  dół. Przerażony tym 
cały przywarł do ziemi i  nasłuchiwał, ale cisza była wokoło. 
Poczekawszy chwilę posunął się znów dalej. W  jednym 
miejscu, trzymając się krzaka, wyrwał go z  korzeniem i  o  mało 
co nie zjechał ze spadzistej góry. Aż go ciarki przeszły po skórze, 
bo jeszcze większego hałasu narobił. Był już jednak u  celu. 
Spichrz się kończył, a  z  boku stała szubienica. Wychylił się 
cokolwiek z ukrycia; patrzy i widzi wyraźnie, jak Centkowski wisi 
na sznurze, a obok stoi wartownik, wsparty o słup szubienicy.

— Dobrze jest — myśli sobie Czołopolski, — że tylko jeden 
pilnuje i w dodatku pewno śpi.

Zaryzykowawszy, wstaje na nogi i  cichutko podbiega na 
miejsce kaźni. Drzemiący wartownik nie przebudził się więcej. 
Czołopolski szybko przeciął sznur szubieniczny, zarzucił sobie 
skazańca na plecy, pochwycił zabitemu karabin i odważnie ruszył 
uliczką do Chałupki.

Ledwie doszedł do ewangelickiego cmentarza, gdy z za węgła 
ostatniego domu wysuwa się jakaś postać w  długim kożuchu 
i pyta groźnie:

— Kto idziot?
— Swój! — odpowiada Czołopolski, nie zatrzymując się wcale.
— Czto za swój? — pyta powtórnie i  szybko zbliża się 

z karabinem, nastawionym do strzału.
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Czołopolski już nie daje wyjaśnień i  schyla się, aby złożyć na 
ziemi Centkowskiego. Wartownik, widząc w tym coś niewyraźnego, 
strzelił. Czołopolski uczuł jakiś wstrząs, czy szarpnięcie i  z  kolei 
wypalił do przeciwnika, który jęknął tylko i uderzył nosem w bruk. 
Zwycięzca chwyta jego karabin, gwizdkiem daje znak Chałupce, 
aby zaczekał i  pomknął jak strzała. Gdy już wskakiwał na siodło, 
w ulicy rozległ się krzyk i zagrała trąbka na alarm.

— W konie, na złamanie karku! — rzekł Czołopolski.
Przecwałowali już ze dwie wiorsty, a ponieważ pogoni nie było 

widać, więc Czołopolski odezwał się:
— Panie Chałupka! Możemy zmniejszyć nieco pędu, bo konie 

się pomęczą. Kozacy nas widać nie zauważyli i  pewno szukają 
po krzakach. Ach! jak mi żal było zostawić Centkowskiego, ale 
inaczej postąpić nie mogłem, bo nie wydostałbym się żywy, 
gdybym choć chwilę dłużej zamarudził.

—- To pan widział tego powieszonego? — pyta Chałupka. 
— Racja! Toć ja o tym nic jeszcze panu nie wspomniałem. 
I opowiedział wszystko od początku.
— Jednak ten Centkowski nie miał szczęścia, — zakończył 

Czołopolski, — bo nawet i po śmierci dostał kulę, gdym go niósł 
na ramieniu. Uczułem wyraźnie jakieś uderzenie i  z  początku 
myślałem, że mnie się coś dostało.

Chałupka słuchał i podziwiał odwagę młodzieńca, a następnie 
opowiedział swoje wrażenia, jak się lękał, gdy posłyszał strzały, 
a potem ucieszył się z sygnału, bo już był pewien, że to się dobrze 
skończy.

Oglądając się co i raz za siebie, dobiegli do lasu i tu, zwolniwszy 
zupełnie, jechali dalej stępa. Gdy już przebyli z  połowę drogi, 
wydało im się, że słyszą echo dalekich strzałów. W miarę, gdy się 
zbliżali coraz bardziej do obozu, huki stawały się wyraźniejsze. 
Przystawali chwilami i  nasłuchiwali, a  wówczas wiatr przynosił 
coraz wyraźniejszy odgłos kanonady.

— Panoczku! czy to czasem Moskale nie napadli na nasz obóz? 
— zapytuje niespokojnie Chałupka.

— To nie w tej stronie, ale pośpieszmy, bo możemy się przydać.
Strzały wkrótce umilkły i w dali ukazała się ogromna łuna.
— Pali się! — wykrzyknął Chałupka. — To sprawka Moskali, 
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bo do tego oni są jedyni. Było słychać strzelaninę, więc tam pewno 
bronili się powstańcy.

— Jednak musimy się mieć na ostrożności — ostrzegał 
Czołopolski, — bo jeśli palą, a bitwa skończona, to dowód, że nasi 
są pobici.

W  drodze nabili dwa wystrzelone karabiny i  zwolna zbliżali 
się do ognia. Łuna oświetlała okolicę w szerokim promieniu, tak 
iż zbyt blisko nie można było podjechać. Stanęli za drzewami 
i natężyli wzrok. Przy ogniu nie było widać nikogo, ale Czołopolski 
zauważył na boku gromadę konnych. Trącił towarzysza i pokazał 
mu ich ręką.

— To kozacy! — szepnął podniecony Chałupka.
— Oczywiście! spróbujemy kropnąć do nich z  dwóch 

karabinów i  w  nogi, a  pozostałe niewystrzelone zostawimy 
na wszelki wypadek. Może tam mordują niewinnych, więc trzeba 
ich spłoszyć.

Mówiąc to, huknęli razem w  całą kupę i  w  oka mgnieniu już 
pędzili do lasu.

— Wie panoczek co? — odezwał się Chałupka. — Uważałem, 
jak po strzałach kozactwo poruszyło się ogromnie — musieli się 
bardzo przestraszyć.

Ledwie wypowiedział te słowa, gdy od strony ognia rozległ się 
huk wystrzałów i kule gwizdnęły gdzieś w powietrzu.

— Niech się pan nie lęka — odezwał się Czołopolski. — Oni nas 
w ciemnościach nie widzą, więc tylko przypadkiem mogliby trafić. 
Sądzę nawet, że nie będą ścigać, zresztą, jak chcą: las niedaleko, 
to nas osłoni.

Po powrocie dowiedzieli się w  obozie, że dowódca wysłał 
kilkunastu powstańców pochować poległych pod Pruszczynem, 
co uczynili, po czym stanęli w pobliskim dworku, na który napadli 
kozacy. Bronili się mężnie do ostatniego. Dzicz, poniósłszy duże 
straty, zaczęła się mścić na domownikach. Gospodarz został 
zarąbany szablami na miejscu, a  żonę jego przywiązano za nogi 
do dwóch wierzchołków blisko siebie rosnących drzew i  jedno 
z  nich ścięto, które, spadając, rozerwało nieszczęśliwą na pół. 
Następnie podpalono budynki. Jednak spotkała zbrodniarzy kara, 
gdyż padły z  ciemności tajemnicze strzały i  dwóch wśród 

122



wielkiego przerażenia innych spadło z koni. Chociaż natychmiast 
dali salwę na postrach, jednak wynieśli się zaraz, gdyż bali 
się pozostać w  oświetlonym miejscu i  nie zdążyli spostrzec 
dorastającego syna pomordowanych obywateli, który potem 
wymknął się i przybył z tą wieścią do obozu.

Czołopolski z Chałupką także opowiedzieli o swych przygodach.  
Nerwicz rozczulił się ogromnie nad smutnym losem Centkowskiego 
i szukając samotności, siadł na pniu zrąbanego drzewa i tak zaczął 
zawodzić:

— Tam zginąłeś, drogi, z rąk zbójów, barbarzyńców, oprawców 
na szubienicy, na miejscu straceń zwykłych łotrów i  jeszcze 
po strasznej śmierci nadal pozostałeś męczennikiem, przyjąwszy 
za swego przyjaciela kulę. Pewno znów cię zawieszą na haku, 
abyś odwisiał wyznaczony czas i  budził grozę i  postrach. Moja 
myśl nie leci dalej, jak do ciebie, do miejsca twego stracenia. Tam 
był twój kres życia, rycerzu! Pragnęliśmy cię zobaczyć jeszcze 
choć po śmierci i  pochować w  tym lesie wśród swoich, lecz się 
nie udało, aczkolwiek pojechali po ciebie najlepsi nasi wojacy. 
Tak zszedłeś z  tego padołu łez i  bólu w  męce za grzechy ojców 
naszych. Śpij, rycerzu. salvatore et defensore patriae! Amen.
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ROZDZIAŁ VII.

Obóz kapitana Obmanowa dotarł szczęśliwie do Kroczewa, 
tylko Goślica dostał silnego bólu głowy i  zaraz po przyjeździe 
położył się spać. Gospodyni staruszka w  okularach moczy 
chusteczkę i  okłada mu głowę. Z wyglądu podobna jest do baby 
Jagi i  brak jej tylko kostura i  miotły, aby już miała wszystkie 
kwalifikacje do wyjazdu na Łysą Górę. Zanosi się aż od płaczu,  
bo jej syn, jedyny opiekun, poszedł do powstania, a  ją za to 
któregoś dnia kozacy pobili. 

Przychodzi Chyl, załamuje ręce z  rozpaczy i  szepcze do ucha 
Goślicy:

— Ny, czy to nie od wódki czasem jest to bolenie głowy?
— Nie, to z podróży — mówi Goślica. — Zmokłem i zimno mnie 

trzęsie.
— Ja zaraz zrobię herbaty, to przejdzie i  jutro pan będzie 

zdrów.
Goślica łyka gorący napój i  zasypia. Sen mu przerywa praca 

ludzi, którzy ustawiają piece i  namioty. Zdaje mu się, że to dla 
niego kopią te doły, aby go tu pochować.

Na drugi dzień Goślica wstaje zupełnie zdrów. Chyl przynosi 
ukradkiem kawałek polędwicy i mówi:

— Pewno się panu przykrzy to ruskie jedzenie, więc 
przyniosłem kawałek mięsa, bo Gorzałkowski wszędzie nażre się 
jak Świnia, a pan musi czekać, aż w kotle ugotują. Gdy artelszczyk 
nie będzie widział, to ja zawsze co przyniosę.

— Widzi Chyl, ten ich barszcz jeszcze jest znośny, ale mięso? 
Dają go niby dość dużo, lecz jak przejdzie po wydobyciu z kotła 
przez dziesiątki brudnych rąk przy krajaniu na porcje, to ma 
naprawdę wygląd gawiadziny, jak oni nazywają, i  aż wymioty 
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biorą, gdy się to je. Dla większości jest tu dobrze, a  niektórym 
daleko lepiej, niż w  domu, gdyż najedzą się, nakradną, chodzą 
w nowych mundurach i butach, a że śpią po stodołach i stajniach, 
to oni u  siebie też tego byli zwyczajni. Dla nich niewiele się 
zmieniło, ale ja tu się czuję bardzo źle.

— Co robić, mój panie! Ja też sto razy wołałbym siedzieć 
w  domu i  tego wszystkiego nie znać, ale tu nie jest jeszcze 
prawdziwa wojna, jak na przykład turecka. Powstańcy na nas nie 
napadną, bo jesteśmy na tyłach regularnego wojska, a jakby, broń 
Boże, co nam groziło, to ja pana samego nie zostawię i powiem, 
kiedy trzeba będzie uciekać.

— No to my tu jesteśmy bezpieczni — pociesza się Goślica.
— Tak! — przytwierdza Chyl z  ogromnym zmartwieniem 

i  smutkiem na czerwonej twarzy, — ale na wojnie są różne 
wypadki: nieraz można siedzieć pod kulami i  nic, a  czasem 
na tyłach zabiją. Może się pan zapytać Gorzałkowskiego, to on 
tak samo powie, bo na tym zna się jeszcze lepiej. Ale najczęściej 
to na wiatr strzelają. Kiedy to się skończy ta wojna? Przecie 
ja zostawiłem w domu żonę, kupę dzieci i cały handel, a tu mam 
czasem ten głupi zarobek. Ja bym jeszcze dopłacił, żeby nie było 
takiego zysku. Albo te kudłate diabły kozaki!... co oni wyprawiają 
z  niewinnymi ludźmi? Z  nich to jest dobre wojsko tylko palić, 
wieszać, kraść i  bić Żydów; do tego oni są a  grojse wojowniki.  
Dla nich tylko taka wojna z Żydami, kobietami, z kurami, świńmi, 
ale jak zobaczą jednego powstańca, to tak uciekają, że ich sam 
diabeł nie dogoni.

— Ba, kogóż oni mają bić? — podchwytuje Goślica. — Niemiec, 
Austriak, Turek skrzywdzić im się nie pozwoli, więc biorą się 
za bezbronnych ludzi. Oni są waleczni tylko przy butelce i  leją 
krew wszystkich niechrzczonych, pod mianem których rozumieją 
i  katolików, ale gdy się jej zadużo opiją, to pękną. Dziwię się 
jednak, że ich oficerowie pozwalają na podobne wybryki?

— Co pan chce? Dowódcy tak ich się boją jak ognia, bo zaraz 
ciach — mach i już łeb leży w krzakach. Oni nikogo się nie lękają, 
oprócz powstańców, ale Pan Bóg każdego skarżę, kto tylko 
podniesie rękę na Żydów. Tak było z Egiptem, Assyrią, Babilonią 
i to spotka jeszcze i Rosję.
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Tu Chyl przerywa rozmowę, bo oto widać przez okno, 
jak kapitan z  Gorzałkowskim dosiadają podanych sobie 
wierzchowców i  owarują w  stronę Zakroczymia. Gruba otyła 
figura starego trzęsie się i podskakuje na siodle, zaś Gorzałkowski 
jedzie z gracją jak ułan, coś wykładając rękami.

— Po co oni wybrali się do miasta? — pyta Goślica.
— Ny, pan jest dziwny! — mówi Chyl, chytrze uśmiechając się. 

— W Brześciu kapitanowa broniła mu miłostek, więc on przecież 
tutaj musi odbić swoje.

— To ten stary czuje jeszcze w  sobie tyle siły? — dziwi się 
Goślica.

— Co pan chce? On bez tego nie może żyć. Tam go żona 
trzymała krótko i prała po pysku, jak ta baba z kijanką bieliznę, 
a tutaj przecież nikt mu nie przeszkadza.

Goślica zamyśla się nad tym gnuśnym życiem, podobnym 
do jakiegoś niezgłębionego trzęsawiska, w  którym roi się 
pełno mikrobów, zarażających coraz to dalsze okolice i  kraje. 
Rozmyślania te przerywa Chyl:

— Jak pan dłużej pobędzie w  tym wojsku, to się dopiero 
napatrzy rozmaitych rzeczy.

— Już mi i tego wystarczy, co widziałem — odpowiada Goślica.
Wtem wchodzi gospodyni. Chyl pyta jej się, czyby nie sprzedała 

byczka. Kobieta zgadza się i żąda 15 rubli.
— Co? tak dużo? Ja dam 10 rubli.
— Ani grosza nie opuszczę, bo byczek jest ładny.
— A  jak przyjdą kozaki, to mogą i  bez pieniędzy zabrać. No 

i jak będzie?
Kobieta milczy.
— Czego Chyl tu robi rozbój!? — wtrąca się Goślica. — 

Zapłacić ile warto i nie targować się w taki sposób.
— No, jak będzie? — kusi Chyl. — Ja mogę postąpić jednego 

rubla.
Po dłuższym targu kobieta sprzedaje byczka za 13 rubli i prosi 

Goślicę, aby policzył pieniądze, bo ona niedowidzi.
Chyl kładzie na stole 12 rubli i powiada:
Daję pani pieniądze jak złoto: jest tutaj akurat 13 rubli.
— Dołóż tu, bratku, jeszcze rubla, bo jest zamało — mówi Goślica.
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Chyl krzywi się, kaszle i, spoglądając z ogromnym zgorszeniem 
na Goślicę, wyciąga rubla i rzecze płaczliwym głosem:

— Może być, pewno ja się omyliłem.
Następnie Goślica wychodzi z  Chylem na wieś popatrzeć, jak 

Kompas leczy konie, które się odparzyły w drodze.
Już z daleka widać ruch przed ambulatorium Kompasa, który 

trzyma w  ręku pędzelek i  garnek z  jakąś maścią i  pilnie bada 
furmanów, wypytując, jakie dolegliwości mają ich konie, po czym 
bierze się do pierwszej z  brzegu szkapy. Zachowując przyzwoity 
dystans od konia, równy długości wyciągniętej prawicy i  pędzla, 
zaczyna smarować maścią miejsce odparzone przez chomonta, 
przy czym bardziej uważa na jego łeb i kopyta, niż rany. Zwierzę 
za każdym dotknięciem drga, tuli uszy, a  Kompas po pewnej 
przerwie znowu bierze się do roboty. Potem podprowadzają 
drugiego konia, który ma odparzony grzbiet i  jedną tylną nogę. 
Smarowanie kłęba poszło pomyślnie; pozostała druga część 
zadania nieco trudniejsza. Kompas każe wprowadzić go na wolne 
miejsce między pniaki i skrada się do owej nogi, chcąc ją dotknąć 
pędzlem. W  tej chwili koń zwraca pysk ku niemu i  jednocześnie 
daje silne kopnięcie w  tył chorą nogą. Felczer odskakuje w  bok, 
zawadza się o  pieniek, stojący za nim, i  macha kozła w  tył. 
puszczając z rąk pędzel i garnek.

Powstaje straszny ryk śmiechu.
— Trup, trup, już go zabił! — ktoś woła.
Felczer, chcąc dowieść niezbicie, że daleko mu jeszcze 

do śmierci, zrywa się prędko i, nie otrzepując ubrania, 
zbiera uronione chemikalia i  instrumenty. Zbliża się znów 
do niespokojnego pacjenta, a  widząc jego postawę, mało 
wzbudzającą zaufania, powiada do koniucha:

— Ja go leczyć nie będę, bo jest awanturny i  przecież może 
zabić!

— Nasze konie są jeszcze gorsze — wołają ze śmiechem z dala 
koniuchy. — Tutaj doktór dopiero będzie fikał kozły.

Kompas zabiera się do innego konia, ale ten nie pozwala nawet 
przystąpić do siebie, nie mówiąc o  smarowaniu. Felczer stoi 
bezradny, a koniuchy grzmią jednym śmiechem. Wtedy podchodzi 
do niego Bałaganowicz i mówi:
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— Ja pana wyręczę! Proszę mi dać smarowidło i pędzel, a jak 
mnie koń uderzy, to przecież mam zapewnioną pomoc lekarską 
na miejscu.

Strapiony Kompas oddaje słój i pędzel Bałaganowiczowi, a sam 
siada na pniaku. Szczupły i  zwinny jak wąż wyręczyciel kręci 
się u  kopyt końskich i  wytartych postronkami boków i  smaruje 
zawzięcie. Konie kwiczą i  wierzgają nogami, ale Bałaganowicz 
robi skoki jak w  cyrku, przysiada i  szybkimi ruchami znów 
dotyka odparzonych miejsc. Po pewnym czasie wszystkie konie 
są wysmarowane, a spocony Bałaganowicz, przynosząc felczerowi 
pusty słój, rzecze ze śmiechem:

— Jedna szkapa jest chora, bo łeb i ogon zwiesiła; jej ja nic nie 
pomogę, chyba pan.

— Nu, co jej jest, to ona sama najlepiej wie — odpowiada 
Kompas, — a  ogon opuściła, dlatego że to przecież nie cielak, 
co się gzi!

— A może przyczepić szkapie do łba i ogona baloniki, to pójdą 
do góry i wyzdrowieje, — radzi Bałaganowicz.

— Nu, ten koń jest zamorzony; jemu trzeba dobrze jeść dać, 
to przyjdzie do siebie i bez baloników — prawi felczer.

—A  ja panu dowiodę, że on nie jest zamoczony, tylko chory 
na umyśle i słaby w ogonie.

Z tymi słowy Bałaganowicz chwyta konia za ogon i jak sterem 
wykręca go w stronę Kompasa. Szkapa, widząc, że dzieją się z nią 
nieprawdopodobne rzeczy, wydaje głośny kwik i z podniesionymi 
kopytami rzuca się na felczera. Ten wśród ogólnego śmiechu 
ucieka co tchu, wołając:

— Zostaw pan do diabła to szalone stworzenie, bo jeszcze może 
kopnąć.

— A  widzi doktór — mówi Bałaganowicz — to jest koń 
tresowany, zdatny do cyrku i nie należy tracić nadziei uratowania 
go.

— To po co mi pan przyprowadza takich wytresowanych 
pacjentów? Jak on jest taki uczony, to może sam się wyleczyć.

Wtem dają znać, że do obozu przyjechał na wizytację wojskowy 
doktór.

Kompas szybko odchodzi ze zwieszoną głową na spotkanie 
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zwierzchnika, a ludzie udają się do swych kwater.
Po zbadaniu stanu czystości lekarz ofukał felczera za to, 

że ludzie tyle robactwa mają za kołnierzem.
— Nu, — mówi później Kompas do Bałaganowicza — czy 

doktór myśli, że ja tu mam jaką maszynę do zabijania wszy? 
Albo chce, żeby ludzie się kąpali, ale przecie tu nie ma mykwy, 
a  w  rzece jest jeszcze za zimno i  może kto utonąć, co było by 
potem na mnie, ale na psa urok, niech się lepiej jaki koń utopi:

— Powiedz to pan kapitanowi — ostrzega Bałaganowicz, — 
a napewno pójdziesz pod  karabin, bo w wojsku koń ma większą 
wartość od człowieka, którego pędzą na rzeź, jak barana bez 
żadnej zapłaty.

— Nu, przecież żołnierz dostaje w  wojsku 43 kopiejki pensji 
na miesiąc, to ja myślę, że człowiek jest więcej wart.

— Jednak koń je co lubi: owies i  siano, a  my objadamy się 
rozmaitym świństwem, od którego można dostać kataru żołądka. 
Ale już idę do roboty, bo nadjeżdża kapitan.

Jednocześnie z  dowódcą i  Gorzałkowskim wchodzi 
do kancelarii artelszczyk Boczek, wysoki odpasiony żołnierz 
z  sumiastymi wąsami i  przedstawia rachunek z  wczorajszego 
obiadu.

Stary, przeglądając pokwitowania, dłużej zatrzymuje się nad 
rachunkiem za makaron i powiada surowo:

— Tyś oszalał, czy co? za osiem rubli od razu wpakowałeś 
do kotła makaronu! Ja ci mordy nabiję!

— Boczek tłumaczy się, że w  podróży ludzie pomęczyli się 
i dlatego chciał zrobić obfitszy obiad.

— Ty, polska morda, takiś hojny z  rosyjskiego skarbu? Ja ci 
zęby wybiję!

Boczek stoi na baczność jak skazaniec, a  stary mu wymyśla 
od sukin synów i jeszcze gorzej, aż się Goślica wzdryga.

— No! — powiada spokojnie Gorzałkowski, biorąc do ręki 
rachunek — on niedawno jest artelszczykiem, dlatego nie ma 
jeszcze dostatecznego doświadczenia, zresztą był przygotowany 
na to, że w  podróży i  oficerowie będą jeść ten obiad, nie mając 
innego, więc według mnie on jest w  porządku, gdyż z  obiadu 
faktycznie nic nie pozostało.

129



Argument Gorzałkowskiego okazuje się tak mocnym 
i  przekonywującym, że stary każę odejść artelszczykowi, nie 
mówiąc więcej ani słowa.

Gorzałkowski spogląda na Goślicę niby obojętnie, a  widać, 
że triumfuje. Kapitan wbija swój sowi wzrok w podłogę i milczy. 
Naraz podnosi się i, wychodząc, powiada:

— Nu, ja to jeszcze rozpatrzę.
— Ale stary dostał! — odzywa się Goślica po jego wyjściu.
— Widzi pan, miał trochę racji, bo rachunek jest lewy; gdyby 

Boczek przedstawił kwit na 6 rubli, to by już było dość dużo, 
a on kazał Żydowi napisać osiem. Głupi, niedoświadczony; teraz 
będzie mądrzejszy.

Po chwili wchodzi Bałaganowicz i  pyta Gorzałkowskiego 
wręcz:

— No i któż w  mieście zwyciężył w czasie bruderszaftu, Pan, 
czy stary?

— Lepiej pan sam się zmierz ze mną, a zobaczymy, kto komu 
hołd złoży, — odcina się Gorzałkowski.

— Ja nie jestem zwyczajny składania hołdów — odpowiada 
Bałaganowicz.

— No, ale w  wojsku trzeba zrobić pewne ustępstwa od tej 
niewzruszonej zasady.

— Kiedy moje zasady są bez wyjątku.
— Służba wojskowa właśnie nie zna wyjątków pod względem 

dyscypliny, a  jednak wybryk w  Nowym Dworze przeszedł panu 
na sucho.

— Czy się pan dopominasz zapłaty za swą pomoc? — zaperza 
się Bałaganowicz, zaciskając pięści.

— Proszę się uspokoić! — mówi lekceważąco Gorzałkowski, 
zauważywszy ten ruch. — Pomijając to, że takiego przeciwnika 
zmiażdżyłbym, mógłbyś jeszcze pan wisieć, bo ja jestem podoficer, 
a co się tyczy zapłaty, to stać mnie na filantropię.

— Wielki magnat! — ryczy Bałaganowicz — a  pożycza 
od Goślicy i Chyla.

— Ale nikt nie będzie płacił moich długów, które w  części 
zaciągam i dla pańskiego dobra.

— Nie widziałem nic dobrego od pana.
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— Boś pan kompletnie chory i nie masz dobrych zmysłów, aby 
to zauważyć.

— Nie prosiłem nikogo o  żadne orędownictwo, więc zabiegi 
pańskie około mnie są zbyteczne — fuka Bałaganowicz.

— Zgoda! Niech tam kto inny pana na drugi raz w  ciężkiej 
opresji ratuje, w którą jeszcze nie raz jak małe dziecko wpadniesz.

— Zobaczymy, kto prędzej wpadnie? — sapie Bałaganowicz.
Goślica słucha z niechęcią sprzeczki i wreszcie odzywa się:
— Panowie! Jesteśmy w  obcym wojsku, więc powinniśmy się 

trzymać kupy, a nie kłócić. Właśnie dobrze się złożyło, że mamy 
zwierzchnika Polaka, a  nie kacapa, z  którym nie byłoby żadnej 
rozmowy. Wiemy przecież, że pan komendant źle nam nie życzy, 
tylko, jako człowiek, przyzwyczajony do porządku wojskowego, 
chce nas do tego także wdrożyć, czego za złe mu nie powinniśmy 
poczytać.

Bałaganowicz utkwił gniewny wzrok w  Goślicy i  chciał coś 
odpowiedzieć, lecz uprzedził go Gorzałkowski, odzywając się w te 
słowa:

— Moi panowie! Zaręczyłem słowem szlacheckim, 
że najmniejszej krzywdy nigdy wam uczynić nie dam i nie wymagam 
za to żadnej wdzięczności ani zapłaty, tylko żądam porządku, 
jak to jest w  zwyczaju wojskowym, aby kacapi nie mieli nam nic 
do zarzucenia. Tu jeszcze nie jest wojsko, ale gdybyście trafili 
do roty, zobaczylibyście dopiero, co nawet taki feldfebel znaczy. Tam 
za guzik źle przyszyty ludzi katują, a już nie ma mowy o ubliżeniu, 
albo jakim nieoględnym słowie. Jeśli nie wierzycie, to zapytajcie 
naszych ludzi. Miałem w  swoim czasie takiego psa feldfebla,  
że za jedno polskie słowo bił i katował ludzi, a cóż dopiero, gdyby 
się zaniedbać w  obowiązkach, albo mu ubliżyć. Zgniłby wtedy 
człowiek w dyscyplinarnym batalionie.

Bałaganowiczowi nie w smak poszła ta przemowa, więc już nic 
nie odpowiada i wychodzi.

Gorzałkowski, także nie mówiąc nic więcej, przechadza 
się po izbie, po czym przypasuje szablę i  przekracza próg, aby 
z pewnością pokazać się dopiero jutro rano; jednakże wraca zaraz 
i, siadając obok Goślicy, prosi go o kilka rubli pożyczki. Oczywiście 
otrzymuje i ulatnia się natychmiast.
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Przed wieczorem zagląda do Goślicy Szuwaks i mówi:
— Czy pan wie, że dziś stary wyprawia bal dla gospodyni i jej 

córki — Kazi, u których kwateruje. Naprosił dużo gości i podobno 
ma być także jego kuzyn, który w  Nowym Dworze już nas nie 
zastał i dał znać, że tu zaraz przyjedzie.

— To stary się wykosztuje — rzecze Goślica.
— Co pan mówi takie rzeczy!? — śmieje się Szuwaks. — 

Przecież wszystko da artelszczyk, bo co szkodzi, jak później 
do kotła włoży się trochę mniej mięsa dla ludzi, a na cukier stary 
napisze jaki akt, że się w  rzece utopił albo rozpuścił i  nie był 
zdatny do jedzenia. Myślę, że i pana zaproszą na ten bal.

— Nie przyjechałem tu balować — odpowiada Goślica. 
— Zresztą u  nich cały człowiek mieści się w  szlifach i  nie 
umiałbym mówić z  takimi dygnitarzami, choć oni mi niczym 
nie imponują i  nawet nie życzyłbym sobie wchodzić do ich 
towarzystwa. Oni w  swym rozumieniu chcieliby zrobić ze mnie 
porządnego człowieka i może nadać jakąś rangę, ale ja nie czuję 
do tego powołania i  wolę być, kim jestem, niż uprawiać ich 
proceder kłamstwa i  kradzieży przez podstawianie fałszywych 
dokumentów. U  nich można stracić nawet cały magazyn 
produktowy, piekarnię i  wszystko, byleby tylko był dokument 
usprawiedliwiający

— O tym słyszałem dużo — mówi Szuwaks — i nie dziwię się, 
że pan nie chce robić interesu, choć szczęście wali się drzwiami 
i oknami, bo honor pański na to nie pozwala, ale mnie to byłoby 
wszystko jedno, gdyż nie jestem przebaczającym chrześcijaninem 
i  z  przyjemnością okradłbym całą matuszkę Rosję, aby sobie 
powetować stracony czas w ich wojsku.

Wtem Goślica zaczyna mrugać na mówiącego i  wskazuje 
na klamkę drzwi, w  których zauważył wilcze ślepia Pęcherka. 
Sprytny Szuwaks, nie robiąc przerwy, prawi dalej:

— Tu jest wojsko, więc obowiązkiem naszym jest słuchać we 
wszystkim dowódcy itd.

W  trakcie tej gadaniny widać przez okno, że jakiś młody 
człowiek z  zawiniątkiem w  ręku zmierza drogą i  rozgląda się 
na wszystkie strony. Na sobie ma czarny mocno wytarty szynel 
uczniowski czy urzędniczy, kamasze nie pierwszej mody, 
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a na głowie czapkę z wielkim dnem jak cała Rosja.
— A  co to za bosiak? — zagaduje Goślica, wlepiając oczy 

w zbliżającego się osobnika. — Czy to czasem nie jest ów kuzyn 
kapitana?

— Bardzo możliwe! — robi przypuszczenie Szuwaks.
Tymczasem ów bosiak podchodzi do Chyla, ściągającego skórę 

z  zarżniętego byka, i  pyta o  kwaterę kapitana. Chyl mierzy go 
oczami od stóp do głów i wskazuje dom za drogą. Odchodzi, nie 
racząc nawet podziękować za udzieloną informację.

— Myślałem — rzecze Goślica, wyjrzawszy za drzwi, aby 
się przekonać, czy jeszcze nie podsłuchuje Pęcherek — że ten 
kuzyn kapitana będzie się przedstawiał jakoś lepiej, a tymczasem 
to jakaś sztubaczyna czy też urzędnik piętnastej klasy.

— Bosiak! — dodaje Szuwaks, — którego można wziąć we dwa 
wióry. A jaki pewny siebie! Chylowi nawet nie raczył powiedzieć: 
Pocałuj mnie w nos! Widać, mając w wojsku tak znacznego kuzyna 
nie może się pospolitować z  byle kim. Prawdę pan powiedział, 
że to nie dla nas towarzystwo, bo to są tylko kaznokrady, bosiaki 
i inna swołocz.

— Dziwię się jednak — wtrąca Goślica, — po co stary go prosił, 
boć przecież zaszczytu swą wytartą garderobą mu nie przyniesie?

— Wie pan! — mówi Szuwaks po pewnym zastanowieniu się — 
czy on tu czasem na stałe nie pozostanie?

— A co by tu robił? — pyta Goślica ze zdumieniem.
— Fi! — fiuknął Szuwaks. — Może zająć jaką posadę, nawet 

i  moją albo pańską, kto to wie? Mnie, jako Żyda, niewygodnego 
dla siebie, może kapitan odesłać do pułku, a przyjąć na pomocnika 
kuzyna.

Tymczasem powoli zapada zmrok. Jasny księżyc wytacza 
na niebo swą ironicznie wykrzywioną twarz, rzucając na ziemię 
fantastyczne cienie. W oknach kapitana widać jarzące się światła 
i  słychać tubalne męskie śmiechy i  piski kobiece. Przed domem 
zwijają się Pęcherek i Chyl.

Naraz od strony piekarni daje się słyszeć cichy tętent 
biegnącego po piasku konia. Zaciekawia to Pęcherka i  Chyla, 
którzy rzucają swą robotę i  zaczynają obserwować zbliżającego 
się do nich jaźdźca. Przy świetle księżyca już z  daleka widać, 
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że to Dziewczenko. Niespodzianie zjawia się przed nim Szuwaks 
i pyta:

— A dokąd to pan tak pędzi?
— Gdzie oczy poniosą! — odpowiada.
— Ej! wy dla swej fantazji nie bierzcie koni i nie włóczcie się 

po próżnicy.
— Wam nic do tego, bo to jest mój koń i ja mogę sobie jeździć 

nawet i do rana.
— Jeśli go natychmiast nie odprowadzicie do stajni, to pójdę 

zameldować kapitanowi — grozi Szuwaks — bo harcujecie 
po nocy bez żadnego powodu i męczycie stworzenie.

— Co mi tam kapitan! — rzuca się Dziewczenko, defilując 
na koniu i  dobywając szabli. — Ja go razem z  Gorzałkowskim 
zarąbię; ot co dla mnie oni!

— Dziewczenko! — ostrzega Szuwaks. — Jakieście się upili, 
to idźcie spać i nie plećcie głupstw, bo jeszcze kto usłyszy.

— Ja nikogo się nie boję! -— wrzeszczy jak wariat. — Tą szablą 
łby im pościnam, bo czegóż oni bałamucą moją Kazię.

— Macie jechać do taboru, a  jak nie usłuchacie rozkazu 
i  nie uspokoicie się, to zawezwę kogo, zwalimy z  konia i  mordy 
nabijemy, bo meldować kapitanowi nie chcę, żeby wam nie 
szkodzić.

— Co? Mnie georgijewskiego kawalera?... — wrzeszczy coraz 
głośniej. — Tak ja i  ciebie zarąbię, choć ty pomocnik kapitana, 
poznaj kozacką rękę.

Szuwaks uskakuje w bok, gdyż Dziewczenko napiera na niego 
koniem.

Tymczasem w  drzwiach kapitańskiego domu znika szybko 
jakaś męska postać w  fartuchu... Po chwili rozdziera powietrze 
świst nahajki, a  Dziewczenko, puszczając szablę z  rąk, zwala 
się z  konia, którego chwyta za uzdę Szuwaks. To Gorzałkowski 
wyrósł, jak z pod ziemi. Stoi z batem w ręku i grzmi:

 — Znów zaczynasz? Już zapomniałeś, jakieś dostał ode mnie? 
— Tak, wy czego się rozbijacie, jak jaki oficer — rzecze hardo 
Dziewczenko, podnosząc się z ziemi.

— A kogo ty masz zarąbać, kacapie? Mnie? Spróbuj! — I  jak 
nie zacznie śmigać swym batem, tak z mazowiecka!...
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Dziewczenko pada na kolana i błaga, aby mu darować, że on 
nic takiego nie mówił.

— Wiedz, draniu, żeby to było ostatni raz, bo cię na śmierć, 
zaćwiczę, a jutro staniesz do raportu przed kapitanem.

— Wy nie dowódca i  nie macie prawa mnie rozkazywać — 
rzuca się znów Dziewczenko.

— To twój dowódca, wszarzu, — upomina Gorzałkowski, 
potrząsając batogiem. — On ci ma prawo rozkazać.

Z tymi słowy odchodzi do domu wesela, a Dziewczenko bierze 
konia za uzdę i, prowadząc go w stronę taboru, klnie straszliwie.

— Ma siłę ten Gorzałkowski — mówi Szuwaks do Chyla — 
od jednego razu Dziewczenko spadł z konia.

—- Ten bat to już jemu jest znany dawno — informuje Chyl.
—- Tak, widać kacapowi to tylko imponuje, — dorzuca 

Szuwaks i odchodzi.
Na nocleg Goślica z  Chylem ze względu na szczupłe 

pomieszczenie idą do stodoły i jak prosięta zagrzebują się w słomę 
na klepisku.

Rano jaskrawe promienie wschodzącego słońca przedzierają 
się przez szczeliny w  ścianach stodoły i  budzą Goślicę. Chce się 
odwrócić, aby nie patrzeć na rażące światło i  ani rusz. Czuje,  
że mu członki zesztywniały i  skostniały na zimnym klepisku. 
Robi wysiłki i zaczyna poruszać się. Po licznych próbach na tyle 
już włada swymi członkami, że nogą trąca śpiącego jeszcze Chyla 
i krzyczy:

— Uciekajmy, bo powstańcy są za stodołą!
Żyd otwiera oczy i  przerażony chce się zerwać, ale gdzie 

tam. Goślica uspokaja go i  radzi mu zastosować swoją metodę 
rozruszania się. Chyl pracuje nad sobą i  wreszcie wstaje. Obaj 
wychodzą za stodołę i dla rozgrzewki zaczynają biegać jak wariaci. 
Spostrzega ich Gorzałkowski i woła:

— To wy tu! Chodźcie prędzej, bo Bałaganowicz w  tej chwili 
wyprawia ucztę z powodu imienin swej żony i was także zaprasza.

Goślica z  Chylem przyjmują to jako żart, lecz wchodzą 
do domu i ze ździwieniem spoglądają na zastawiony stół. Winszują 
żonie Bałaganowicza za pośrednictwem jej prawego małżonka 
wszystkiego najlepszego, długich lat życia itd., a  tymczasem 
kieliszek idzie w  ruch i  ukazuje się dno butelki. Na tym uczta 
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się przerywa, gdyż wpada kapitan i  poleca Chylowi zawołać 
Dziewczenkę.

Zjawia się po chwili i staje przy drzwiach blady i zdezelowany. 
Stary podnosi się i pyta surowo:

— Ty co sobie pozwalasz po nocach, chachłacka morda? 
Samowolnie bierzesz konie i  po pijanemu harcujesz, jak 
za dobrych czasów!

— Ja jechał dowiedzieć się, czy mąka dla nas nadeszła, — 
tłumaczy się Dziewczenko.

— Zawiadowca magazynu mnie wiadomości o  mące udzielił, 
a  ciebie nikt o  to nie prosił! Ja ci dam konkury i  miłostki, 
ja cię zapędzę tam, skąd świata Bożego nie zobaczysz. Ty mnie 
zmarnował konie i  pieniądze rządowe chciał ukraść, a  teraz 
obiecujesz mnie zarąbać, ty, sukin syn! Coś sobie umyślił, pijana 
mordo? Z kim masz do czynienia! Wiesz kto ja jestem?

— Ja nie groził nikomu — odpowiada pokornie Dziewczenko.
— Jak śmiesz kłamać!? — wrzeszczy stary, trzasnąwszy go 

w  twarz. — Cała komenda słyszała, coś ty wygadywał... Rozum 
straciłeś... Czy ty wiesz, co cię czeka za twoje skandale?

— Wy nie macie prawa bić podoficera po twarzy, ja skargę 
założę... — rzuca się Dziewczenko jak wściekły.

— Ja ci dam skargę! — ryczy stary, waląc go z drugiej strony 
w  pysk. — Ja cię poszlę kartofle skrobać na kuchnię, ja cię 
zamorzę i zgnoję jak robaka, ja ci dam skargę!...

— Ja nie jestem zwyczajny takiego obchodzenia się z sobą i nie 
pozwolę się bić po twarzy, ja georgiejewski kawaler...

— Ty, jak odpowiadasz swemu dowódcy? — przerywa mu 
Gorzałkowski, podnosząc się od stołu. — Czy masz tak krótką 
pamięć, żeś wczorajsze zapomniał?

— Tak, ja nic nie winien, mnie oczernili — broni się 
Dziewczenko, — a wy tylko batem umiecie krew przelewać.

Na to Gorzałkowski podchodzi do niego i mówi:
— Posiadasz rękę wprawną do łapówek, nie do szabli, a honor 

masz chamski, więc jak ci mało bata, to spróbujesz drąga, jeśli się 
nie uspokoisz.

— Co tam mu wykładać o honorze! — przerywa stary. — Niech 
się zamelduje Szuwaksowi, aby go wsadził na trzy doby na chleb 
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i wodę, aż mu wódka ze łba wywietrzeje, a potem do roty, bo nam 
takich nie potrzeba. Słyszałeś?

— Tak jest!
— A teraz won stąd! — rozkazuje kapitan.
Dziewczenko robi wtył zwrot i wychodzi, śmiejąc się szyderczo.
— To jakiś diabeł — powiada stary. — On dla swojego 

widzimisię będzie brał konie i  odgrażał się. To mu nie przejdzie 
na sucho; on mnie popamięta!

— To były policjant i pijanica — mówi Gorzałkowski. — Jego 
już nic nie naprawi; trzeba go zdegradować na szeregowca 
i wpakować do dzieży, a tam go przypilnują lepiej i ustatkuje się.

— Nu, tak trzeba z  nim nareszcie zrobić porządek, a  to on 
gotów urządzić jeszcze jaki skandal i wstydu nam narobić!

Tymczasem przychodzi do kancelarii kapitański kuzyn.
— Nu, co Misza! Wyspałeś się po podróży? — pyta go kapitan, 

przerywając wymyślanie na Dziewczenkę.
— Tak jest — odpowiada.
— To idź sobie zobacz piekarnię, tabor, albo przejedź się 

na koniu po wsi, żeby ci się nie nudziło.
— Tak, tu nic ciekawego nie ma. Ta wieś nie jest podobna 

do naszych ruskich. Żeby choć cerkiew była?
— Nu, odrazu widać, że ty syn popa: daj mu zaraz cerkiew, 

a ty nie wiesz, że tu teraz jest wojna?
— Tak, cóż to za wojna na tyłach? — mówi Misza, chodząc 

po mieszkaniu z wsadzonymi rękami w kieszenie spodni.
— Nu, ty wiedz, że bez dobrych tyłów żadne wojsko się nie 

ostoi. My na swoich barkach dźwigamy największy ciężar wojny, 
a takiemu nowiczkowi, jak ty, zdaje się, że tu darmo chleb się je. 
Ty, brat, zostań z  nami, tak zobaczysz, jakie tu życie: nie śpimy, 
nie jemy, pracujemy, aby tylko pułk nie był głodny.

— Tak mnie do domu wracać nie ma po co, — powiada naiwny 
bosiak. — Posady lepszej dostać nie mogę...

— Nu, — przerywa mu stary — tu ci damy jakie zajęcie 
i będziesz się u nas liczył jako ochotnik.

— Ja bym chciał do kancelarii — mówi Misza, patrząc 
na Goślicę, — zaprzyjaźniłbym się z  tym pisarzem, byłoby nam 
wesoło i służba by szła.
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— Nu, ja widzę, że u  ciebie zielono w  dziobie. Gdzie tobie 
do kancelarii? Tu trzeba ludzi uczonych, a  ty ani czorta nie 
rozumiesz, zagrzebałbyś się w papierach i zapłakał od smutku. Ty 
do tego nie jesteś zdatny i twoja matka na wymyślałaby mi za to.

— Tak, dajcie mi jakąkolwiek robotę, to ja będę kontent bo mi 
się przykrzy.

— Nu, ja o  tym pomyślę, a  teraz idź sobie na śniadanie 
i poczytaj co.

Misza wychodzi, gwiżdżąc, a kapitan odzywa się w te słowa:
— Mnie tu się nudzi samemu z  dala od rodziny, tak ja Miszę 

prosił w goście, a że on mi się bardzo podoba, tak ja postanowił 
go zatrzymać. Dla rozrywki to on może choćby z Chylem jeździć 
sobie na spacer, bo taki młody człowiek przecież potrzebuje 
ruchu, a  jak się zastoi, to zaraz myśli o  dziewkach i  czort wie 
o  czym, bo młodość to płochość. Ja, jak miał tyle lat, co on, to, 
czort pobierz, płot, nie płot, lazł, zobaczywszy dziewkę, a  jak już 
był podporucznikiem, to raz całe spodnie zostawił na krzakach, 
gdy uciekał przed mężem, którego żona mnie kochała. No bo i cóż 
miałem robić? Bić się z  takim durniem? Byłaby to ujma dla 
oficerskiej części!

Goślicę z  trudem powstrzymywany śmiech mało nie rozsadzi 
i rad jest, gdy mu stary każę iść po Chyla.

Po upływie kwadransa zjawia się u drzwi zaczerwieniony Chyl, 
przestępując z nogi na nogę.

— Ty umiesz czytać i pisać? — pyta go kapitan.
— Nijak nie!
— Tak ja tobie dam pomocnika, który ładnie pisze i  dobrze 

rachuje. Ty będziesz targował bydło, a on będzie płacił i wystawiał 
rachunki, bo ciebie niegramotnego każdy chłop łatwo oszuka. 
Twoje kwity i  tak są bez marek stemplowych, a  nam kontrola 
może ich nie przyjąć. Rozumiesz?

— Tak jest! — odpowiada ogromnie zmartwiony i  prawie 
nieprzytomny Chyl, — ale kto będzie tym pomocnikiem?

— To mój kuzyn, ochotnik, którego tu przysłano na służbę. 
Tak ty jego będziesz brał z  sobą, uczył, a  on za to cię wyręczy 
w  wożeniu pieniędzy i  wystawianiu rachunków, boś ty dureń, 
co pisać ani liczyć nie umie.
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— Słucham! — mówi zdębiały Chyl i wychodzi z taką smutną 
miną, jak gdyby mu umarła żona i musiał pójść odsiedzieć pokutę.

Wtem wchodzi jakiś żołnierz i melduje kapitanowi, że z etapu 
przyprowadzono pod karabinem jednego człowieka z obozu, który 
w stanie nietrzeźwym bił Żydów w mieście.

Kapitan wychodzi z  Gorzałkowskim przed dom i  poznają 
Muca, który stoi jak trusia. Konwojujący żołnierze salutują 
i odchodzą.

— Ty gdzie się napił, podlec? — ryczy stary.
— U Żyda — odpowiada Muc, przyłożywszy rękę do daszka.
— Tyś słyszał, jak ja mówił, że nie wolno oddalać się 

od komendy? Kto ciebie zwolnił do miasta, ty swołocz!?
Muc, chwiejąc się na nogach, nieprzytomnie patrzy na kapitana 

i milczy.
— Odpowiadaj, pijanico! — wrzeszczy stary, zaciskając pięści.
— Poszedłem bez pozwolenia...
— Tak ty wiesz, czym to pachnie złamać rozkaz w  czasie 

wojny? Kula w  łeb i  basta! A  ty, psie, jeszcze mi wódkę pijesz 
i  awanturujesz się po mieście? Ot tobie za to! — uderzając go 
w twarz.

— Mnie bić się nie należy, bo ja jestem urzędnik dwunastej 
klasy i za swoje pieniądze wolno mi pić nie tylko wódkę, ale nawet 
i koniak.

— Tak ty mnie jeszcze grubiaństwa prawić będziesz, pijana 
mordo!?... Ja ciebie pod sąd oddam, ja ciebie w  Sybir zeszlę — 
wrzeszczy stary cały czerwony ze złości jak lampas u jego czapki, 
okładając Muca pięściami.

Ten spogląda łakomie na leżący pod płotem drążek, kapitan 
zaś wyrywa szablę z pochwy i wpada w ostateczną wściekłość:

— Ja ciebie zarąbie, ty, sukin syn, ja cię zgnoję, ty, polska 
mordo!...

Nie wiadomo, do czego by doszło, ale Gorzałkowski 
perswaduje coś kapitanowi, który, uspokoiwszy się nieco, wydaje 
rozkaz posadzić Muca pod areszt na chleb i wodę aż do dalszego 
rozporządzenia, po czym, sapiąc ze złości, powraca na swoją 
kwaterę.

Po obiedzie Chyl z  Miszką siadają na wóz i  jadą na pierwsze 
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występy do okolicznych wiosek. Chyl udaje tak uniżonego 
względem kapitańskiego kuzyna, że w  czasie rozmowy z  nim 
robi przyjemny wyraz twarzy i sadowi się na przednim siedzeniu 
z  furmanem, pozostawiając Miszę samego na drugiej wiązce 
słomy.

— Mnie się zdaje -— mówi Gorzałkowski, — że, jak Miszka 
przyjechał w  podartych butach, tak wyjedzie stąd z  dziurawym 
łbem, bo Chyl na pewno upatrzy sposobność, aby raz na zawsze 
stracił chęć do kształcenia się na bydłopasa, gdyż, prawdę 
powiedziawszy, to on mu psuje cały interes.

Tymczasem Bałaganowicz stawia na stole drugą butelkę 
wódki, a  Gorzałkowski wyciąga z  kieszeni talię kart i  dla 
rozrywki proponuje grę w oko. W krótkim czasie ogrywa zupełnie 
towarzyszów i, czując w kieszeni kilkanaście rubli, mówi:

— No teraz trzeba się pokazać w  mieście, bo mnie dziś tam 
jeszcze nie widzieli.

— W czepku się rodził — powiada Bałaganowicz do Goślicy, nie 
mogąc się pogodzić z obecnym stanem gotówki. — Ograł nas jak 
smarkaczy, a teraz poszedł hulać za nasze pieniądze. Z początku 
myślałem, że oszukuje, ale karty były nowe i  nie pocechowane, 
więc o  to posądzać go nie można. Po prostu ma szczęście, ale 
chyba się jeszcze odegramy.

— Ja rezygnuję z  tego — rzecze Goślica, — bo odgrywać się 
to jest podobno ostatnia rzecz i na drugi raz wołałbym w guziki 
bębnić za spichrzami, niż do kart się brać.

— A ja spróbuję! — mówi uparty Bałaganowicz.
Przed wieczorem Chyl wraca z Miszką i prowadzi dwa rogate 

bydlątka, prezentując je pod oknami domu kapitana, który 
wychodzi i  z  zadowoleniem patrzy na tęgie byki. Poklepuje 
je po grzbiecie i pyta o cenę.

Wtem rozlega się tętent galopującego konia i  nadjeżdża jakiś 
oficer.

— Panie kapitanie! — woła, salutując. — Te woły przed chwilą 
ukradł nam ten Żyd, — wskazując ręką na Chyla, — którego 
należy aresztować.

— Jaki Żyd? — pyta niestropiony kapitan, odpowiadając 
na ukłon wojskowy. — U  mnie nie ma żadnych Żydów! Cóż wy 
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mnie żydowskim dowódcą robicie?
— Ja nie wiem, z  jakiej on jest komendy, ale tutaj te woły 

przyprowadził.
— Tak — mówi stary — my tego Żyda z  wołami zatrzymali, 

więc je sobie bierzcie, na co nam one?
Ale oprócz niego był i ten cywilny — powiada oficer, wskazując 

na Miszę, — i ja go też aresztuję!
— Tak wy nikogo nie możecie aresztować, bo my ich 

zatrzymaliśmy i  ja sam się z nimi rozprawię. Więc pędźcie swoje 
byki, bo jeszcze nas tu pobodą. Ty skąd je wziął? — pyta nagle 
gniewny kapitan, zwracając się do Chyla.

— Ja kupił od baby, Wasze Wysokobłahorodie, i  prowadził 
z  tym najętym człowiekiem — bełgocze srodze zmartwiony 
i  czerwony Żyd, wskazując na Miszkę i  przykładając rękę 
do daszka.

— Tak on u  mnie ukradł — wrzeszczy ofcer, zamierzając się 
batem na Chyla, który odskakuje jak oparzony.

— Tak wy dajcie spokój! — powiada stary do oficera. — Byki 
wam odeślę i nawet nagrody nie chcę za zatrzymanie.

Oficer podaje adres, dziękuje i odjeżdża, a stary, plując za nim, 
mówi:

— Ot i  oficer! Bydło pasie. Shańbił całą ruską armię. Sam 
nagrabił gdzieś bydła, a  powiada, że Chyl złodziej. Jemu świnie 
paść, takiemu synowi..., bo nawet mojej rangi nie uszanował 
i chciał mi ludzi aresztować w komendzie. Młokos!

Widząc jakieś zajście, zgromadziło się sporo żołnierzy, 
wybałuszywszy ślepie na to, co się dzieje. Kapitan teraz zwraca się 
do nich z wyjaśnieniem:

— Widzieli wy, jaki to głupi oficer! Chyl kupił woły od baby, 
a ten nazywa go złodziejem. Tak baba ukradła, a nie Chyl. Prawda 
bratcy?

— Tak jest! — mówią zgodnie ludzie, jakby w ich przekonaniu 
stała się kapitanowi jakaś krzywda.

— On widać trzyma sobie jakieś baby, którym nie płaci, te go 
okradają, a  potem przychodzi na cudze śmiecie i  chciałby moją 
komendę aresztować! Pojęli, bratcy? — pyta znowu wesoło stary.

— Tak jest! — odpowiadają chóralnie żołnierze.
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Po chwili przychodzi Chyl do kancelarii i, robiąc minę srodze 
zmartwionego, zagaduje Goślicę:

— Czy pan słyszał, jak stary wyparł się mnie, a nawet i Miszki?
— A  no jest to bity i  kuty na cztery nogi frant. Kto inny 

zbaraniałby, a  ten wyszedł cało, wyzwał oficera od bydłopasów 
i  jeszcze komendę otumanił... No, ale jak tam, czy Chyl jest 
zadowolony ze swego pomocnika?

— Ny, niech on kark złamie — taki łapserdak! Ja nie parobek, 
żeby go uczyć, jak bydło kupować.

— Nie parobek, a nauczyciel, więc to chyba zaszczyt dla Chyla 
— poprawia Goślica.

— Niech go cholera weźmie, taki zaszczyt! Kapitan powiada, 
że pisać nie umiem i rachunki moje są nie dobre. Za to ten bosiak 
będzie wystawiał lepsze. Ja jego tak wyuczę, że długo popamięta 
moją edukację. Mój panie! Czy to jest sens: ja mam targować 
i brać na siebie odpowiedzialność, a taki szajgec będzie zarabiał? 
Kapitan może tu nawet całą familię sprowadzić, żeby handlowała 
z  bykami... Pan wie, jaka jest okrutna drożyż, a  stary jeszcze 
ściągnął do siebie tego oberwańca, co by on sobie na całe 
portki zarobił. Dlatego jest mi tak przykro, że aż mnie bebechy 
razem z  wątrobą bolą. Ale Pan Bóg wszystkich stworzył i  daje 
żyć każdemu, to i  ja nie umrę. Żeby ta wojna jak najprędzej się 
skończyła, to byłby najlepszy interes, a tak to mnie nic nie cieszy. 
Ja myślę, że to Gorzałkowski musiał mi zaszkodzić, bo on jest 
dobry, póki mu daję pieniądze, ale ja nie mam banku w  swoich 
portkach, a  na niego trzeba folwarków, nie mojej portmonetki. 
Żeby jemu za to pypeć urósł na języku.

— No niech Chyl nie rzuca na komendanta herem, bo on 
w  sprowadzeniu Miszki nie brał udziału. Ściągnął go tu widać 
stary pod presją rodziny, a  Gorzałkowski miał inne plany, ale 
to mu się nie udało.

— Ny, a co on myślał? — pyta ciekawie Chyl.
— To trudno zgadnąć, bo ja z nim mało się wdaję w rozmowę 

jako niższy rangą, tylko zdaje się, że on chciał awansować, ale 
nam przecież nie zagraża.

Chyla to nie pociesza, siada na progu i coć uporczywie myśli, 
szperając za rozpiętą koszulą.
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Późnym wieczorem wraca Gorzałkowski.
Chyl przynosi ukradkiem do kancelarii spory kawał mięsa 

i chleb.
Ty, Chyl, — odzywa się Gorzałkowski — sumienia nie masz, 

bo zamiast co dzień nam urządzić taką kolację, to tylko czasem 
coś przyniesiesz, co ci z nosa kapnie, a sam się zawsze naźresz jak 
w szabas.

— Ny, co pan chce? — mówi srodze zmartwiony Chyl. — 
Przecież ten artelszczyk jest taki głupi, że jak jemu kapitan 
powiedział ty, polska morda, to on teraz tak się boi, jak zając i nic 
nie chce dać.

— Ale wam starcza! -— powiada Gorzałkowski, biorąc się 
do jedzenia.

— Ny, myśli pan, że ja jestem taki łakomy? Sto razy wołałbym 
zjeść w domu kawałek ryby, niż tu to mięso.

— A  widzisz! Mówiłem ci, żebyś nie żarł kiełbasy, bo ci 
po śmierci proszkiem ceglanym wyczyszczą zęby, aleś nie słuchał.

— Po co zaraz mówić o śmierci? Ja na drugi raz postaram się 
dla panów o kawałek polędwicy.

— I o butelkę wódki — dodaje Gorzałkowski.
Po posiłku komendant wyciąga Chyla na karty, prosząc Goślicę, 

aby na wszelki wypadek był blisko kancelarii. Po drodze zabierają 
Szuwaksa, Kompasa i  Bałaganowicza i  wchodzą do jakiegoś 
dużego domu.

Przybyłych wita znany im już gospodarz Plewa z  idiockim 
wyrazem twarzy, pompą na gębie oraz jakąś bezmyślną 
gestykulacją i gadulstwem.

Niebawem rozpoczyna się gra w oko. Chyl chowa zwykle swe 
karty pod stół i  gdy mu wypadnie dobierać do 21, staje się tak 
smutny i zmartwiony, jak gdyby był pewny sromotnej przegranej 
całej swej posiadanej gotówki. Gorzałkowski trzyma je nad stołem, 
gra z  werwą i  niedbale, płaci, lub zgarnia pieniądze z  zimną 
krwią. Szuwaks i  Kompas sprawują się najciszej, chociaż grają 
najgrubiej. Bałaganowicz stawia drobne sumki i  nie ryzykuje 
na wiele. Plewa jakoś wciąż przegrywa od początku. Porywa 
go więc szewcka pasja i, uderzając ręką w  stół, aż podskoczyły 
papierowe ruble, wrzeszczy na cały głos:
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— Po banku!
— Niech się pan namyśli! — mityguje go Szuwaks, bo w banku 

jest około 50 rubli i w razie przegranej trzeba to zapłacić.
— Co, za dużo? W  takim razie idę na 5 kopiejek — krzyczy, 

wyciągając zamaszyście rękę po kartę w stronę bankiera.
— Kompania wybucha głośnym śmiechem. Plewa 5 kopiejek 

wygrywa i  odtąd karta mu się odwraca. W  krótkim czasie leży 
przed nim 10 rubli. Z tej radości woła do żony.

— Matka, patrz! wygrałem 10 fajgli!
Gdy mu zbyt dobrze karta iść poczyna, Szuwaks zwraca uwagę, 

że gęsi za przepierzeniem głośno wrzeszczą i przeszkadzają.
— Panie! — odpowiada Plewa. — Tu teraz idzie o  pieniądze 

i proszę mi gęśmi głowy nie zawracać!
Wreszcie nastaje ciekawa chwila. Plewa bankuje już trzeci raz 

i pozostaje mu z prawej ręki tylko Chyl. W banku leży do stu rubli. 
Chyl przygląda się pod stołem swej karcie, jakby chciał ocenić jej 
wartość, i mówi:

— Po banku!
— Na te słowa Plewa aż podskakuje na krześle i powiada:
— Co pan najlepszego wyrabia? Czy nie wystarczy zagrać 

na kilka rubli? Przecież można przegrać tyle pieniędzy.
— Przegram, to przegram; nikt za mnie płacić nie będzie, tylko 

ja sam. Proszę o kartę!
Plewa jednak nie daje i  żąda od Chyla okazania pewnej 

sumy pieniędzy. Ten wykłada przed siebie na stół kilka 
banknotów po 25 rubli i, nie dając zejść z  twarzy zmartwieniu, 
wyciąga flegmatycznie rękę po kartę. Plewie świecą się oczy 
na widok nowiutkich papierków i daje ochoczo kartę. Chyl, ledwie 
zerknąwszy na nią, rzecze:

— Dość! Weź pan sobie.
Przy grze w  oczko, gdy ktoś staje na dwóch kartach, jasnym 

jest, że ma 18, 19, lub 20. Wiedząc o  tym Plewa, wykłada sobie 
karty aż naciąga 22. Z  ogromnym hukiem zrywa się z  krzesła 
i  rzuca talię z  grzmotem o  stół, tak iż karty pomieszały się 
z banknotami.

— To nie może być!... wrzeszczy. Źle obliczyliśmy! Tu nie ma 22 
oczek!...

— Sprawdźmy! — mówi spokojnie Gorzałkowski.
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Wszyscy liczą i okazuje się, że jest 22.
— No, a  ty ile masz? woła Plewa do Chyla. — Dawaj, 

porachujemy, czyś nie przebrał?
— Na dwie karty nie może być więcej, jak 21, — zwraca uwagę 

Bałaganowcz.
Chyl jednak odkrywa je i  jak na ironię pokazuje dwa walety 

czyli 4 oczka. Gracze z  najwyższym zdumieniem spoglądają 
na owe karty, a przerażony Plewa wrzeszczy?

— Oszukał mnie, Żyd, cholera!
— Chyl! Zabieraj pieniądze! — odzywa się Gorzałkowski.
— Niech cię diabli wezmą z twoim graniem!
— Na dwa walety wziąć sto rubli, to naprawdę trzeba być 

bezczelnym — rzuca się dalej Plewa.
Chyl, nie rozjaśniając twarzy, zgarnia pieniądze i tłumaczy się:
— Jak ja mogłem oszukać, kiedy miałem mniej, niż 21, a pan 

Plewa więcej!
— Oszukałeś, boś udawał, że masz prawie 21, a  stanąłeś 

na dwóch waletach — wyrzuca mu Plewa.
— Ja grałem w  karty prawidłowo, a  i  pan Gorzałkowski 

przyznał mi rację i kazał wziąć pieniądze.
— Dajcie spokój i  nie drzyjcie się, jak w  Sądny dzień. — 

mityguje ich Bałaganowicz.
Na te krzyki wpada małżonka gospodarza.
— Patrz! ten gudłaj ograł mnie na sto rubli — woła płaczliwie 

Plewa do żony.
— Nie graj Wojtek... — mówi Chyl.
Razem z tymi słowami dają się słyszeć liczne i silne klaśnięcia 

na gębie Plewy, po czym połowica wyrzuca go za kołnierz do sieni, 
wymyślając:

— A  ty, gałganie jeden, będziesz mi tu w  karty grał i  po sto 
rubli przegrywał? Ja ci dam, że popamiętasz! Czy mnie z torbami 
puścić chcesz? — wrzeszczy zaperzona.

— Niech się pani uspokoi! — mówi Gorzałkowski. — Mąż stu 
rubli nie przegrał, a że Chyl wziął bank, to nań złożyli się wszyscy.

Tymczasem wpada Pęcherek i  prosi Gorzałkowskiego, aby 
szedł do kapitana.

— Cóż pobili się o gospodynię i ja mam ich rozsądzić? — pyta 
żartobliwie Gorzałkowski.
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— E, nie! — odpowiada Pęcherek. — Nasz gospodarz boi się 
starego jak ognia, bo jak go postraszy, etapnym komendantem, 
to on głupi oddałby mu nie tylko żonę, ale i bachory swoje.

— Jednak stary woli tylko jego żonę, no i Kazię — śmieje się 
Gorzałkowski.

— Ba, cóż ma robić kiedy one wcale nie stronią od niego, — 
dodaje Bałaganowicz.

— Jednak wstydziłby się nasz stary odseparowywać żonę 
od męża — wtrąca nieśmiało Szuwaks.

— On się tak wstydzi, jak kozioł w  kapuście — dopowiada 
jeszcze ciszej Kompas.

Pewnego dnia daje się słyszeć do drzwi kancelarii stukanie 
niepewną ręką i  wchodzi nieśmiało czarny Żydek w  długim 
chałacie z czapką w ręku i, stając w progu, uniżenie się kłania.

— Co za czort? — mruczy stary, patrząc na Żyda.
— Ja przyszedłem się zapytać — mówi Żydek, przestępując 

z nogi na nogę, — czy drzewo jest potrzebne na piekarnię, bo mój 
znajomy z Nowego Dworu mnie powiedział, że on tu już drzewo 
dostarczał.

— Tak, ja nie widział żadnego twojego znajomego, a  jeśli on 
tu był, to pewno dlatego, aby zobaczyć położenie wojsk i donieść 
o tym powstańcom — powiada stary, udając surowość.

— Nijak nie! — usprawiedliwia go Żydek, kładąc lewą rękę 
na prawą pierś. — To dobry człowiek i nie szpieg, tylko handluje 
z drzewem i mówił mnie, że panu pułkownikowi sprzedał bardzo 
tanio.

— Wy, żydowskie mordy, tylko Chrysta tanio sprzedali, 
a  na drzewo takie rachunki wystawiacie, że później kontrola 
przyjąć ich nie chce i za to muszę odpowiadać.

Żydek kurczy się i  staje się coraz mniejszy. Jest wrażenie, 
że niedługo całkiem usiądzie na podłodze, a  kapitan peroruje 
dalej, wpadając w zapał oratorski:

— Udławcie się swoim drzewem, podlecy! Takie rachunki 
pisać to jest szantaż, grabież i rozbój.

— Nijak nie! My drzewo tanio sprzedamy, a  rachunek 
wystawimy taki, jaki pan pułkownik sobie życzy; nam jest 
wszystko jedno.
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— Nu, ja wiem, że wam wszystko jedno. Kontroler szukać 
was nie będzie, ale ja muszę zdać rachunek z  każdego grosza 
i za to siedzieć nie chcę.

— Ny, za co tu siedzieć? My trochę zarobili i wy też, bo prawo 
jest ciężkie i żeby żyć, trzeba je obejść.

— Ja widzę, że ty mądry jak Salomon, albo sam Majmonides, 
ale patrz, żeby cię czasem za to nie powiesili, bo to teraz stan 
wojenny. No, ale przyjdź którego dnia, tak może ubijemy interes.

Żyd wychodzi, odzyskawszy swój poprzedni wzrost, a  stary, 
podpalając wiecznie gasnące mu cygaro, mruczy do siebie:

— Ot nabiorę od niego drzewa, a  później w  razie pochodu, 
gdzie go podzieję?

Któregoś dnia Goślica z  Bałaganowiczem wybrali się 
do Zakroczymia. Pod miastem na błotnistej drodze zatarasowały 
im przejście prowiantowe wozy rosyjskie. Jeden z  furmanów 
jedzie i  smacznie śpi, trzymając bat przy sobie. Bałaganowicz 
nagle przyskakuje do niego, targa za ramię i, zrobiwszy straszne 
oczy, wrzeszczy:

— Ty z jakiej formacji?
Kacap się zrywa i recytuje:
— Z trzeciego transportu!
— Z jakiego plutonu?
— Z drugiego!
— Jakiej sekcji!
— Trzeciej!
— Patrz, ty, sukin syn — strofuje go Bałaganowicz, wygrażając 

mu drobną pięścią przed oczami. — Ot popadnie tobie za to, 
że śpisz, a generał Bałaganowicz przejść nie może.

Goślica śmieje się z  ogłupiałego czumaka, który zbaraniał 
zupełnie, i powiada do Bałaganowicza:

— Chodź pan do diabła i nie awanturuj się na drodze, bo mnie 
wstyd i wszyscy uwagę na nas zwracają.

— Tak on szeregowiec, a nie generał — wrzeszczy rozochocony 
jakiś dziegciarz.

Na wozach aż się zanoszą od śmiechu, a  senny kacap patrzy 
ździwionymi oczami na Bałaganowicza i  faktycznie nie wie, 
z kim ma do czynienia, bo mina, nowy mundur i błyszczące buty 
imponują mu ogromnie. Bałaganowicz, pogroziwszy mu jeszcze 
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raz, odchodzi z Goślicą, a kacapi wreszczą:
— Widzisz go, jaki bohater!
— No i  cóż, panie generale? Nadużywasz pan już tutaj swej 

władzy, a cóż dopiero będzie w mieście? — pokpiwa Goślica.
Na rogatce Bałaganowicz podchodzi do wartownika i  pyta 

tonem dowódcy:
— Was karmią dyscypliną wojskową?
— Nijak, nie! — odpowiada żołnierz, prezentując broń.
— Tak, ja oddam w rozkazie, żeby was tym napychali.
W  ulicy Goślica z  Bałaganowiczem spotrzegają, że jakiś siwy 

oficer, patrząc na wszystkie strony jak żubr, policzkuje żołnierzy, 
idących trotuarem, spycha ich w rynsztoki i każę im się postroić. 
Nie chcąc się z  nim spotkać, skręcają w  drugą ulicę i  wchodzą 
do szynku, każąc sobie podać herbaty. Gospodarz wydaje 
polecenie, a  goście tymczasem zasiadają przy marmurowym 
stoliku, rozkoszując się wonnym dymem z papierosów.

Po chwili wchodzi jakiś młody oficer w randze sztabskapitana 
i, ujrzawszy rozwalonych w  krzesłach z  papierosami w  zębach 
i  niedbale wstających na jego powitanie żołnierzy, zbliża się 
szybko i pyta szorstko:

— Wy z jakiego oddziału?
— Z  obozu kapitana Obmanowa — odpowiada Goślica, 

chrząkając.
— Cóż wy tu robicie, intendanckie złodzieje? Ja was aresztuję! 

— mówi groźnie.
— Przybyliśmy do miasta, a  że jest zimno, więc wstąpiliśmy 

na herbatę, —tłumaczy mu spokojnie Goślica.
— Won stąd, intendanckie szczury! — ryczy jak wściekły, 

tupiąc nogami. — Czy nie wiecie do czorta, że niższym czynom 
nie wolno wchodzić do pierwszorzędnej restauracji? Służby nie 
znacie, sukiny dzieci, ja wam mordy nabiję, intendencka swołocz!

Tymczasem w  drzwiach ukazuje się chłopiec z  herbatą i, 
widząc, co się dzieje, stoi w miejscu z szeroko otwartymi oczami. 
Zjawia się i gospodarz, grzecznie kłaniając się oficerowi.

— Czemu wy tu wpuszczacie żołnierzy? Chcecie, żebym 
zamknął restaurację?

Gospodarz się tłumaczy, a  Goślica z  Bałaganowiczem pytają 
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o  rachunek i  płacą mu tylko za papierosy, gdyż za niewypitą 
herbatę pieniędzy przyjąć nie chce. Obaj wychodzą nieprzytomni 
z gniewu i oburzenia.

— No i  cóż, panie generale? — odzywa się pierwszy Goślica, 
siląc się na dobry humor. — Czy słodko po herbacie?

— Niech ich siarczyste pioruny wybiją! — klnie Bałaganowicz 
i  pluje ze złości, aż ślina jak pocisk leci na kilka łokci. — To 
żołnierzowi nawet rozgrzać się nie wolno? Od złodziei wymyśla! 
A  co mu ukradliśmy? Sam siedzi na tyłach i  poniewiera Bogu 
Ducha winnych, ludzi. Czyż taka armia, w  której żołnierza 
traktują gorzej jak psa, mogłaby z jakim państwem wygrać wojnę? 
Aż mi ręce chodziły trzasnąć go w  łeb, żeby więcej nie powstał, 
a potem zwiać do powstańców. No, ale — dodał ciszej — musimy 
poczekać na lepszą sposobność, aby uciec z tego dzikiego wojska.

— Czy pan myśli — dodaje Goślica, — że nas pierwszych taka 
obelga spotyka w rosyjskim wojsku? Jemu, jako oficerowi, wolno 
nawet było nas sprać po pysku, a co do sukinych dzieci, to u nich 
poniekąd uchodzi za komplement. My na to nic nie poradzimy 
i  do sądu go nie pozwiemy, bo on, jako oficer, ma rację. Tak 
to najgorzej mieć do czynienia z  nietykalnym przeciwnikiem, 
gdyż za uderzenie oficera — sąd polowy, a wyrok jego z góry jest 
wiadomy. Trzeba cierpieć, chowając na dnie zemstę, bo inaczej 
bez żadnego pożytku marnie się zginie.

—- Ale gdzie nasz honor? — woła Bałaganowicz, aż się ludzie 
oglądają. — On nam wymyśla, a my nic na to.

— Daj pan pokój honorowi w  naszym położeniu, bo to psu 
na budę się nie zda. Honor ma tu oficer, nikt więcej. Tylko nie 
mówmy o tym do nikogo, bo się śmiać z nas będą.

Tak rozmawiając, wchodzą do jakiegoś żydowskiego sklepu 
spożywczego i  proszą o  butelkę wódki. Pejsaty Żydek staje 
w  pozycji rabina podczas modłów z  wzniesionymi rękami 
i powiada:

— Moi panowie! Miałem taki dobry jagodnik, ale te cholery 
kozaki zwąchali i wypili.

— To szkoda! — mówi Bałaganowicz. — Dobrze zapłacilibyśmy.
— No dla takich szanownych osób może się coś znajdzie.
To mówiąc, prowadzi przybyłych do dość schludnej izdebki, 
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stawia na stole butelkę wiśniaku, i, uderzając się dłonią w pierś, 
powiada:

— Więcej nie mam, jak Boga kocham! Zrobiłem tylko wyjątek 
dla panów.

Goślica z  Bałaganowiczem płacą żądaną sumę i  wychodzą. 
Ulicami przebiegają Żydki niespokojnie, gdyż kozacy 
na najwidoczniejszych miejcach siedzą i ostrzą szable.

Za miastem mijają rzeźnię. Dolatuje ich ryk zarzynanego 
bydła, jak wielka skarga na niesprawiedliwość ludzką. Smród 
mało nie rżnie o ziemię, że aż przyśpieszają kroku.

— Nasz los jest taki sam, jak tego bydła, przypędzonego na rzeź 
— mówi Bałaganowicz.

— Tak! — przywtarza Goślica. — Dziwnem to się wydaje, 
że ludzkość, doszedłszy do tak wysokiego stopnia kultury, jest 
w gruncie rzeczy krwiożerczą, jak i w epoce jaskiniowej.

Dalej widzą, że pędzi na koniu jakiś kozak, mija po drodze 
idącego oficera i nie salutuje.

— Ty czemu części nie oddajesz? — pyta go oficer.
— Nu, jaka tam cześć na wojnie! — szydzi kozak.
— Ty z jakiej sotni? — pyta szorstko oficer.
Kozak zamiast odpowiedzi chwyta za nahajkę i  okłada nią 

zbaraniałego oficera. Ten dobywa rewolweru, ale ordyniec 
już pędzi, co koń wyskoczy. Nadchodzącym odpowiada oficer 
na ukłon wojskowy i cały czerwony ze wstydu i złości mówi:

— Ot, rozbójnik, żyworez! Wy widzieli, ziemlaki?
— Tak jest! — odpowiadają.
Wreszcie przyszedł rozkaz wyjazdu z Kroczewa do Czerwińska. 

Po długich deszczach wypogodziło się nieco, lecz blask słońca był 
jakiś chorobliwy, niewyraźny i zasnuty mgłą, co zapowiadało słotę. 
Jakoż wkrótce niebo pokrywa się chmurami i z początku zaczyna 
padać drobny deszcz, potem coraz większy, wreszcie zamienia się 
w prawdziwą ulewę, tak iż na nikim nie ma suchej nitki. Wszystko 
lgnie do ciała, a strumienie wody spływają po twarzy. Droga staje 
się coraz bardziej oślizgłą i  wyboistą, aż zamienia się w  jedno 
trzęsące się bajoro. Dwa długie sznury ludzi idą po obu stronach 
bagnistej rzeki, przybierającej kolor czarnego atramentu, 
a  środkiem na kształt karawany płynie tabor. Grzmiące krzyki 
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woźniców, świst biczów, rzęsiste klątwy rozlegają się na całej linii 
i rozchodzą sę echem po gęstych borach. Bałaganowicz idzie także 
w piekących butach ze spuszczoną głową, pokasłując i postękując.

— Toż siadaj pan! — mówi do niego Gorzałkowski. — Do 
diabła, żeby jeden chory nie mógł jechać? Toć i  Szuwaks siedzi 
na wozie.

— Dziękuję! — odpowiada Bałaganowicz. — Wolę iść, bo jest 
zimno, a  jak mi już nogi odmówią posłuszeństwa, to się położę 
pod sosną i zdechnę, ażeby już dłużej się nie męczyć.

W oddzielnej gromadce idą gęsiego Żydki, kiwając się z boku 
na bok, jak kaczki, ledwie wyciągając nogi z  błota. Rozmawiają 
i dodają sobie otuchy w ciężkim marszu, bo chlupie im w butach 
jak w nosie u Murzyna.

W  lesie wozy zawadzają osiami o  drzewa, obdzierając z  nich 
korę. Słychać trzask łamanych drabin i huk spadających pieców. 
Cały las grzmi okrzykami i wściekłością, a deszcz leje bez przerwy. 
Wozy lgną w  dołach, konie dobywają ostatnich sił, szarpią i  rwą 
postronki. Jakiś wysoki wóz z piecem grzęźnie w błocie i nie może 
się wydostać. Ludzie omijają go i  są głusi na wołanie furmana, 
wzywającego pomocy. Goślica pierwszy zanurza buty w  błoto, 
a za nim Bałaganowicz. Chwytają z krzykiem za uma- zane koła; 
konie biorą razem i wóz się toczy dalej.

— Bóg wam zapłać, panowie! — dziękuje woźnica.
— Ma pan parę w kościach — mówi Goślica do Bałaganowicza. 

— Bez tej pomocy wóz stałby w błocie do sądnego dnia.
Bałaganowicz sapie rad z  odbytej wyprawy i  pochwały. Obaj 

myją cholewy w rowie i dalej brną po błotnej marmeladzie.
Utknęły także i  inne wozy. Gorzałkowski pędzi na koniu, 

aż bryzgi błota fruwają do wierzchołków drzew.
— Wyciągać te wozy! — grzmi, aż igły na sosnach drżą.
— Ludzie udają, że nie słyszą, lub kryją się za drzewa, ale 

bachmat przeskakuje rów z  wodą i  rozlegają się gęste razy 
nahajki, po czym cała armia żołnierzy przeprawia się wbród 
do stojących wozów.

— Arcynajjaśniejsze pioruny! — klnie Gorzałkowski. — Nawet 
chory Bałaganowicz wozy z błota wyciąga, a wy, cholery, chcecie 
je tu zostawić?
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Przejeżdża jakiś kozak w odwrotnym kierunku.
— Co u ciebie słychać? — pytają go ludzie.
— Tak, słychać, jak kiszki marsza grają. Nasze naczalstwo 

żre i dziewkami się otacza, a o nas zapomina, ale czort z nimi. Ja 
zawsze liczę na swojego konia i pomoc Boską.

— Ktoś mu daje po cichu bochenek chleba i  każę dobrze 
schować, żeby kapitan nie zobaczył.

— Tak on swoje uszy prędzej zobaczy — odpowiada kozak, 
po czym łamie chleb w swych drapieżnych pazurach i żre, aż mu 
zęby skrzypią, a ślepie świecą się jak wilkowi. Wreszcie dziękuje 
i odjeżdża szybko, stojąc w strzemionach.

W  pewnym miejscu trzeba było skakać przez szeroki rów, 
lub przechodzić po przerzuconej na drugą stronę cienkiej 
sosence. Goślica pierwszy wziął rozmach i daje susa, lecz niestety 
wpada w  bagno do pasa. Bałaganowicz, chcąc uniknąć takiej 
przygody, przeprawia się po owym mostku. Sosenka ugina się 
pod ciężarem i  całe buty są już w  wodzie, wreszcie nogi się 
omykają i Bałaganowicz z głową wpada do rowu. Nadbiega Chyl, 
zawijając płaszcz po żydowsku do góry, pomaga wydostać sę 
Bałaganowiczowi i mówi:

— Muszą się panowie osuszyć, bo inaczej można się zaziębić.
— Ale gdzie? — pytają.
— Dokoła szumi odwieczny bór. Z  za drzew wychodzi 

piękna sarenka i  patrzy się ciekawie zdziwionymi oczami, 
a następnie pierzcha jak ścigły koń arabski. Naraz zalatuje jakiś 
dym i  wreszcie wśród sosen ukazuje się ognisko. Goślica z  Ba- 
łaganowiczem podbiegają tam i  widzą, że pod wozem siedzi 
i grzeje się dwóch żołnierzy.

— Ziemlaki! Dajcie się osuszyć — bośmy wpadli w  wodę — 
prosi Goślica.

— Tak pozwólcie! — odpowiadają, robiąc miejsce przy ogniu, 
— a  to wy tak umazani w  błocie, że podobni jesteście więcej 
do diabła, niż do ludzi.

Linia taboru zwolna odsuwa się, więc Goślica i Bałaganowicz, 
jako tako osuszywszy się, dziękują i  pędzą do swoich, bo już 
i zmrok zapada.

Deszcz nie ustaje ani na chwilę, tak iż cały las i wszystko tylko 
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o  nim mówi. Naraz się trochę rozwidnia, bór się urywa i  gdzieś 
w dali migocą światełka.

— To chyba już Czerwińsk! — pocieszają się ludzie.
— Nie, to Sielec — objaśnia Gorzałkowski, — ale tam się 

zatrzymamy, bo już nie sposób dalej jechać.
Na polu stoją formalnie jeziora. Słychać od nich plusk 

i chlupotanie kopyt końskich.
— Komu by się tam chciało teraz po rozmiękłej roli jechać? — 

zagaduje Goślica.
— Licho wie! — może nawet i  powstańcy — mruczy 

Bałaganowicz.
— E! pan takie rzeczy opowiada. Przecie nas strzeże regularne 

wojsko.
— A co pan myśli, że podjazd nie może się przemknąć w taką 

ciemną noc? Jest bardzo możliwem, że badają ruchy naszego 
obozu.

Chlupotanie rozlega się coraz bliżej, ale w  ciemnościach nic 
dojrzeć nie można. Naraz wykwitają dwa ognie i  kule gwiżdżą 
w  powietrzu. Pada jeden koń w  wozie. Powstaje ogromna 
panika. Gorzałkowski z trudem utrzymuje ludzi, którzy z zajęczą 
gotowością chcą uciekać. Woźnice zbierają lejce i  ściskają baty 
w ręku. Stary kręci się na koniu pomiędzy wozami, nie wiedząc, 
co począć. Chyl, siedząc odważnie między kotłami, nie schodzi 
nawet z wozu, tylko od czasu do czasu zwraca swą strapioną twarz 
w stronę, gdzie siedzi na koniu Gorzałkowski.

Ten go zauważył i żartuje:
— Chyl! widzę, że ty czujesz wstręt do chodzenia i odrodziłeś 

się od swoich przodków, boć przecież Izraelici z Egiptu szli przez 
pustynię pieszo.

— Ny, ale to dlatego, że tam na piasku nie było wozów, 
bo inaczej powsiadaliby.

— A bodaj cię diabli! Nigdy go nie mogę przegadać — śmieje 
się Gorzałkowski.

Strzały już się więcej nie powtarzają i obóz ostrożnie posuwa 
się dalej. Wreszcie ukazuje się upragniona wieś. Gospodarze stoją 
w  bramach, jakby czekali na gości, tylko psy ujadają zawzięcie. 
Wóz kapitana daje silnego nura w rów i skręca do folwarku, a cały 
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obóz lokuje się po chałupach i zaczyna się suszyć.
Wtem we wsi rozlegają się gęste strzały.
— Cóż to jest do diabła? — pyta Bałaganowicz, wciągając 

prędko spodnie, które suszył przy kuchni.
— Toć słyszysz pan, że strzelają — odpowiada Goślica.
— Pewno znów powstańcy napadli, to narobią strachu staremu 

— cieszy się Bałaganowicz.
Jednak po chwili strzały cichną. Okazało się, że jakiś pijany 

oficer, kwaterujący we wsi, bez powodu kazał wojsku strzelać.

154



ROZDZIAŁ VIII.

Z nastaniem wiosny walki stawały się coraz częstsze i gorętsze, 
gdyż Rosjanie natarczywie zaczęli nacierać na powstańców. 
Pewnego dnia dowódca przywołał Czołopolskiego i rzekł:

— Kochany chłopcze! Za twą dzielność, odwagę i szlachetność 
kocham cię, jak syna. Zawsze drżę, aby ci się co złego nie stało,  
bo we wszystkich podjazdach i  potyczkach jesteś pierwszy. 
Należałby ci się zasłużony odpoczynek, jednak nie czas na to. 
Jesteś moją prawą ręką i  tobie chciałbym powierzyć pewną 
misję. Wybierz sobie z  obozu z  półsetki najdzielniejszych ludzi 
i pójdziesz pod Płock i Sierpc, aby tam ożywić ruch powstańczy, 
a potem tu powrócisz, lub działaj na swoją rękę, dopóki będziesz 
uważał za stosowne.

To powiedziawszy, uścisnął go i ucałował serdecznie.
Czołopolski zmieszał się pod wrażeniem spadającej nań tak 

odpowiedzialnej funkcji i zaczął mówić:
— Moją rzeczą jest słuchać, a  nie sprzeciwiać się rozkazom 

swego dowódcy, ale naprawdę, czyż ja do tego się nadaję, aby tylu 
ludziom przewodzić? Przecież w  obozie są doświadczeńsi ode 
mnie i lepiej mogliby się wywiązać z tak wielkiego zadania.

— Nikomu nie mógłbym powierzyć tej czynności z tak czystym 
sumieniem, jak panu — upewnia go dowódca.

—- Wielki to zaszczyt mnie spotyka i  postaram się spełnić 
wszystko, co do mnie należy. Kiedy ma nastąpić wymarsz?

— Chyba jutro, bo trzeba się przygotować do drogi.
Wśród ochotników znaleźli się także wszyscy najbliżsi 

Czołopolskiego, a więc Wiślicki, Nerwicz, Kanak i Chałupka.
Wieczorem dowódca urządził u  siebie pożegnalną kolację 
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dla Czołopolskiego i  jego przyjaciół. Czas upłynął na wesołych 
rozmowach, anegdotach i  śpiewach. Najbardziej rozochocił się 
Kanak. Trącał się szklaneczką z  dowódcą jak równy z  równym 
i takie prawił dziwolągi:

— Raz do Wyszogrodu po nieszporach zajechała kareta. 
Na koźle siedziało dwóch stangretów w  wysokich czarnych 
cylindrach. Jeden z  nich został przy koniach, a  drugi poszedł 
zgodzić na zabawę muzykantów: trzech Żydków i  jednego 
katolika. Jadą nazad, wszyscy to widzieli, koła nie dotykają 
bruku, tylko wiatr ich niesie. Jechali, jechali, patrzą, a  tu przed 
nimi pałac oświetlony. Wysiadają i  zaczynają grać. Dziwią się, 
że nie ma żadnej kobiety, tylko tańczą same panowie we frakach 
i  cylindrach. Przetańczyli raz i  drugi, potem znów i  tak dalej. 
Muzykanci siedzą na wyściełanych krzesłach i rżną. Aż tu któryś 
Żydek zauważył, że jeden pan ma końskie nogi. Ciarki go przeszły 
po całym ciele, a  włosy stanęły dęba, aż krymkę przytrzymał, 
bo mu chciała spaść z  głowy. Ze strachu nie może powiedzieć: 
ani słowa, a ręce tak mu drżą, że palcami po strunach przebierać 
nie może. Pograli do północy. Wtedy przystąpił jeden pan 
i zapłacił im umówione 25 rubli. Zaraz światła pogasły, zrobiła się 
ciemność i wszystko znikło. Oni patrzą i widzą, że są nie w pałacu, 
a  na jakichś chrapach i  siedzą nie na wyściełanych krzesłach, 
lecz na pieńkach zerżniętych drzew. Ruszyć się boją, bo można 
się utopić. Tak przesiedzieli do rana, a  kiedy się już rozwidniło, 
poszli do wsi i  zgodzili furmankę do Wyszogrodu. Chcą płacić 
zarobionymi pieniędzmi, patrzą, a  to są końskie perki. Taka 
to była przestroga dla katolika, żeby więcej nie grał z Żydami.

Wszyscy gruchnęli w śmiech, a Kanak mówił dalej:
— W  Wyszogrodzie z  pod mostu w  Płockiej ulicy zawsze 

o północy wychodziła Świnia. Jednego to goniła do samego domu 
i  tyle mu strachu narobiła, że przeleżał dwa tygodnie w  łóżku. 
Raz znów wracało w nocy z zabawy dużo chłopaków i dziewczyn. 
Wtem wyszła Świnia i  zarechotała, a  całe towarzystwo ze 
strachu rozpirgło się we wszystkie strony i narobiło tyle krzyku, 
że aż strażniki przylecieli, bo myśleli, że się co stało.

Powstał nowy wybuch śmiechu, tylko Chałupka odezwał się 
poważnie:
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— Śmiech, śmiechem, ale strachy na świecie są. U  mojego 
sąsiada pod drzwiami szopy zawsze jakieś dziecko płakało, 
a  po polu latały stale świetliki, takie sobie ogniki, a  jak czasem 
spotkały się, to tylko było słychać: prask, trzask, prask, trzask, tak 
się waliły, póki oba nie zgasły. Raz jak świtlik wpadł na śpiącego 
pastucha, to go odrzucił na dwa pręty i  ten po trzech dniach 
umarł. A  kiedyś znowu usiadł jakimś ludziom na wozie z  tyłu. 
Jadący zaniemówili ze strachu, tylko wszyscy po cichu odmawiali 
pacierz za pacierzem i patrzyli, czy jeszcze słoma się nie pali, ale 
po jakimś czasie śkiknął z wozu i poleciał prosto do figury. Nazad 
wracali aż rano, bo w nocy bali się jechać. Albo ktoś w ciemnicę 
wraca furą do chałupy i  słyszy za sobą, że beczy owieczka. To 
wziął ją na ręce, włożył na wóz i  przykrył derką, bo się trzęsła 
z  zimna. Ledwie konie ruszyły, a  ona jak nie bulnie na ziemię 
i w śmiech: — cha, cha, cha!

— Jeszcze coś opowiedzcie, panie Chałupka, — zachęcał go 
dowódca, śmiejąc się pod wąsem.

— Dobrze! Raz rębowianki jechały do Zakroczymia 
z  nasionami na jarmark. Patrzą..., a  tu koło Chmielewskiego 
mostu trzeci koń się przyplątał i  idzie razem. Furman mówi: — 
Zdzielę go biczem, to odejdzie. — Kobiety, wiedząc, że na moście 
straszy i zawsze coś się musi w nocy pokazać, zaczęły ostrzegać: 
— E, lepi doj pokój, niech sobie idzie, a  jak mu się nopsyksy, 
to sum łodeńdzie. — Ale ten nie usłuchał i jak nie trzaśnie z bicza 
pod kałdun, a  tu wóz fik do góry kołami, a koń roześmiał się: — 
cha, cha! — i pognał w zarośla, w olszynę. Nasiona rozsypały się 
i  wszyscy utytłali się w  błocie. Co to było roboty ze zbieraniem, 
a ile strachu się najedli!?...

Gdy skończył Chałupka, zaczął mówić Wiślicki:
— Pewnego wieczoru jesienią przyszedł do nas stryj i  przy 

kolacji nie pamiętam z czego wywiązała się rozmowa o strachach. 
Nie bardzo w nie wierzę, jednakże mam taką naturę, że dreszcze 
przebiegały mi po skórze z  wrażenia. Stryj, człowiek odważny, 
nie lękający się niczego, widział ich w  swym życiu niemało, 
więc poprosiłem go, aby coś opowiedział. On zaś ododchrząknął 
i  rzekł: — Ba, widziałem rozmaitości, oto posłuchajcie, co wam 
opowiem: — Pewnego razu w  nocy idę do stodoły po koniczynę 
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dla koni. Księżyc świecił jak rybie oko. Naraz przy wierzejach 
widzę jakąś białą postać. Z  początku myślałem, że to złodziej. 
Zbliżyłem się szybko, patrzę... osoba, ale bez głowy i jest otulona 
w  przejrzystą zasłonę niby welon. Narazie stanąłem, gdyż 
byłem niezdecydowany: iść, czy wrócić? Chwilę poczekałem,  
ale ciekawość przemogła i  ruszyłem śmiało naprzód. Kiedy 
zbliżyłem się do owej osoby, chciałem ją pochwycić za ramiona, 
lecz ręce trafiły w próżnię, a ta postać znikła.

— A  teraz ja opowiem, co mnie się przydarzyło? — zaczął 
Czołopolski:

— Każdy gospodarz w mieście obowiązany był kolejno w nocy 
stróżować. Ponieważ mój ojciec nie żył, więc, gdy dorosłem, mnie 
wysyłano, bo inaczej groziła kara z  policji. Raz sobie chodzę 
po ulicy, księżyc świeci i  widno jest jak w  dzień. W  mieście 
pogasły już dawno wszystkie światła. Wtem naraz słyszę w końcu 
ulicy Płockiej głośny tętent, sapanie, rżenie koni i  uderzenia 
podków o  kamienie. Pomyślałem sobie, że pewno jedzie ze 
szwadron Moskali. Stanąłem w  tym miejscu, gdzie rynek łączy 
się z ulicą Płocką. W dali zauważyłem idące ku mnie czarne jak 
smoła bez jeźdźców, uzd i  siodeł rumaki. W  pierwszej chwili 
przypuszczałem, że to może ktoś pędzi owe konie na paszę w pole. 
Oparłem się ó płot i czekam, co będzie dalej. Nadchodzą ogniste 
rumaki, a z pod kopyt iskry sypią się, jak z kowalskiego miecha. 
Idą czwórkami; z  nozdrzy bucha im para niby z  kotła. Wreszcie 
nadeszły i  zrównały się ze mną. Dreszcze przeszły mnie od stóp 
do głów, lecz niezmiernie zaciekawiony stałem i przyglądałem się. 
Było ich z pół setki. W całej okolicy nikt nie miał takich pięknych 
koni. Na samym końcu owego orszaku szedł rumak biały jak 
kreda i zamykał pochód. Chcąc się upewnić, czy to są rzeczywiste 
konie, postanowiłem skoczyć na ostatniego i  zatrzymać go. Już 
się rozpędziłem i  zrobiłem ruch, aby go dosiąść, gdy o  dziwo, 
jak nie trzaśnie kopytem z  całej siły w  kamień! ...Zdawało mi 
się, że piorun uderzył; smuga iskier oślepiła mnie na chwilę, 
żem ledwie nie upadł na bruk. Tymczasem rumak oddalił się, 
a  mnie zimno zrobiło się ze strachu, jednak poszedłem jeszcze 
za tymi tajemniczymi końmi, które skierowały się z rynku w ulicę 
Klasztorną. Patrzyłem na ów pochód i  słyszałem wyraźnie stuk 
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kopyt o kamienie, wreszcie wszystko znikło i ucichło przy kościele 
ewangelickim. No i  co powiecie na to? — pyta Czołopolski, 
kończąc opowiadanie.

Wszyscy, zasłuchani i  jakby obudzeni ostatnimi słowami 
opowiadającego, nie wiedzieli narazie, co odpowiedzeć. Aż dopiero 
pierwszy Wiślicki się odezwał:

— Pewno, bracie, trynknąłeś sobie nieźle i  przespałeś się 
pod płotem, no i to wszystko śniło ci się.

— Gadaj zdrów! Pamiętam przecież, jak dziś, że chodziłem 
po ulicy, a smaku wódki wówczas nawet jeszcze nie znałem.

— Myślę, że pan uległ hallucynacji — rzecze dowódca.
— E, to pewno musiały być pokutujące dusze, bo zginęły 

przecie przy kościele — poprawia Chałupka.
Następnie, korzystając z chwilowej ciszy, odezwał się Nerwicz:
— Przeniosłem się w te strony z Chełmszczyzny. Cośmy się tam 

nacierpieli od tych kacapów? Gdy wspomnę o  tym, to aż mi się 
bebechy przewracają, a wtedy, gdybym mógł, pasy darłbym z nich 
i solił. Ale my ich też często nabijaliśmy w butlę. Raz były w naszej 
gminie wybory na wójta. Kacapi nas przegłosowali i  przeszedł 
ich kandydat. Wtedy zbieram swoich i  urządzamy bal na cześć 
nowego wójta. Dostarczamy tyle wódki, że kacapi leżą pijani, jak 
kłody drzewa. Pijąc toast za zdrowie nowego wójta, chwytamy go 
coś w dziesięciu i podrzucamy nim raz po raz do góry z taką siłą, 
że o mało co dziury nie wybijamy w pułapie, a potem lu o podłogę, 
że się podnieść nie może. Kacapi aż się pokładają ze śmiechu 
i radości, że my ich wójta tak gorliwie bujamy, tylko coś na trzeci 
dzień kopytkami zadzwonił po tym huśtaniu, a  my następnie 
wybraliśmy Polaka, bo już żaden kacap nie chciał stawiać swojej 
kandydtury. Było potem śledztwo i dochodzenie, lecz bujali go nie 
tylko nasi, ale i kacapi, więc co się mogło wykryć?

— A toście go urządzili! — śmieją się wszyscy.
Tymczasem Nerwicz zaczyna opowiadać dalej o  wizycie 

płockiego gubernatora w Wyszogrodzie:
— Przyjazd pana gubernatora do tak zaspanego i  głuchego 

miasta, jak Wyszogród, — to zdarzenie niezwykłe. Wzięto w nim 
aż nadto czynny udział. Otóż owemu dygnitarzowi na przejazd 
z  Płocka do Wyszogrodu burżuazja tutejsza fundnęła luksusowy 
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statek oczywiście na koszt miasta. Już od samego rana rozpoczęła 
się wszędzie bieganina. Cyszczono na gwałt ulice, posypując 
je piaskiem, nawet płoty bielono wapnem. Na wszystkich 
domach powiewały trójkolorowe szmaty. Nad Wisłą na bulwarze 
urządzono bramę triumfalną, przez którą miał przechodzić nie 
zwycięzca, lecz przyjeżdżający na połów satrapa. Dokładano 
wszelkich starań, aby przystań i  ową bramę przybrać 
i  udekorować jak najwspanialej. Któżby zliczył, ile w  tym celu 
wycięto sosenek i  jałowców w  parowach? Myślicie pewno, 
że całe mieszczaństwo tak się krzątało na przyjęcie tej grubej 
ryby? O  nie! To tylko najemnicy, bo ogół widać czuł antypatię 
do pana gnębiciela i  nie ruszył się z  miejsca. Gdy zawalony 
zielenią statek ukazał się z  za gór na Wiśle, zacisnąłem pięści, 
że ten burżuj rozbija się za naszą krwawicę. Na przystani czekała 
go w  posągowym milczeniu gromada gogolewskich gerojów 
sztywnych i wyciągniętych jak struny, a na ich czele stał burmistrz. 
Byli w  mundurach i  zielonych portkach z  przyczepionymi 
szpadami. Jeden z  niższych urzędników wyglądał tak butnie, 
jakby noszenie pałasza uważał za najwyższe skarby. Czapę 
napialił na swój ciasny łeb i  stał jak byk w  hiszpańskim cyrku, 
wodząc dzikimi, krwawymi ślepiami po statku, a  jego tatarska 
róża z pijackim czerwonym nosem zdawała się być przepełniona 
szczęściem, a  zarazem strachem, że za chwilę oko w  oko spotka 
się z  bożkiem Samojedów. Wreszcie statek przybił do przystani. 
Z wieńców i krzaków choiny wyłoniła się najprzód prawosławna 
broda, później czapa z  gwiazdkami, wreszcie cały łeb i  mundur. 
— Zdorowo rebiata! — dało się słyszeć z  kwiecia, jakby hiena 
zawarczała. Z  przystani wszyscy huknęli drużno — Zdrawia 
żełajem Waszemu Chochołoskorodiu! (Wysokorodiu). — Postawy 
brzuchatych gerojów wydłużyły się jak na szubienicy, bo bóg 
gubernii ruchem burego niedźwiedzia, do którego kubek w kubek 
był podobny, zaszczycał po kolei każdego trzęsącego się starszynę 
podaniem swej łapy.

Niższy urzędnik cały był w  febrze i  wycierał wciąż spoconą 
rękę o  szerokie portki. Wreszcie go przedstawiono. Wówczas 
jak się nie złamie w  pół i  jak nie poda wstydliwie rękę panu 
gubernatorowi. Nie ręczę, czy go w  mankiet nie buchnął 
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i  pewno mu szelki pękły, lub w  plecach coś trzasło. Obecny 
lekarz aż się zatrząsł z  przestrachu, bo w  razie nagłej pomocy 
on byłby najpotrzebniejszy, a  tu psiakrew, nie łatwa robota 
z  krzyżem. Odetchnął dopiero wtedy, gdy tamten wyprostował 
się. Gubernator już sunął z  przystani po chodniku na bulwar 
do karety. Cała wataha gerojów szła za nim gęsiego po czynam. 
Najmłodszy urzędnik, przejęty ważnością chwili, skrobał marchew 
doktorowi, a  ten go kopał co chwilę. Orkiestra rżnęła rzęsiście 
— Tosku po rodzinie — aż dech zapierało. Burmistrz usiadł 
koło gubernatora, reszta zaś rozmieściła się na koźle lub innych 
siedzeniach i pomknęli wo wsiu iwanowskuju. Najprzód zajechali 
przed kościół katolicki. W  progu świątyni przywitał ich ksiądz. 
Po wyjściu z  wnętrza gubernator rzucił dwa cełkowe dziadom, 
którzy już mieli gotowe zdrowaśki za jego duszę, a  następnie 
udał się do kościoła ewangelickiego i  synagogi. Później gorodni- 
czyj uparł się, że najprzód zjeść trzeba obiad, a  potem dopiero 
zwiedzać miasto, więc wszyscy pociągnęli na ratusz. Do stołu 
zasiedli po miestniczestwu. Pan gubernator na poczotnom mieście, 
mając przed nosem stosy półmisków, pomyślał pewno, że to są 
jego rodzinne góry Uralskie. Napełniono bakały i wypito najprzód 
zdrowie błagopołuczno nam panującego caria, potem za matuszku 
Rossiju, wreszcie zdrowie gubernatora i  kolejno całej czeredy. 
Po skończonej libacji wysoki gość wyraził życzenie przejechania 
się po mieście. Teraz pan burmistrz z  wielką gotowością wydał 
rozkazy, aby zajechała kareta, bo wiedział że pan gubernator ma 
oczy zamydlone szampanem, więc będzie grzeczny, choćby nawet 
dojrzał coś niedobrego. Jakoż w naj- pryncypalniejszej Rębowskiej 
ulicy nasunęła się świnia, która zaczęła podważać ryjem koci bruk. 
Obecni zdębieli na ten widok. Gubernator dłużej zatrzymał na niej 
swój wzrok i jako dobry człowiek, nie mogąc żywić wrogich uczuć 
do swej dawnej przyjaciółki, wychylił się tak bardzo z  pojazdu, 
że o  mało co nie wypadł; aż go burmistrz podtrzymywał, dopóki 
nie oddał naturze wszystkich potraw z  powrotem, zakropionych 
obficie szampanem. Widząc to Świnia, dawna jego podkomendna, 
z  głośnym ahu! narzuciła się na to, co jej dawny kolega udzielił. 
Natychmiast wrócono do ratusza. Pan gubernator poszedł spać, 
a wszystka służba na paluszkach chodziła, aby go nie przebudzić.
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Na drugi dzień gubernator odjeżdżał. Kozackie ura! i  ura! 
grzmiało jak huk armat przy oblężeniu fortecy. Mizerni słudzy 
przynieśli swego boga na rękach własnych, który za chwilę 
miał odpłynąć na srebrno-śnieżne wyżyny płockiego Olimpu. 
Orkiestrze sypnął aż 25 blatów. Za gubernatorem wwalili się 
z przystani na udekorowany statek nasi geroje — Nu, proszczajcie, 
gospoda — żegnał ich. — Żełaju wam dalsze trudzitsia dla błaga 
otieczestwa i caria. — Z przystani i bulwaru z tak wielkim zapałem 
machano i  powiewano czapkami, kapeluszami, chusteczkami, 
że od wszczętego wiatru statek zaczął się mocno kołysać na falach. 
Niższy urzędnik, ocierając rękawem łzy ciekące ciurkiem z rybich 
oczu, zdawało się, że nie poprzestanie na czapkowaniu, lecz 
zdejmie z  siebie mundur a  nawet i  spodnie, aby okazać się 
najgorliwszym w  powiewaniu. Cała wataha po odejściu statku 
wróciła na bulwar, gdzie jeszcze orkiestra tak siarczyście 
rzępoliła, że przypomniała mi się bajka Kryłowa: — A wy druźja, 
kak ni sadzitieś, — wsio w muzykanty nie godzitieś! —

Tak się skończył ów wielki i  zaszczytny dzień dla służalców 
moskiewskich. Hańba im za to!

— Hańba! -— przywtórzyli słuchacze.
Czołopolski z natury rzutki i prędki jak ogień, a  jednocześnie 

wielki ryzykant, po objęciu komendy stał się bardzo ostrożnym 
i  zwolna posuwał się pod Bodzanów, wysławszy na podjazd 
wszystkich swoich pięciu jeźdźców z  Chałupką na czele. Teraz 
jako rzeczywisty dowódca dość znacznego oddziału, przypomniał 
sobie, jak w  dzieciństwie strzelał szablakiem po stole i  wyrabiał 
broń z  drzewa, zaprawiając się w  ten sposób w  rycerskim 
rzemiośle, aby później wzorem ojców swych wypisywać na grubej 
skórze moskiewskiej krwawego Marsa dzieje.

Po drodze z  chat wiejskich wychodzą ludzie przyjrzeć się 
powstańcom. Chylą się zgrzybiałe postacie starców. Kobiety 
płaczą, wycierając oczy fartuchami. Małe dzieci biegną do drogi, 
machają drobnymi rączynami i wołają:

— Niech was Bozia prowadzi!
Powstańcy szczęśliwie docierają do Bodzanowa, z  którego 

Moskale uciekli przed nimi w takim popłochu, że zapomnieli zdjąć 
wartę. Wchodzą więc do miasteczka, a głupiowierny i gruboskórny 
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wartownik, stojący na rogatce, nie puszcza ich. Śmieją się wszyscy 
i  chcą go rozbroić, ale ten powiada, że może oddać broń tylko 
swemu rozprowadzającemu albo carowi.

W Bodzanowie Czołopolski zarządza odpoczynek.
Wieczorem zbierają się koło powstańców dziewczęta i zaczynają 

śpiewać. Wojacy słuchają w  skupieniu smutnych i  poważnych 
lub lekkich i  skocznych piosenek, które przenoszą ich w  jakieś 
nieziemskie światy, w  krainę ułudy, marzeń i  szczęścia. Jakaś 
błogość wstępuje do ich serc, zapominają o  wszystkim i  czują się 
uspokojeni i  pokrzepieni na duchu, a  tam na południu dają się 
słyszeć głuche huki, gdzie jęczą i mrą ludzie.

Następny postój wypadł w  Staroźrebach, z  których także 
uciekli Moskale, zamordowawszy kilku zdradą pojmanych 
powstańców. W  czasie przesłuchiwania ludzi dowiedziano się, 
że karczmarz z  Woźnik jest płatnym szpiegiem i  nasyła Moskali 
na Polaków.

Wieczorem pięciu jeźdźców wysunęło się z lasu pod Woźnikami 
i jak huragan wpadło do wsi, otaczając karczmę.

Trzech zeskoczyło z  koni i  natychmiast wbiegło do środka. 
Karczmarz od razu poczuł pismo nosem. Schwyciwszy siekierę, 
wpadł do komory i  zamknął się na haczyk. Jego żona z  wielkim 
płaczem rzuciła się do nóg przybyłym, aby darowali jej mężowi. 
Nic to nie pomogło. Gdy karczmarz na wezwanie nie chciał wyjść 
z  kryjówki, powstańcy rozbili drzwi. Krępy zdrajca z  czarną 
brodą stał w progu i bronił się, ale jeden z powstańców upatrzył 
odpowiedni moment i  wyrwał mu siekierę z  rąk. Pochwycony 
karczmarz rzucał się jak rozjuszony niedźwiedź, gryzł i wierzgał 
nogami, ale kilka potężnych razów uspokoiło go i  szedł za wieś 
jak baranek. Wiedział, co go czeka, płakał, modlił się i  prosił 
o księdza. Chałupka wskazał mu ręką przydrożne wierzby i rzekł:

— Tam cię wyspowiadamy, łotrze!
Próbował jeszcze wykupić się, ale i  to zawiodło. Blady 

z przestrachu już się nie bronił, bo wiedział, że to nic nie pomoże 
i  dał się spokojnie powiesić na pierwszym drzewie. Powstańcy 
obrewidowali go i znaleźli przy nim 18 srebrnych rubli.

— Pewno to otrzymana nagroda za zdradę naszych — 
zauważył ktoś.
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— Możliwe — rzekli inni.
Tymczasem Chałupka, pomyślawszy chwilę, zdjął wisielca 

z wierzby, a potem obnażywszy go, zaczął ciąć szablą pośladek raz 
przy razie.

— Co pan robi? — pytają wszyscy oburzeni.
— Zaraz zobaczycie! — odpowiedział i  wziąwszy do ręki 

srebrne ruble, zaczął je wtykać w pocięte szpary ciała.
Tak wystawiony na hańbę, zdrajca długo świecił przy księżycu 

swą nagością i  skrzył błyszczącymi monetami, za które sprzedał 
swych braci.

Po dalszej marszrucie powstańcy zatrzymali się na odpoczynek 
w  szlacheckiej wsi Ciachcinie. Nerwicz, podobnie jak inni udał 
się do gospodarzy za mlekiem. Wchodzi do jednego domu i widzi, 
że za krosnami siedzi młoda może siedemnastoletnia panienka 
o jasnych jak len włosach i skrzących się oczach.

— Dzień dobry! — mówi.
— Dzień dobry! — odpowiada pieszczącym i  ciekawym 

głosikiem, nie przerywając roboty.
Nerwicz prosi o  kwartę mleka. Panna zatrzymuje krosna 

i  udaje się na drugą stronę sieni, przełażąc przez wysoki próg 
bosymi nogami, po czym przynosi i nalewa mleko. Nerwicz pije, 
pogryzając swoim chlebem. Dziewczyna stoi przed progiem 
i  przygląda mu się z  uśmiechem, chowając od czasu do czasu 
twarz w dłonie albo w fartuch.

— Jak pani na imię? — pyta Nerwicz.
— Jadwiga! — odpowiada nieśmiało, odwracając głowę.
— Jest pani bardzo ładna... — mówi dalej Nerwicz.
Panna, widać przestraszona tym komplementem, wciska 

się za krosna i  cała spłoniona już się nie daje stamtąd wywabić. 
Pieniędzy za mleko przyjąć nie chce, więc Nerwicz dziękuje 
i  żegna ją. Podnosi na chwilę głowę, oczy jej rzucają pół 
spojrzenia i wreszcie nakrywają się rzęsami, a usta mówią cicho 
z westchnieniem:

— Niech pana Bóg ma w swojej opiece!
Nerwicz razem z Chałupką przespał noc na zbożu w sąsieku. 

Rano budzą się i  spostrzegają obok siebie po bukiecie kwiatów. 
Domyślają się, że to od córek gospodarza. Odchodząc, idą 
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podziękować za nie, ale panien wcale odszukać nie mogą, tak się 
ukryły. Dopiero, gdy wyszli z podwórza na drogę, ukazują się obie 
z za węgła domu i machają chusteczkami na pożegnanie.

Nie dochodząc do Trzepowa, gdzie jest taki mały kościółek, 
że jak raz księdzu przy ołtarzu przekrzywił się ornat, to organista 
z  chóru wyciągnął rękę i  podobno poprawił mu na plecach, 
powstańcy skręcili na prawo, ponieważ obawiali się podchodzić 
pod sam Płock, aby nie napotkać większej siły nieprzyjacielskiej.

Na noc zawitali do folwarku w Parzeniu, gdzie stary dziedzic 
gaduła serdecznie ich podejmował i  opowiadał każdemu, jak 
gościł u siebie cesarza Aleksandra I.

— Wiadomo panom — mówił — że Aleksander I  włóczył się 
wciąż po świecie, a w czasie swego pobytu w Płocku wymknął się 
cichaczem na koniu z miasta i dojechał tu do Parzenia. Ponieważ 
dość daleka przejażdżka zmęczyła go, więc uwiązał konia u płotu, 
a  sam zapukał do drzwi. Mile przyjąłem nieznanego gościa, 
zwłaszcza że mówił po polsku. Wyciągnąłem butelczynę starego 
wina i  tak przepijaliśmy do siebie. Tymczasem w  Płocku świta 
zauważyła, że nigdzie nie ma cesarza. Zrobił się straszny rejwach. 
Pędzą na jedne rogatki, na drugie i, rozpytując się wszędzie, 
dojechali do Parzenia. Zoczywszy carskiego konia przy płocie, 
weszło kilku oficerów do pokoju, w  którym podejmowałem 
gościa. Proszę ich do stołu, lecz ci jak stanęli, tak stoją i ani rusz. 
Zdziwiony pytam, dlaczego mi odmawiają tej przyjemności, a oni 
dopiero mówią kto to jest. Nie stropiłem się jednak i, zwracając 
się do cesarza, zacząłem się tłomaczyć, że nie wiedziałem, kogo 
goszczę w  swoich niskich progach. Aleksander uśmiechnął się, 
pozwolił zaprosić świtę do stołu i długo gawędziliśmy.

Dalszy postój ze względu na grożące niebezpieczeństwo 
wypadł w  okopach grodziskowych na Mokszku. Powstańcy 
rozmieścili się wygodnie, gdzie według podania pewien bogaty 
magnat uchronił się z rodziną od czarnej choroby, gdyż poukładał 
na wałach stosy paliwa, a ogień nie dopuścił do wnętrza bakteryj. 
Na szczycie, z którego było widać okolicę w promieniu mili, stanęli 
obserwatorzy i wypatrywali nieprzyjaciela, albowiem spodziewali 
się go lada chwila.
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Nerwicz, wskazując na rozległe błonia i  moczary, porosłe 
mchem, trawą i kędzierzowcem, zaczął opowiadać, jak tu kiedyś 
w  dawnych czasach szumiały wody i  błyszczały liczne jeziora, 
przez które jakiś król jechał statkiem do wznoszącego się 
na dalekim wzgórzu Bielska.

Opowiadanie Nerwicza przerwało zamieszanie, gdyż od strony 
Ułtowa ukazało się trzech jeźdźców. Powstańcy momentalnie 
stanęli w pozycji obronnej. Okazało się, że to byli Polacy z partii 
Rogalińskiego, obozującej w  lasach pod Ciółkowem. Przyjechali 
prosić pomocy, gdyż z  Płocka ruszyły przeciwko nim dwie roty 
piechoty.

W  chwilę potem oddział ruszył w  drogę, by połączyć się 
z partią Rogalińskiego.

Na skraju wielkiej polany, okolonej olbrzymimi borami, stało 
na straży kilkunastu zbrojnych powstańców. Główne siły zaczaiły 
się w lesie. Na prawym skrzydle i w środku ukryło się w gęstwinie 
dwustu wojaków Rogalińskiego, a  z  lewej strony ustawił swoich 
Czołopolski. Niewielki oddziałek konnicy był wysłany na podjazd, 
który dawał znaki, że nieprzyjaciel się zbliża.

Moskale, zoczywszy powstańców, pierwsi rozpoczęli strzelaninę. 
Podjazd także odpowiedział ogniem i  wrócił do swoich. Straż 
z  polany również cofnęła się do lasu. Rogaliński i  Czołopolski 
gorączkowo obiegali oddziały, zagrzewali do walki i wlewali słowa 
otuchy. Wojacy stali nieporuszeni i  groźni, spokojnie oczekując 
nieprzyjaciela. Jakoż po pewnym czasie zaszeleściły krzaki, 
z  za których zaczęli się wyłaniać zbrojni żołnierze rosyjscy. 
Na widok powstańców zatrzymali się jak wryci. Żadna strona 
nie mogła pierwsza dać hasła do bitwy, tak wielkie wrażenie 
wywarło na jednych i  drugich spotkanie się oko w  oko. Stali tak 
chwilę w  milczeniu bez ruchu, nie wiedząc, co począć Naraz 
dowódca rosyjski oderwał się od swoich, podjechał sam jeden 
do powstańców, stojących na lewym skrzydle i, pewny siebie, 
wycedził miękkim głosem:

— Dzieci, sdajtieś!
W  odpowiedzi na to Czołopolski machnął kosą z  taką siłą, 

aż powietrze w uszach zawyło, a oficer rozłożył ręce, zatrzepotał nimi 
jak kogut skrzydłami, kiedy ma zapiać, i spadł z konia na ziemię.
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Okrzyk zgrozy i przerażenia wydarł się z ust Moskali, skoczyli 
naprzód i  rozpoczęła się bitwa. Huknęły strzały z  obu stron 
i  ziemia w  jednej chwili zasłała się ludźmi. Po oddaniu nabojów 
uderzono na białą broń. Zamigotały w słońcu kosy, sztyki i szable. 
Zgrzyt oręża, krzyki walczących, jęki rannych i  umierających 
oraz huki ponownie nabijanej broni palnej zamieniły cichy las 
na jakieś nieopisane piekło. Powstańcy, nie mogąc swobodnie ciąć 
kosami w  gęstwinie, zaczęli się wycofywać na polanę. Regularne 
wojsko rosyjskie parło naprzód całą siłą i spychało wciąż Polaków 
dalej i  dalej, lecz coraz wolniej, gdyż kosynierzy tak straszliwie 
cięli, że krew z  ich broni deszczem pryskała w  twarze i  oczy 
następnym szeregom moskiewskim, a  na ten widok niektórzy 
tracili ochotę do posuwania się. To też po pewnym czasie bitwa 
umiejscowiła się. Powstańcy, wiedząc co ich czeka na wypadek 
klęski, bili się z  wściekłością i, choć mniej wyćwiczeni i  gorzej 
uzbrojeni, odtąd nie ustępowali ani kroku. Czołopolski walczył 
w pierwszym szeregu i zauważył, że jakiś żołdak olbrzym sprząta 
po kolei jego ludzi, a  przebitych bagnetem przerzuca sobie przez 
głowę. Skierował się natychmiast ku niemu i  machnął tak silnie 
kosą, że aż pękła, ale siłacz runął na ziemię bez duszy. Żołnierze 
rosyjscy wciąż jeszcze nacierali, lecz już niektórzy z  trwogą 
zaczęli się oglądać poza siebie. Widać było, że już tracą odwagę 
i  nadzieję na zwycięstwo. Jakoż po pewnym czasie zaczęli nawet 
zwolna ustępować. Teraz powstańcy rozpoczęli gwałtowny atak. 
Piechota broniła się zaciekle, ale już nie mogła powstrzymać 
napom oszalałych kosynierów i wciąż cofała się pod las. Postanowił 
temu przeszkodzić czujny na wszystko Rogaliński i pchnął na ich 
tyły kilkunastu jeźdźców. Na widok pędzącego oddziałku konnicy 
piechota straciła ostatecznie ducha i część jej, mimo gróźb oficerów, 
w  popłochu zaczęła uciekać do lasu. Poznali niebawem swój 
błąd, gdyż kawalerzyści rzucili się na nich i  zmietli w  mgnieniu 
oka. Piechota, widząc, co się stało z  ich towarzyszami, skupiła się 
w  jedno miejsce, aby skuteczniej się bronić. Powstańcy, siekąc 
bez pardonu, już zdołali przeciwnika otoczyć. Jednak kilkunastu 
żołnierzom udało się przedrzeć i  ukryć w  gęstwinie. Natychmiast 
ruszył za nim pościg. Wreszcie bitwa się skończyła, tylko w  lesie 
czasem jeszcze huknął strzał lub rozległ się daleki krzyk.
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Cała polana, jak okiem sięgnąć była zalana krwią i  zasłana 
masą drgających lub nieruchomych ciał. Zwycięzcy stanęli 
grupkami, oddychając po ciężkim trudzie i spoglądając na krwawe 
żniwo. Mimo zwycięstwa jakiś nieopisany żal i  smutek ogarnia 
powstańców na widok kilkuset młodych porzniętych ludzi, 
którzy przed chwilą byli żywi i zdrowi. Sami się pozabijali i teraz 
leżą obok siebie w  zupełnej zgodzie. Niektórzy własnoręcznie 
obwiązują sobie rany brudnymi szmatami, inni patrząc błędnymi 
oszalałymi oczami, wzywają ratunku. Aż dreszcze wstrząsają, 
gdyż trudno o straszliwszy obraz nędzy, jaki jest na pobojowisku.

Cała noc zeszła na opatrywaniu rannych i grzebaniu zabitych. 
Straty powstańców były także dość duże, gdyż utracono połowę 
ludzi.

Pościg wytropił i wyciął w lasach uciekających Moskali oprócz 
jednego tylko żołnierza rasy żółtej, któremu pokazano drogę 
do Płocka i pozwolono odejść bezkarnie.

Nazajutrz rannych powstańców i  żołnierzy rosyjskich 
umieszczono po wsiach i dworach.

Rogaliński nie mógł się wydziękować Czołopolskiemu 
za okazaną pomoc, która tak wydatnie przyczyniła się 
do zwycięstwa. Podzieliwszy się zdobytą bronią, Rogaliński 
ruszył ze  swymi ludźmi do Koziebród, a Czołopolski pod Słomin 
do swego dowódcy.

Przybyszewski, dowiedziawszy się o  świetnym zwycięstwie 
od Chałupki, który przybył do obozu pierwszy, wyszedł 
na spotkanie oddziału. Powitanie było bardzo serdeczne.

— Dobrze, że panowie już powrócili, bo tu na nas napiera 
wciąż pułkownik Sierzputowski i ciężka jest z nim sprawa. Bardzo 
się cieszę z  tych zdobytych karabinów i  amunicji, bo to nam się 
bardzo przyda.

— Tak, ale ludzi połowę utraciliśmy — mówi Czołopolski. — 
Mieliśmy kilkunastu zabitych i trochę rannych, których oddaliśmy 
w pewne miejsca pod opiekę, w tej liczbie i Kanaka.

— Żeby ich aby czasem Moskale nie wykryli? — zafrasował się 
dowódca.

— Nie przypuszczam! — odrzekł Czołopolski. — Chyba gdyby 
kto zdradził.
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Następnie dowódca opowiedział co się działo w  obozie 
przez ten czas oraz o  różnych niebezpieczeństwach i  walkach 
z Moskalami.
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ROZDZIAŁ IX.

Następnego dnia kancelarię z rozkazu kapitana, kwaterującego 
w  pałacu, umieszczono w  czworaku folwarcznym w  ponurej 
i ciemnej jak jaskinia izbie stangreta.

Goślica staje przy oknie, na którym leżą noże i łyżki i przygląda 
się pałacowi. W  te pędy podbiega gospodyni, chwyta je i  chowa 
do szafki.

— Niech się pani nie boi! — mówi Goślica. — Ja nie jestem 
Moskal i  nic nie ukradnę. Przykro jest służyć w  takim wojsku, 
które słynie ze złodziejstwa, ale cóż robić?

W  wolnych chwilach popołudniowych składa wizytę Chyl 
i prosi o napisanie mu listu do żony.

— Przecież ja nie umiem po żydowsku — żartuje Goślica.
— Ny, przecież można po polsku, to jest wszystko jedno.
— A co mam pisać?
— A  czy panu zaraz trzeba powiedzieć, co pisać? — rzecze 

cicho i płaczliwie Chyl.
— Zacznij pan od pochwalonego — odzywa się Gorzałkowski.
— Ny, od jakiego pochwalonego? To u  państwa tak się pisze, 

a u nas nie — mówi znękany Chyl.
— To jak mam zacząć?
— Niech pan napisze, że jestem zdrów.
— I zarobiłem kilka tysięcy rubli — dodaje Gorzałkowski.
— Oj, żeby moje wrogi mieli tyle tysiąców, co ja! Nie wiem 

na czym miałem zarobić tyle pieniędzy?
— Co dalej? —- pyta Goślica.
— Niech pan napisze, że my jechali w deszcz po takim błocie, 

a teraz mi jest całkiem dobrze.
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— A gdzieby ci było lepiej? — kpi Gorzałkowski.
— Niech się pan kłania wszystkim i  poprosi, aby odpisali, 

co u nich słychać? — dyktuje dalej Chyl.
Wreszcie Goślica kończy list i  adresuje kopertę, a  Półpoście 

wzdycha i mówi:
— Moi panowie! Taką rozkosz, jak ja tu mam, nie daj, Boże, 

nikomu. Przecież jest okrutna drożyż, a  mnie stary dał jeszcze 
adiutanta, żeby mnie pilnował, ale ten szajgec jest za głupi, tylko 
że on co dzień robi się mądrzejszy.

— A no nic dziwnego, bo ma nie byle nauczyciela — śmieje się 
Gorzałkowski.

— Oj, pan sobie żartuje, a mnie tak ciężko na sercu, bo ja mam 
co innego na głowie, niż edukowanie tego bosiaka.

Rozmowę przerywa wejście Miszki, który zapytuje pisarzy, 
czyby nie zechcieli z  nim pójść do Czerwińska wykąpać się 
w  łaźni. Gorzałkowski ma już jakieś inne plany, ale daje 
zezwolenie Goślicy. Po drodze zabierają Bałaganowicza.

— Ja bez bani żyć nie mogę, a  tu we wsi jej nie ma —- mówi 
Miszka.

— I  nie nudzi się wam u  nas, Michał Pietrowicz? — pyta 
Goślica, wyciągając nogi z błota.

— Nu, w  Rosji weselej, a  tu cóż?... Błoto i  tyle — odpowiada 
Misza, przeskakując przez grząskie miejsce na ścieżce.

— A  czym zajmowaliście się przed wojną? — zagaduje 
Bałaganowicz.

— Tak cóż? Służył ja na poczcie, ale mnie to nadojadło i wolał 
tu przyjechać.

— No, a kiedy te zamieszki się skończą? — pyta Goślica.
— A czy nam tu źle? Niech się to ciągnie nawet i dziesięć lat, 

a nam z tego jeszcze nie bieda.
Tak rozmawiając, doszli do miasteczka i  weszli w  uliczkę. 

Rozglądają się naokoło i  mijają drewniane domki na wysokich 
fundamentach, do których prowadzą brudne i połamane schodki. 
Zamiast ulicy brukowanej jest tylko błotnista droga. Z  domów 
co chwila wybiegają dzieci żydowskie z niedzownymi paszportami 
u  spodenek i, nie zważając na przechodniów, załatwiają swą 
potrzebę na środku drogi. Chodników nie ma zupełnie i  trzeba 
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brnąć po głębokim błocie, porzniętym przez koła wozów. Zewsząd 
rozchodzi się smród straszliwy. Brukowany kocimi łbami rynek 
zabudowany jest jakimiś obskurnymi domami, w  których 
mieszczą się kramy żydowskie i  sklepy. Na tle obielonych ścian 
widnieją z  daleka zardzewiałe sztaby u  drzwi i  okien. Wszędzie 
obraz nędzy i  rozpaczy, tylko przy kościele wznosi się kilka 
porządniejszych domów.

Na jednym budynku nasi znajomi zauważyli szyld fryzjera 
i wstępują ogolić się. Jest to zwyczajna izba, pełna śmieci. Niski 
gruby Żydek podbiega do przybyłych, ofiarując swe usługi.

Pierwszy zasiada Bałaganowicz na krześle, postawionym 
na środku izby, i prowadzi z Żydkiem ożywioną rozmowę na temat 
uroczych widoków miasteczka.

Golibroda chodzi dokoła swej ofiary, otulając ją brudną szmatą 
pod szyją, po czym rozrabia mydło w  jakiejś skorupce i pędzluje 
zawzięcie brodę, nie robiąc prawie wyjątku dla oczu, uszu, ust 
i  nosa. Bałaganowicz chrząka, ale siedzi spokojnie, jak gdyby 
go przyśrubowano do owego operatorskiego krzesła. Następnie 
fryzjer bierze się do ostrzenia brzytwy. Pociąga ją nie na pasku, 
lecz na własnej dłoni, od czasu do czasu spoglądając łakomie 
na swoją ofiarę, jakby miał zamiar zaraz rzucić się na nią. Potem 
zbliża się powoli i wykonuje ruch w celu ściągnięcia rękawów, aby 
mu nie przeszkadzały w robocie. Goślicy przypomina się, że i Chyl 
ma takie kocie ruchy przed zarzynaniem wołów, więc uśmiecha 
się i mówi do Bałaganowicza:

— Czyby najprzód nie wziąć z pana miary na trumnę, bo ten 
gryzjer robi takie słodkie oczy do pańskiego gardła, że nie wiem 
jak się ta operacja uda.

— No dalej, Żydzie, gól, bo nie ma czasu, a jak mnie zarżniesz, 
to dostaniesz w ucho — odzywa się Bałaganowicz.

— Ny, co wielmożny pan potrzebuje mówić? Przecież moja 
brzytwa ma wprawę do te robotę i zresztą ona nie jest taka ostra, 
żeby miała zarznąć.

Goślica z  Miszką aż się pokładają ze śmiechu, a  golibroda, 
wziąwszy palcami lewej ręki za ucho Bałaganowicza, prawą 
operuje brzytwą w  tak niezdecydowany sposób, że naprawdę 
jest obawa o  życie klienta. Golarz sapie, ociera brzytwę 
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o  palec po zebraniu mydła z  brody, a  następnie gdy go się dużo 
nagromadzi na palcu, że grozi upadkiem na ramię Bałaganowicza, 
strząsa ręką i chlapie nim po podłodze.

Nareszcie golenie skończone, po którym na brodzie i policzku 
widać dwie cienkie czerwone kreski.

— Czy i  włosy spuścić wielmożnemu panu? — pyta uniżenie 
golibroda, nachylając się, jak gdyby chciał się przyjrzeć swemu 
kunsztowi i  obcierając brzytwę o  brudny rękaw barchanowego 
kaftana, lecz Bałaganowicz zrywa się i mówi:

— Idź owce strzyc do dworu, ale nie mnie. To rzekłszy, dotyka 
na brodzie i policzku owych kresek, oglądając się za lusterkiem.

— Każ pan sobie wytrzeć gębę kamieniem, bo możesz dostać 
zakażenia od tej operacji, — radzi Goślica.

Fryzjer ściąga z  półki jakieś lusterko, w  którym twarz 
Bałaganowicza z  prawej strony wydaje się mocno napuchnięta 
i wykrzywiona.

— Dawaj teraz kamienia, boś mnie porznął jak wieprza — 
mówi zły Bałaganowicz.

— Ny, jakiego kamienia? — pyta zdziwiony Żydek, wytrzeszczając 
oczy.

— Żeby ci łeb rozbić za twoją robotę!
— Ny, dlaczego wielmożny pan się tak obrazi? Przecież 

do mnie przychodzi się golić sama inteligencja i  nikt nigdy nie 
żąda żadnego kamienia.

— Gadaj z  osłem! Na przyszłość, jak chcesz dostać patent, 
to zwróć się do mnie, a  ja cię na hycla wyzwolę. — mówi 
Bałaganowicz, obcierając gębę chusteczką do nosa.

— Teraz niech drugi wielmożny pan usiądzie, to ja zaraz 
zrobię mydłyny i naostrzę brzytwę — mówi golarz, zwracając się 
z niskim ukłonem do pozostałych.

Goślica odwraca się plecami, szykując się do wyjścia, a Misza 
powiada:

— Jak wyterminujesz u  naszego Chyla, to wolno ci będzie 
przytrzymać zarzynanego byka za ogon, aby się nie rzucał, 
a  co do golenia, to dziwię się bardzo, że ci nikt jeszcze z  tej 
inteligencji, którą obsługujesz, goleni nie przetrącił.

— Ny, z  przeproszeniem wielmożnego państwa za co tu się 
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obrazić. Mnie wszyscy znają, bo ja jestem tutejszy rzezak i  sam 
rabin mnie bardzo lubi i powiada, że. ja najlepiej obcinam włosów.

— Ach ty, cielęcy chirurgu! — śmieje się Bałaganowicz i płaci 
za golenie.

Żydek przyjmuje pieniądze i  żegna wychodzących niskim 
ukłonem.

Na ulicy nasi znajomi pytają się o  łaźnię. Ktoś im wskazuje 
brudny drewniany dom nad Wisłą.

Wchodzą do sionki, w  której czuć parę oraz zapach mydła 
i woń ludzkiego potu. Kilka wymytych i udających się do kąpieli 
nagich lub na pół rozebranych postaci porusza się na rozesłanej 
mokrej słomie, zastępującej chodniki. Za przepierzeniem 
rozlegają się głosy kąpiących się ludzi. W  rogu tej klatki siedzą 
dwie dziewczyny i wesoło flirtują z zupełnie nagimi żołnierzami.

— Czego wy tu? — pyta ostro Bałaganowicz.
— My — mówią, zatykając gęby od śmiechu — przyszłyśmy 

zobaczyć, jak się Moskale kąpią.
— Niech siedzą, kiedy tego chcą. Co to nas może obchodzić? — 

rzecze Goślica, zaglądając za przepierzenie.
Na razie z poza pary nic nie widzi, wreszcie dostrzega kaganek, 

wiszący na ścianie, który rzuca mdłe światełko na postacie ludzkie 
podobne do topielców. Niektórzy wylegują się na brudnych 
półkach i mówią z zadowoleniem:

— Aj, jaka dobra bania!
Goślica cofa się po wodzie do kostek i  widzi, że Misza, nie 

zważając na obecność dam, rozbiera się przy nich, przynaglając 
do tego swych towarzyszów.

— My nie będziemy się kąpać bo tam jest za czysto — powiada 
Goślica.

— Tak cóż!? — mówi Miszka, ściągając koszulę i stając tyłem 
do dam. — Nam co do tego? Bania jak bania, a zawsze w niej się 
wymyć można.

Goślica i  Bałaganowicz życzą mu szczęśliwej drogi, sami 
zaś opuszczają ów przedsionek cielesnej czystości i  wychodzą 
na ulicę.

Jakiś kozak z  czerwonymi pasami wzdłuż nogawek spodni, 
w  czapce przechylonej na ucho i  wielkim pejsem wyłazi 
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z  żydowskiego kramu i, wydobywając z  wypchanej kieszeni 
płaszcza jakieś paczki, woła:

— Rebiata, bierzcie!
Otacza go tłum żołnierzy i uliczników, a ten rozdaje na prawo 

i  lewo uśmiechnięty jak zły duch. Żydki migają szybko między 
żołnierstwem jak drobne rybki w wodzie i ukradkiem wyglądają 
ze sklepów.

— No i  co? — pyta Bałaganowicz jednego z  czarną brodą 
Żydka. — Bardzo wam kozacy skórę łoją?

— Ny, mój panie! — skarży się, zmykając szybko. — Te cholery, 
kozaki, to jest najgorsze wojsko.

Za chwilę rozlega się krzyk jakiejś Żydówki:
— Oj waj myjer! Gewałt!
Goślica i  Bałaganowicz zwracają głowę w  tę stronę i  widzą, 

że jakiś kozak okłada batogiem w  niebogłosy wrzeszczącą 
Żydówkę. Podbiegają i  perswadują dzikusowi, aby jej nie bił. 
Ordyniec odchodzi, wygrażając jeszcze przekupce nahajką. A  ta 
wymyśla:

— Ukradł, bo Rusek, ale za co bije?
Następnie obaj wchodzą do pierwszego napotkanego sklepu 

spożywczego.
— Dzień dobry! — mówi Bałaganowicz, siadając na jakiejś 

pace.
Żydek z  czarną bródką i  biegającymi oczkami, słysząc polską 

mowę, ożywia się i robi przyjemny wyraz twarzy.
— Jak się kupcowi powodzi? — zapytuje Bałaganowicz.
Żydek, opierając się o  brudny kontuar, od razu nie może się 

zdobyć na odpowiedź, więc Bałaganowicz go wyręcza:
— Pewno średnio — obrzadnio? Nie żałuj więc pan i  nam 

czegoś rzadkiego i  sprzedaj, a  jeżeli nie masz, to wskaż, gdzie 
można kupić.

— Ny, moi panowie! Przecie ja tu nie mam winnicy.
— Nam chodzi tylko o  piwnicę, więc skocz pan i  przynieś 

flaszkę okowity — nalega Bałaganowicz.
— Co pan mówi takie rzeczy! Teraz nie wolno... Skąd 

ja wezmę? Przecie ja tu nie mam monopolu.
— My dobrze zapłacimy — odzywa się Goślica.
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— Oj waj, strach! Ja nie mam, ale pójdę zapytam się żony, 
to może się postara, a panowie niech wejdą do mieszkania.

Wchodzą do cuchnącej izdebki i  siadają przy stole, nakrytym 
podartą ceratą. Żyd poszwargotał coś z  żoną, która znika zaraz 
za drzwiami. Po chwili wraca, przynosi dwie butelki pod chustką 
i mówi:

— Miałam z  dawna na lekarstwo trochę wódki, ale jak takie 
porządne panowie proszą, to muszę odstąpić, a  na drugi raz 
też się mogę postarać, bo ja zawsze lubię mieć trochę zapasów, 
o których mój mąż nic nie wie.

Zapłaciwszy żądaną sumę, wychodzą z  triumfem. Spotykają 
powracającego z  bani Miszkę, a  potem Chyla, który przyjechał 
drabiniastym wozem po sól dla kuchni.

Wchodzą wszyscy do sklepu. Bałaganowicz zaczyna flirtować 
z  czarną jak węgiel Żydóweczką, szwargocząc coś do niej 
po żydowsku z rozkładaniem rąk. Ta, przeczuwając w rozmówcy 
Semitę, odpowiada grzecznie i  uśmiecha się doń słodko. Żyd 
odważa sól, a potem poci się nad rachunkiem i wstawia oczywiście 
większą sumę od wpłaconej.

— Patrz pan! — szepcze Goślica, trącając w bok Bałaganowicza, 
— jak ich Moskale wyedukowali w pisaniu rachunków.

Tymczasem już zaczął zapadać zmrok, a  gdy wyjechali 
za miasteczko, ściemniło się zupełnie. Chyl, powożąc, zbacza 
z drogi i błądzi po polach, pociętych rowami, w których połyskuje 
woda. W  pewnym miejscu wóz grzęźnie w  błocie, przechyla się 
nieznacznie, wreszcie wywraca się do rowu. Rozlega się straszny 
krzyk i wszyscy pływają w wodzie.

— Jak jedziesz zbóju!? — wrzeszczy Bałaganowicz. — Potopić 
nas chcesz, czy co?

— Ny, — woła gdzieś z  ciemności Chyl — przecież nic nie 
widać, a ja nie mam w oczach latarni.

— Wziął się Żyd do roli! — wymyśla dalej Bałaganowicz, 
ociekający wodą. — Teraz wyciągaj wóz z  błota, kiedyś go 
wpakował.

— Ja sam nie dam rady, ale najprzód muszę zobaczyć czy 
sól się nie rozpuściła w  wodzie, — odpowiada Chyl, macając 
w ciemnościach rękami.
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— I czy pieprz się nie rozsypał — dodaje Goślica.
Miszka gruchnął śmiechem, aż się wrony poderwały obok 

z drzewa i rzekł:
— Ot Chyl wsadził furę do rowu, a teraz nie wiadomo gdzie jej 

szukać.
— Panowie! — woła radośnie Chyl gdzieś z dołu. — Sól prawie 

się nie zamoczyła, bo leży na drabie, które pływają po wodzie.
Goślica bierze do ręki lejce i  po wielu wysiłkach konie 

wyciągają wóz z  rowu. Bałaganowicz z  Miszką znoszą 
drabie, dennicę, a  Chyl wyławia resztki słomy i  trzyma sól. 
Zmontowawszy wóz, lokują się na nim i  stoją na dennicy, 
opierając się o drąg drabiny, gdyż prawie wszystka słoma z wiązek 
popłynęła lub zamoczyła się. Chyl powozi dalej i  puszcza wolno 
lejce, zdając się na zmyślność koni. Wszyscy są w  podłych 
humorach i zmoczeni trzęsą się jak w  febrze. Po pewnym czasie 
ukazuje się Sielec i humory zaczynają się naprawiać.

— A  jednak panowie musieli się wykąpać, jeśli nie 
w Czerwińsku, to przynajmniej w rowie — pokpiwa Miszka.

— No, żeby czasem pan nie odbył dziś jeszcze trzeciej bani, 
bo tu znowu są jakieś bagna — ostrzega Goślica.

Ledwie te słowa przebrzmiały, gdy się wóz raptem przechyla 
i wszyscy wysypują się w błoto.

— Chyl! Czyś się wściekł dzisiaj? — wrzeszczy znów 
Bałaganowicz, gramoląc się z  pod wozu. — Potoniemy razem 
z końmi w tym bagnie.

— Co się mamy potopić!? Tu nie ma wody i nikt się nie potłukł, 
bo jest miękko — drwi Chyl.

— Żeby ty przepadł! — klnie Miszka, wyłażąc jak żaba z błota. 
— Ot tobie i trzecia bania!

— A  czwartą dostaniemy suchą od kapitana, żeśmy pieprz 
pogubili i sól zamoczyli — doda je Goślica.

Wyciągnąwszy wspólnymi siłami wóz z  bagna, ubłoceni jak 
nieboskie stworzenia, dojeżdżają wreszcie do wsi i szybko biegną 
na swe kwatery przebrać się w  czystą bieliznę i  zdjąć mokre 
ubranie.

Przy tej okazji Goślica przepatruje zanieczyszczoną odzież 
i bieliznę i wyławia robactwo.
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— Co pan robi? — pyta gospodyni, chcąc wejść.
— A  urządzam gremialne polowanie, bo ta zwierzyna dużo 

szkody wyrządza mi w skórze, więc poprzysiągłem jej zagładę.
Gospodyni śmieje się, odwracając głowę, i mówi:
— To trzeba częściej zmieniać bieliznę.
— Ba, kiedy my jej dużo nie posiadamy i nieraz nie ma komu 

wyprać.
— A panowie sami nie mogą gdzie przechechłać w stawie?
— Tak, ale co jest warta taka robota? Niby Moskale sami 

sobie piorą, moczą bieliznę w  wodzie, potem wydepczą nogami, 
wysuszą i już czysta, ale ja tego nie uznaję, bo ona przez to jeszcze 
bardziej się zabrudzi.

Na drugi dzień kapitan, spodziewając się kontroli, wzywa 
Goślicę i, wskazując na wspaniały apartament obok swej kwatery, 
każę mu się wziąć do roboty. Goślica aż nie śmie usiąść w miękkim 
obitym aksamitem fotelu i  postawić swych sołdackich butów 
na pięknym kobiercu. Mizerna jego postać i  prostackie ubranie 
czynią najjaskrawszy kontrast z  tym przepychem. Niezliczone 
zwierciadła wprowadzają go w  zakłopotanie, bowiem widzi 
w nich swą postać tak lichą i odrażającą, że wprost nie ma odwagi 
tu pracować. Ale rozkaz spełnić trzeba. Zdejmuje więc cenne 
ozdoby ze stołu i  ściąga wspaniałą serwetę, aby jej nie zbrukać 
atramentem i tak z małymi przerwami pisze aż do zmroku.

Stary wyjeżdża do Czerwińska i, zaglądając do księgi przez 
ramię Goślicy, każę zapalić światło i  pracować dalej. Odchodzi, 
stukając podkówkami w  froterowaną podłogę, i  trzaska 
wspaniałymi drzwiami.

Goślica odkłada pióro i, przecierając piekące oczy, myśli: 
— Warto pójść na kolację, ale stary każę pisać, więc trudno, 

przede wszystkim rozkaz.
Jednak udaje się do pobliskiej kuchni do Pęcherka zapalić 

papierosa. Wchodzi i  staje zdziwiony.... Obok kredensu siedzi 
młoda i  elegancka panna w  fartuszku i  wesoło rozmawia 
z  Pęcherkiem. Czarne jej oczy błyszczą jak węgle, a  wysunięta 
naprzód kształtna nóżka w  lakierku sprawia na nim takie 
wrażenie, że nie może przyjść do słowa. Wpatruje się więc w ową 
nimfę i pasie oczy widokiem jej pięknych posągowych kształtów. 
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Śliczna brunetka także spogląda na Goślicę, z  lekka poruszając 
noskiem lakierka. Głupie położenie przerywa odezwanie się 
Pęcherka.

— Pewno panu sprzykrzyła się robota, więc prosimy 
do towarzystwa.

— Bardzo mi przyjemnie — mówi Goślica, — ale mam pilną 
pracę i wpadłem tylko zapalić papierosa.

— No chwilę przecież trzeba odpocząć — powiada Pęcherek, 
podsuwając krzesło. — Zapozna się pan z naszą gospodynią.

— Wątpię czy pani gospodyni życzyłaby sobie tego, znając już 
pewno samą śmietankę naszego obozu.

— Dlaczego? — mówi panna, podając rękę Goślicy 
i wymieniając niewyraźnie swe nazwisko. — Sądzę, że żołnierzowi 
zawsze warto zawrzeć znajomość z kuchnią, chociaż właściwie ja, 
jako pokojówka, nie mam z nią do czynienia.

— Widzi pani moje zakusy względem poznania tutejszej kuchni 
mogłyby mieć fatalne następstwa ze względu na srogość władz 
moich, zwłaszcza że jestem tylko żołnierzem.

— Fi! co mi tam władza? — mówi figlarnie subretka, strzelając 
oczkiem. — Mój dziedzic to jest jeszcze nie taka persona, a musiał 
robić to, co ja chciałam.

— Nic dziwnego, bo pani, jako kobieta, może łatwo kogoś wziąć 
pod pantofel.

— A pan Pęcherek przecież jest mężczyzną, a stary ulega mu 
we wszystkim — przekomarza się subretka, przymrużając śliczne 
oczy.

— No, bo pan Pęcherek spełnia funkcje kobiece i  niemal 
zastępuje kapitanowi żonę, gdyż gotuje, sprząta, pierze bieliznę 
itd., więc całkowicie posiada wszelkie atrybucje kobiety, którym 
kapitan musi podlegać — wyjaśnia Goślica, patrząc z  podziwem 
na cudną pannę.

Brunetka, spoglądając kolejno na jednego i drugiego, wybucha 
tak głośnym i  dźwięcznym śmiechem, że aż zbójowała gęba 
Pęcherka się rozjaśnia.

Dopaliwszy papierosa, Goślica opuszcza siedzibę sztabu 
kapitana i powraca do swego apartamentu, ale robota mu już nie 
idzie, gdyż głowę ma nabitą piękną brunetką.

179



— A to baba na schwał! Ale cóż? —- pokojówka — myśli sobie, 
przepisując do księgi zaległe paragrafy rozporządzeń, które 
w rzeczywistości wyglądały inaczej lub wcale ich nie było.

Wchodzi umyślnie na palcach Pęcherek. Niesie szklankę 
herbaty i kilka ciastek na talerzyku.

— To od gospodyni — powiada, stawiając na stole. — Pan jej 
się bardzo podobał. Każdy patrzy na nią jak kot na wróble, ale nic 
z tego... Tylko pan ma szczęście i wpadł jej w oko.

— Niech jej pan podziękuje w moim imieniu, albo ją pocałuje 
— rzecze zdziwiony Goślica.

— Co pan mówi takie rzeczy — prawi Pęcherek, przysiadając 
się. — Jak ją Dziewczenko chciał chwycić w pół, to tak mu dała 
w  pysk, aż się juchą zalał. Pan to by mógł z  nią zakombinować, 
bo to jest fein panna.

— To wiadomo, ale cóż z  tego, kiedy pewno stary do niej 
cholewki smali, a rywalizacja z nim jest niebezpieczna.

— Pan zaraz myśli — rzecze Pęcherek, — że kapitan to już jest 
niezwyciężony.

— Ile razy on dostał po mordzie od swojej żony, to ja tyle 
włosów na głowie nie mam. Pan jako kawaler napewno zwycięży, 
bo on jest przecież siwy, stary i żonaty.

— Co mi po tym? — mówi Goślica, dopijając herbaty. — Ja 
bym chciał zakombinować na serio, ale nie znam jej przeszłości, 
pomijając to, że jest pokojówką, boć przecie praca nikogo nie 
hańbi.

— Właśnie z  kobietami tylko trzeba na serio — śmieje się 
Pęcherek. — Wtedy one zaczną płakać, krzyczeć, prać po pysku 
i wyrywać włosy, ale w duszy z tego będą zadowolone.

— No, a Gorzałkowski nic jeszcze nie wie o tej donnie? — pyta 
Goślica, widząc że Pęcherek go nie rozumie.

-— Jak to! On by czego nie wiedział? Przynosił już dla niej 
likier, ciastka i  cukierki, ale mu powiedziała, że się źle wybrał 
i kazała nie tracić pieniędzy, bo nic z tego nie będzie.

— A  widział pan właściciela tego majątku? — pyta dalej 
Goślica.

— Nie, bo on teraz jest zagranicą, ale w sąsiednim pokoju wisi 
jego portret, to możemy zobaczyć — rzecze Pęcherek.
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To mówiąc, otwiera w  bocznej ścianie drzwi i  zapala światło. 
Ukazuje się jeszcze wspanialszy apartament niż ten, w  którym 
pracuje Goślica. Pełno jest cennych mebli, a na ścianach wisi kilka 
obrazów w złoconych ramach. Z pośród nich Pęcherek pokazuje 
portret właściciela. Jest to już starszy pan w  karmazynowym 
polskim stroju, z  dużymi sumiastymi wąsami i  podgoloną 
czupryną. Goślica z  zachwytem przygląda się dawnemu 
rycerskiemu ubiorowi i, zwiesiwszy głowę, wychodzi.

Już od kilku dni Goślica pracuje bezustannie, a spodziewanej 
kontroli nie widać.

Pewnego poranka przechodzi przez pokój wystrojona subretka 
i, na powitanie skinąwszy przyjaźnie głową piszącemu, kieruje 
się do apartamentu starego. Przebywa tam z kwadrans, po czym 
prawie wyfruwa cała czerwona z  fryzurą w nieładzie. Podchodzi 
do Goślicy, przegina się przez całą długość stołu i, poprawiając 
włosy, mówi cicho:

— Ten wasz stary to ci galant! Głupi Moskal! Myśli, że mnie 
łatwo wziąć na plewy…

— To po co pani do niego chodzi? — rzecze półgłosem Goślica.
— Prosił mnie, abym czasem przyszła posprzątać, jako 

w swoim domu.
— A to nie ma ordynansa do tej roboty? Na cóż go z sobą wozi?
— Widzi pan, stary mówił, że Pęcherek nie jest zdatny najwyżej 

do sprzątania chlewów, a nie salonów, więc prosił mnie o to.
— Niech się pani strzeże, bo to wilk w owczej skórze.
— Już go zdążyłam poznać — śmieje się panna. — To jest 

niezdarny niedźwiedź i drażnię go dla własnej przyjemności.
— A jak się pani podoba Gorzałkowski?
— O, to ci kawaler, co przychodzi do panny z wódką!
— A Miszka jak się zachowuje?
— On boi się starego i nie robi mu konkurencji.
— A Pęcherek?
— Dlaczego pan pyta o wszystkich?
— Tak przez zwyczajną ciekawość…
Panna nie odpowiada nic i zamyśla się, przyciskając małą białą 

rączką wypieki na twarzy, a następnie zsuwa się ze stołu i  siada 
w obok stojącym fotelu.
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— A pan z daleka? – pyta po chwili.
— Z Warszawy.
— Słyszałam od Pęcherka, że pan jest nauczycielem.
— Tak! — Przytwierdza Goślica, patrząc jej w oczy.
— Czy długo tu panowie będą stać?
— Zdaje się, że wkrótce pojedziemy dalej.
— Zostanę więc samotna…
— A czy pani ma w nas jakich opiekunów?
— Nie we wszystkich, ale widzę, że są i życzliwi dla mnie.
— Kto jeśli wolno wiedzieć?...
— Może pan! — mówi cicho, patrząc na Goślicę tak jakoś 

dziwnie.
— W czym mogła się objawić moja opieka nad panią?
— Choćby w  tym ostrzeżeniu przed starym… Chciałam już 

dawniej pomówić z  panem, bo mi się nudzi, ale pan mnie jakoś 
unika, a może i pogardza?

— Cóż znowu! Tylko w  dzisiejszym położeniu nie chce być 
śmiesznym, zresztą stary może coś zauważyć, a  potem będzie 
nieprzyjemność.

— Jednak niech pan pisze do mnie, gdy stąd wyjedziecie, bo mi 
będzie tęskno samej…

— I owszem, o ile…
Wtem nagle otwierają się drzwi i  na progu staje kapitan 

w  płaszczu i  czapce na głowie. Wyraz twarzy ma gniewny 
i niewyraźny; małe ślepia rzucają złowrogie blaski. 

Goślica pisze spokojnie, a stary, siląc się na uśmiech, powiada:
— Wy, panna, widzę, przyszli romansować z  moim pisarzem. 

Dobrze żeńcie się, a ja wam będę ojcem.
— Panu kapitanowi tylko żeniaczka w  głowie — mówi 

poważnie subretka.
— Bo w starym piecu diabeł pali — chychocze się kapitan.
— Ale ja swatów nie potrzebuję — unosi się panna.
— Tak się nie gniewajcie! Ja nie chciał was obrazić. Wy taka 

piękna, że w samej rzeczy swatów nie potrzebujecie.
Naraz drzwi się otwierają na całą szerokość i  wchodzi Chyl 

z  Miszką. Wygląd ich jest tak dziwny, że od razu można się 
domyśleć, co zaszło. Stary patrzy bystro na nich i pyta:
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— Co się stało? bo wracacie jak z bitwy!
Występuje naprzód Miszka. Nowy elegancki garnitur ma 

porozdzierany w kilku miejscach, na twarzy widać sińce, włosy są 
rozczochrane.

— My, dziadzia — mówi z  trudem — byli w  jednej wsi 
za bydłem, no i chłopi mnie pobili.

— Za co cię pobili? – pyta niespokojnie stary.
— Niech Chyl powie, bo ja nawet stać na nogach nie mogę — 

bełgocze Miszka, waląc się w fotel.
— To było tak! — mówi pokornie srodze zmartwiony Chyl. — 

Ja znalazłem u  jednego chłopa byka i  postanowiłem go kupić, 
ale nie chciał mi sprzedać, bo to był stadnik. Tłumaczyłem mu, 
że tu przyjdą powstańcy, to i  tak tego byka zabiorą, więc lepiej 
będzie, jak go nam sprzeda, ale on nawet słuchac o tym nie chciał. 
Wtedy ja mu powiedziałem, że byka rekwiruje i  kazałem panu 
Miszce go zabierać, a sam poszedłem do innej chałupy targować 
bydło. Co się potem stało, to ja już nie wiem, bo tam nie byłem 
i nic nie słyszałem.

— Tak ty Miszkę zostawił na pastwę losu, a  sam uciekł — 
wrzeszczy gniewny kapitan, tupiąc nogami.

— Nijak nie! — odpowiada z prawdziwym zmartwieniem Chyl. 
— Ja targowałem gdzie indziej krowę i  nie wiedziałem, że pana 
Miszkę tam pobiją.

— Tak on mnie nie kazał bić — odzywa się, postękując Miszka. 
— Ja wyprowadził byka z szopy, a chłopi wyskoczyli z kijami, no 
i popadło mnie.

— A  dlaczego wy obaj nie zabrali byka i  nie poszli razem 
targować krowy?

— Pozwólcie zameldować wam, Wasze Wysokobłahorodie — 
wyjaśnia Chyl, prostując nieco przygarbioną swą figurę — my się 
śpieszyli, żeby zdążyć przed południem, gdyż na obiad mieliśmy 
mało mięsa w  kuchni, tak ja dla pośpiechu pobiegłem po krowę 
i nie myślałem, że się stanie coś złego.

— Czy mocno cię pobili chłopi? — pyta kapitan, zwracając się 
do Miszki?

— Och tak, dziadzia! -— odpowiada tenże, obmacując swe boki. — 
Ja aż upadł na ziemię i prosił, żeby mnie nie bili, to byka poniecham.
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— Ty, Chyl, jesteś swołocz! — mówi groźnie stary. — Ja tobie 
mordy nabiję za tąka opiekę nad moim siostrzeńcem. Ja ci go 
dał do pomocy, żeby płacił i  pisał kwity, a  ty nie pilnowałeś go 
i pozwoliłeś pobić. Ty jego umyślnie wprowadził w zasadzkę, żeby 
mu odebrać chęć do dalszych podróży, ale on już i bez ciebie się 
obejdzie, a  ty teraz marsz na kuchnię kartofle czyścić, żydowska 
mordo!...

— Tak, co ja winien? — tłumaczy się Chyl. — Pan Miszka jest 
cywilny i takiemu bydła brać nie wolno, dlatego chłopi rzucili się 
na niego, a mnie wojskowego to się każdy boi i ręki nie podniesie.

— No to czemu ty jego samego zostawił? Trzeba było tobie 
byka brać. Ja ciebie od sądu polowego obronił, gdyś ukradł 
oficerowi woły, a  teraz tak mi się odpłaciłeś za moje dobro? — 
ryczy kapitan.

— Przecie my te byki wzięli z  lasu razem z  panem Miszką, 
to za co ja mam cierpieć? Czy ja je sam miałem zjeść na obiad? 
Ja chciałem dobrze zrobić i  zawsze się starałem jak nikt, a  jak 
pobili pana Miszkę, to Chyl winien. Dobrze, ja mogę iść nawet 
i na kuchnię skrobać kartofle, ale wtedy cała komenda będzie bez 
mięsa, bo cywilnemu panu Miszce nikt bydła nie sprzeda.

Kapitan chodzi w  zamyśleniu po pokoju, wyciskając głębokie 
ślady od podkówek na froterowanej podłodze.

— Tobie, Miszka, trzeba do lekarza. Zawołać mi Iwana -— 
mówi do Chyla.

Zjawia się Pęcherek i  otrzymuje rozkaz odwiezienia Miszki 
do miasteczka.

— A co się stało panu Miszce? — pyta troskliwie sługus.
— Nie twoja rzecz rozumować! — tupie gniewny kapitan. — 

Marsz po podwodę i szabas. A ty Chyl jesteś już za mądry. Ja cię 
do roty wpakuję. Poszoł won stąd!...

Chyl znika, jakby go podłoga pochłonęła.
Stary w  dalszym ciągu przechadza się po pokoju. Miszka 

siedzi cicho jak pobity pies, a  Goślica pilnie pisze, nie zważając 
na nikogo, nawet na piękną pannę.

— Ot, widzicie! — zwraca się do niej kapitan, — żydowska 
głowa!... On myśli tylko o  sobie, a  tego człowieka byliby zabili. 
Ładny opiekun!... Żeby on przepadł, sukin, syn...
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Panna, bawiąc się swoimi długimi warkoczami, nic nie 
odpowiada, wstaje i, szeleszcząc sukniami, wychodzi.

Goślica, skończywszy pisanie, przypatruje się teraz Miszce 
i  widzi, że powierzchowność jego zmieniła się nie do poznania. 
Ubrany jest w  elegancki garnitur, koło szyi bieli się kołnierzyk, 
na nogach ma czarne wysokie buty, na nich błyszczące kalosze, 
a na palcu złoty pierścień.

— Hm! — myśli sobie. — Odrestaurował się nieźle, ale i ucho 
dzbanowi się urwało; teraz będzie ostrożniejszy. Chyl mu dał 
lekcję, bo on już dawno o tym myślał.

Zjawia się Pęcherek i oznajmia, że wóz już zajechał, po czym ze 
starym i Miszką wychodzi.

Uchylają się drzwi i  cichutko wsuwa się Chyl. Twarz ma 
czerwoną, ręce także, jak gdyby się przed chwilą ubabrał we krwi.

— A to ładny opiekun z Chyla, kiedy jak Judasz wydał Miszkę 
na pobicie — zagaduje żartobliwie Goślica.

— Ja nie jestem niańką, żebym miał go pilnować — rzecze 
tenże, częstując Goślicę papierosem.

— Teraz, jak Chyl pójdzie na kuchcika, to Miszka na pewno już 
włoży frak, cylinder i lakiery.

— Ny, chłopi dadzą mu taki frak, że będzie musiał o śmiertelnej 
koszuli pomyśleć, a  ja i  na kuchni mogę mieć dobrze, bo i  tam 
jest się czym pożywić. Zresztą zobaczymy, kto kogo przeprosi: 
ja kapitana, czy on mnie? Straszy mnie rotą! Może i  tę pannę 
będzie tam chciał wysłać, jak się na nią obrazi!?

— Ale z Chyla jest dobry profesor, bo uczy starą metodą i nawet 
tępy uczeń wykład może zrozumieć.

— Przecie ja nie biję kijem Miszki, tylko chłopi.
— Tak, tak! — przywtarza Goślica, — ale stary pomylił się 

w  wyborze nauczyciela, bo od takiej nauki Miszka dostanie 
za bardzo delikatne wychowanie. Pewno teraz z parę dni poleży.

— Niech mu idzie na dobre zdrowie! — mówi chytrze Chyl. 
— Jak go napadli, to mógł się bronić, bo przecież jest taki mądry, 
że pisze kwity i mnie pilnuje.

— Jednak nieładnie Chyl zrobił, że go wprowadził w zasadzkę.
— Mój panie! — broni się Chyl, siadając. — My się 

znamy dobrze i  nie potrzebuję robić żadnych sekretów. Czy 
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ja go tu sprowadziłem, albo kazałem z  sobą jeździć? Czy 
to wypada kuzynowi kapitana bydłem handlować? Za tyle 
dobrego, co ja zrobiłem dla starego, to on jeszcze ze mnie zakpił 
i  powiedział, że jestem głupi i, żebym nie zginął, to mi dał 
tego mądrego siostrzeńca do pisania rachunków, bo ja jestem 
niegramotny. No i  wlazł chłopom w  łapy, to go pobili, a  ja taki 
głupi szabasowy Żyd, co mogę na to poradzić?

Następnie Chyl tak pracuje głową, że aż jego twarz przybiera 
kolor ćwikły, po czym mówi dalej:

— Mój panie! Żeby diabli wzięli tych złodziejów. Jak oni 
kradną, to chcą, abym im dopomagał w  tym i  wciąż pracował 
na nich. Tak to ja nie mogę, bo też potrzebuję czasem coś zarobić. 
Przecie zostawiłem handel w domu i żonę z dziećmi bez kawałka 
chleba, to ja im chcę trochę pieniędzy posłać, żeby oni z  głodu 
nie umarli. Jak ruski cesarz chce mnie krzywdzić, to ja muszę się 
ratować, bo jemu jeść się nie chce i nie wie, co to jest głód.

— A  przecież rezerwistki otrzymują zasiłki od rządu — 
pociesza Goślica.

— Ny, takie posiłki to oni mogą dać dziadowi, bo co znaczy te 
parę rubli na taką drożysz?

— A  więc Chyl, jako dostawca bydła, może sobie częściowo, 
a może i całkowicie wynagrodzić straty, ale mnie kto powetuje?

— Przecież my się dobrze znamy — rzecze Chyl — i ja w każdej 
chwili, jak panu będzie potrzeba, mogę pożyczyć nawet i sto rubli.

— Czy Chyl chce mnie przekupić? Przecież mój głos tu nic nie 
znaczy. Zresztą i bez tego bym się wstawił, a pożyczka jest mi nie 
potrzebna.

— Niech się pan nie obrazi, przecie ja nie chcę dać łapówki, 
bo to dobre dla kacapów, ale ja słyszałem, że pana ograł 
Gorzałkowski i myślałem, że może potrzebne jest parę rubli.

— Na razie dziękuję, a  jak mi kiedy zabraknie pieniędzy, 
to sam poproszę o małą pożyczkę, a teraz radzę iść Chylowi w tej 
sprawie do naszego komendanta, to on starego udobrucha.

— Oj, jaka fajn myśl! — cieszy się Żyd i  wychodzi cały 
rozpromieniony z radości.

Wieczorem Chyl zaprasza do swojej kwatery na ryby 
Gorzałkowskiego, Goślicę i Bałaganowicza. Udają się dość wcześnie 
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w obawie, aby się w maśle nie potopiły, albo żeby Chyl ich nie zjadł 
przez swoje łakomstwo. Przy wejściu uderzył ich osobliwy widok. 
Chyl z  zakasanymi do łokcia rękawami u  koszuli nadziewa ryby, 
a obok, siedzący w kuczki Żydek, nazwiskiem Mokry, zaszywa im 
brzuchy i kolejno kładzie do kociołka. Silny zapach czosnku, cebuli 
i innych przypraw aż wierci w nozdrzach.

— Gdzie się uczyliście balsamowania ryb? — pyta 
Bałaganowicz. — Chyba przodkowie z  Egiptu przekazali wam 
tę sztukę.

— Przecie to nie jest balsamowanie, tylko nadziewanie i  ono 
ma związek z  kuchnią, a  nie z  medycyną — wyjaśnia Chyl, 
zapraszając gości, aby usiedli.

Kiedy nadziewanie się skończyło, Mokry nalewa w  kociołki 
wody i  stawia je na kuchni, w  której palą się tęgim ogniem 
sztachety z  ogrodzenia podwórzowego. Chyl jak alchemik 
z powagą dodaje do kociołków soli i rozmaitych korzeni. Wreszcie 
woda zaczyna się przewracać i ryba jest gotowa.

Wtem drzwi się otwierają i  wchodzi Szuwaks z  Kompasem, 
których widocznie Chyl także zaprosił. Witają się i  siadają przy 
małym stole, na którym Mokry dość niezręcznie stawia wódkę, 
chleb i ryby.

— Uważaj i  nie rozlewaj po stole, żydowska mordo — mówi 
żartem Chyl.

— No dobrze, że już Chyl nabrał humoru, bo nie ma czym się 
przejmować — odzywa się Gorzałkowski.

— Moi panowie! — powiada Półpoście, posępniejąc. — Ja już 
byłem na tureckiej wojnie, a  takiego niepowodzenia jeszcze nie 
miałem, jak tutaj.

— No co tam! Niech Chyl kropnie sobie z  jednego mocnego, 
to i zmartwienie przejdzie — doradza Szuwaks.

— Kiedy to nie jest takie proste zmartwienie — twierdzi Chyl, 
sięgając ręką po rybę. — To jest dla mnie po prostu wstyd, bo jak 
ja kupię byka, wtedy Miszka każę mi go prowadzić, a  sam jak 
wielki hrabia zostanie się płacić. Ja jemu życzę, żeby on do śmierci 
z bykami handlował, ale beze mnie.

Następnie Chyl stawia drugą porcję ryb, zachęca do jedzenia 
i tak dalej się rozwodzi:
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— Ja się staram i gęby nie żałuję, bo chcę, żeby wszyscy mieli 
dobrze, ale teraz, kiedy mnie skrępowali gorzej jak z powrozem, 
to co ja mam robić? Kapitan powiedział, że moje rachunki są 
niedobre, bo ja jestem niegramotny, a  ja i  bez tego noszę notes 
i zapisuję w nim wszystko co potrzebuję spamiętać.

— Jakżeż Chyl notuje? — pyta zaciekawiony Goślica.
— No moje zapisanie jest jeszcze lepsze, jak gramotnych, 

bo nikt oprócz mnie tego nie przeczyta. Ja to sobie sam 
wymyśliłem. Niech panowie zobaczą. Tu na przykład jest 
napisane sto rubli, które pożyczyłem jednemu znajomemu.

Wszyscy oglądają dwa niezgrabne kółka zaznaczone ołówkiem.
— No Chyl przeszedł Egipcjan i  Babilończyków swoją 

wynalazczością w dziedzinie pisma, bo nie używa hieroglifów, ani 
ćwieków, tylko kółka — drwi Goślica, — ale ciekawy jestem, jakby 
Chyl zanotował, gdyby pożyczył komu garnitur.

— O! niech panowie zobaczą — mówi Chyl, przerzucając 
kartki w notesie — tu stoi gwiazdka, a to znaczy, że jeden piekarz 
pożyczył ode mnie płaszcz.

— Takie zapisywanie nie zda się na nic i  lepiej to wszystko 
mieć w głowie — powiada Goślica.

— Nie, to jest dobry sposób — upiera się Chyl, — bo ja każdą 
rzecz piszę na osobnej stronicy, i wiem, co wszędzie stoi.

Dalszą rozmowę przerywa nowa porcja ryby, podana przez 
Mokrego, której gatunku goście już nie mogą rozróżnić z powodu 
słabego światła, czy też zamroczenia wódką. Wreszcie wszyscy, 
mając do syta nadziane brzuchy i  gęby rybami, oglądają się 
za czapkami.

Na zakończenie Szuwaks, nabrawszy tchu, śpiewa po polsku 
pięknym wyszkolonym głosem jakąś smutną i przejmującą zgrozą 
piosenkę o losach błędnej dziewczyny, po czym goście żegnają się 
i odchodzą na swe kwatery.

Przez kilka następnych dni Gorzałkowski mało co się pokazuje 
w  kancelarii, tak hula, boć przecież Chyl z  wypchaną kieszenią 
uciekł się pod jego obronę przed gniewem starego Achillesa.

Wreszcie nadeszły święta Wielkanocne, na które Gorzałkowski 
zgromadził ogromne zapasy. Z  rana przychodzi do mieszkania 
stangreta kapitan w różowym humorze i powiada:
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— Choć ja prawosławny i  obchodzę święta według starego 
stylu, jednak, jako chrześcijanin, chciałbym się podzielić z wami 
jajkiem święconym. Składam więc życzenia, abyśmy w przyszłym 
roku po rozbiciu naszych wrogów dzień ten w lepszym szczęściu 
świętowali.

Mówiąc to, stary ruskim obyczajem całuje się z Gorzałkowskim, 
Goślicą, stangretem Michałem, który ze swej strony cmoka go 
w  rękę, co widząc jego żona, czyni to samo, po czym wszyscy 
siadają do stołu.

Po posiłku, spędzonym na wesołych rozmowach, Michał z żoną 
dziękują i wychodzą do kuchni.

— No i  cóż my z  Chylem zrobimy? — pyta stary 
Gorzałkowskiego.

— On się dobrze stara od samego początku — mówi tenże — 
i  nie ma racji gardzić jego usługami. Moim zdaniem powinien 
pełnić nadal swoją funkcję, choćby ze względu na to, że nikt inny 
go tu nie zastąpi, a Miszka sam nie da rady, bo nie zna się na bydle 
i będzie przepłacał.

Stary coś się zamyśla, a  potem, nagle pokazując na Goślicę, 
pyta:

— A ten, wasz pomocnik, jak się stara?
— No, pracuje i jest zdolny, tak, że gdyby wy mnie naznaczyli 

swoim pomocnikiem na miejsce Szuwaksa, który tylko hańbę nam 
przynosi, to on mógłby zostać nawet starszym pisarzem.

Stary znowu myśli, potem mówi:
— Jakże ja Szuwaksa mogę usunąć, kiedy mnie jego Okręgowy 

Zarząd przysłał, no i  on gotów za to zrobić żydowski gewałt, 
a mnie nazwać antysemitą.

— Wszystko jedno możecie go odesłać, bo on, jako inżynier, 
tu jest zbyteczny, a  przyda się gdzie indziej do pracy, bardziej 
odpowiadającej jego wykształceniu.

— A dlaczegóż on nam wstyd przynosi? — broni się stary.
— Bo Żyd, a  wy go swoim pomocnikiem zrobili. Słyszałem, 

że na czeki za jego podpisem nawet mąki nie chcą nam wydawać 
i musi ktoś poświadczać.

— Tak ja temu nic nie winien. — tłumaczy się stary — i sam nie 
mogę was naznaczyć pomocnikiem. Od tego jest Drung; zresztą 
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wy tylko podoficer, a do tego trzeba mieć stopień czynownika.
— No, ale przecież Szuwaks, jako Żyd, tej rangi też nie posiada, 

bo ustawy wojskowe na to nie pozwalają.
— Niedługo będę w  zarządzie, tak ja pogadam o  tym 

z Drungiem — powiada po pewnym namyśle stary.
— Drung jest Niemiec, to Żyda poprze, więc nie warto się z tym 

nawet odzywać.
— Najgorszy to ten kontroler. Przyjedzie jaki powsinoga 

i będzie tu mądrzył się ze dwa tygodnie — zmienia temat mowy 
stary.

— Głupstwo! — odpowiada Gorzałkowski. — Pierw trzeba 
go napoić i  poznać, a  potem będzie wiadomo, jak się bronić. 
Na tureckiej wojnie kontrolerzy mieli daleko więcej roboty, 
a napuściło im się takiego tumanu, że nic oni na oczy nie widzieli. 
Damy sobie z nim radę i tutaj.

— Głównie sprawy pieniężne — mówi stary, — chociaż 
mniej więcej jestem w  porządku, jeśli kontrola uzna rachunki 
niegramotnego Chyla. Księgę rozkazów już mam wypełnioną: 
gorzej tylko, że nie prowadzimy sprawozdawczych list furażowych 
i  prowiantowych, a  tu dobiega trzeci miesiąc wojny. Nawet nie 
wiem, czy i artelszczyk posługuje się jaką książką.

— Zdaje się — pociesza starego Gorzałkowski, — że artelszczyk 
wszystko zapisuje, a  list furażowych, ani prowiantowych 
prowadzić nie możemy, bo nie mamy rozporządzenia, jakie 
ceny płacić za produkty i  nie wiemy ile należy się furażu 
na konia, a  ile prowiantu na człowieka. Wydajemy tak, jak 
nam się zdaje, lecz skąd możemy wiedzieć, czy właśnie, 
zapłacona cena nie jest wyższa od rządowej i  czy ją kontrola 
uzna? Jedynym naszym tłumaczeniem w  tym względzie może 
być podkreślenie, że w  ciągłych pochodach nie odbieramy 
poczty i  dlatego nie możemy należycie prowadzić kancelarii. 
Wypłaciliśmy, na przykład pensję ludziom, a  czy wiadomo, jaka 
im się teraz należy? W  czasie pokojowym są stałe normy, dziś 
nieobowiązujące.

— Przecież mamy etat, to chyba nim winniśmy się kierować — 
przerywa stary.

— Co tam etat? W  nim pensja uchwalona jest może przed 
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dwudziestu laty, a dziś są inne warunki — objaśnia Gorzałkowski.
— I księga kasowa nie jest prowadzona od dawna, bo Goślica 

przepisuje ją na czysto i  ja teraz nie wiem, ile powinienem mieć 
gotówki — żali się stary.

— Bez arkuszy sprawozdawczych niemożliwe jest prowadzenie 
księgi kasowej, bo skąd można wiedzieć, ile pieniędzy wyszło 
na karmienie koni i ludzi?

— Te przeliczenia można zrobić i później — mówi stary, — tak 
iż w końcu wyczyściłoby się kasowość, ale arkusze trzeba będzie 
wypełnić zaraz.

— Na zasadzie czego? — oponuje Gorzałkowski. — Wyliczymy 
na przykład, że otrzymaliśmy tyle, a  tyle to produktów i  furażu, 
a  po jakiej cenie? Zresztą nawet nie wiemy, ile czego nam się 
należy miesięcznie, bo co do tego nie ma rozkazów, a i liczba koni 
i  ludzi nie jest zawsze u nas stała. Następnie przecież nie mamy 
tych arkuszy, a  wydaje je zarząd ze swoją pieczęcią i  podpisem, 
to jak my będziemy wyglądać, jeżeli dopiero teraz po to się 
zwrócimy?

— Tak ja to wszystko dobrze rozumiem, ale nam i pieniądze już 
się kończą, a  drugich nie dadzą wcześniej aż po przedstawieniu 
sprawozdania z wydatków — oznajmia zakłopotany kapitan.

— No, to, chcąc, nie chcąc, musicie pojechać do zarządu po te 
arkusze, bo wcześniej, czy później i tak was napędzą do tego.

Stary drapie się po głowie i mówi:
— Och! żeby czort pobrał wszystkie kontrole. Mój pomocnik 

nic się nie zna na kancelarii; przepaść mnie przyjdzie z  tym 
wszystkim i umrzeć ze zmartwienia.

— Naznaczcie mnie swoim pomocnikiem, a  wszystko się 
naprawi i wyczyścimy biurowość na glanc.

— Tak ja was przedstawię do nominacji i poprę u Drunga.
— Nie! — przerywa Gorzałkowski. — Tu nie można inaczej, 

tylko trzeba pułkownika postawić wobec dokonanego faktu, 
a  ja wam zrobię taki porządek, o  jakim nie słyszano i nie będzie 
waszym pomocnikiem Żyd, któremu strach dawać do czytania 
papiery urzędowe, a cóż dopiero powierzyć pieczęć?

— Tak chodźcie do mnie, to my jeszcze o  tym pomówimy 
— rzecze stary, podnosząc się z  krzesła, — a  ty, Goślica, nie 
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opowiadaj nikomu, co tu mówiliśmy. Dziś i  jutro święto, tak 
możesz sobie odpocząć, a potem staraj się dalej, to za swoją pracę 
dostaniesz nagrodę.

— Jak to! — myśli Goślica, — więc aspiracje Gorzałkowskiego 
sięgają aż tak daleko, że chce wysadzić Szuwaksa. To nieuczciwie 
z jego strony. Niby Szuwaks nie zna tych arkanów kancelaryjnych, 
ale za to, jako inżynier, dobrze prowadzi piekarnię. Stary jednak 
nie ma chęci naznaczyć Gorzałkowskiego swoim pomocnikiem, 
gdyż się go boi. Ciężkie chmury zawisły nad Szuwaksem. Ostrzec 
go nie mogę, bo narażę się tamtym. Niech to wszyscy diabli porwą! 
Mogliby sobie o tym gadać, ale nie przy mnie. Jednak zdolny jest 
ten komendant i zna się na różnych matactwach kancelaryjnych, 
ale kapitan to też szczwany lis, który pewno już nie z jednego sidła 
wykręcił się sianem, choć głupiego udaje.

Niebawem wraca Gorzałkowski, ubiera się w  płaszcz, 
przypasuje szablę i mówi:

— Można go ugnieść jak ciasto, ale nie każdy to potrafi, zresztą 
pomocnikiem nie chce mnie naznaczyć. Jechał go sęk! Przyjdzie 
jeszcze taka chwila, że sam mnie o to poprosi. Nie mów pan tylko 
o tym nikomu.

Wieczorem wraca Gorzałkowski z  Szuwaksem, 
Bałaganowiczem i  jakimś żółtym podporucznikiem, podobnym 
z  wyglądu do Niemca. Michałowa pośpiesznie wysuwa stół 
na środek izby, nakrywa go białą serwetą, po czym przybyli 
siadają przy nim. Goślica nie wie, co ma zrobić: zostać, czy 
uciekać? Jednak zaproszono i  jego. Na stole zjawia się gruba 
flasza trójgwiazdkowego koniaku z  białą etykietą, następnie 
marynaty, konserwy, wędlina. Gorzałkowski napełnia kieliszki 
różowym płynem i powiada:

— No pierwszy bez zakąski i  dopiero po drugim bierzemy 
się do żarcia. Najprzód wnoszę zdrowie gościa pana porucznika 
Knigge!

Humory się rozjaśniają, a Gorzałkowski zagaduje gospodynię:
— Gdzie to wasz mąż? Czy nie chce się z nami wódki napić?
— A  to pojechał z  rządcą w  goście do dziedzica — powiada 

Michałowa.
— Ho! ho! — śmieje się Gorzałkowski. — Jeżeli Michał jeździ 
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do dziedziców w  goście, to nie dziwota, że opuścił tak godną 
kompanię jak nasza.

— A dyć jeno rządca w goście pojechał, a on tylko za furmana 
— tłumaczy się Michałowa.

Tymczasem przychodzą nowe toasty.
Knigge już przestaje pić i chce uciec, wymawiając się, że musi 

odprowadzić dowódcy jakiś transport.
— Gdybym miał pańską rangę — mówi Bałaganowicz, 

— to plunąłbym na to i  dopiero po miesiącu pokazałbym się 
w komendzie, a wówczas dowódca, zamiast mi wymyślać, jeszcze 
ucieszyłby się, żem się odnalazł.

— Oj wy nie znacie mojego dowódcy! Popadnie mnie i  tak 
za to, że się zostałem, a transport poszedł sam.

Tymczasem Gorzałkowski znów ujmuje potężną dłonią flaszkę 
i  wypełnia kieliszki po brzegi, a  z  kuchni zalatuje miły zapach 
skwarzącego się na patelni mięsa.

— Panie Książkowski103! — woła Gorzałkowski pod adresem 
porucznika, wznosząc kieliszek w górę. — Czemu milczysz, jakby 
ci kto zasznurował twą niemiecką gębę? Jeżeli będziesz się bał 
po nocy jechać do transportu, to cię odprowadzę, a teraz pijmy.

— Tak, tu nie o mnie chodzi, a o  transport, który może gdzie 
ugrząść w  błocie, a  potem bura od dowódcy — tłumaczy się 
Knigge, chcąc wyjść, ale nie może się wydostać.

Gorzałkowski częstuje go cygarem i mówi:
— Siedź pan, bo jak nie, to wsadzę cię pod piec.
— Kiedy nie mogę, — odpowiada Knigge, pochylając się, 

jakby chciał pokazać swe żółte szlify, obwiedzione czerwonym 
sznurkiem.

— Wtedy ja ci stworzę nowy transport — rzecze Gorzałkowski, 
nie rozróżniając już widać rang. — Zdrowie Książkowskiego!

W  izbie robi się coraz mroczniej od cygarowego dymu, 
biesiadnicy mówią coś niewyraźnie i  jakby przez sen. Już nie 
wszyscy spełniają kolejki, ale Gorzałkowski czerwony jak Bachus 
przynagla do picia. Goślica podziwia go, jakby obliczał, ile on już 
w  swoim życiu mógł wypić alkoholu, jeżeli i  teraz po dalszych 
kieliszkach, które spełnia przeważnie sam, nie zdaje się być 

103  Kniga — księga
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pijanym, tylko coraz bardziej czerwienieje.
— Knigge, pij! — zachęca Gorzałkowski. — O  drodze 

i transporcie zapomnij, boć to przecież święta.
— Ja już nie mogę! — bełgocze zupełnie pijany porucznik, 

patrząc bezradnie w pełen kieliszek. — Ja muszę iść!
— Gdzie? Chcesz się utopić w  błocie? Musisz spać u  nas! — 

mówi purpurowy Gorzałkowski.
Kiedy goście już pić nie chcą, komendant przyprowadza 

z  kuchni Michałową, która, obcierając gębę rękawem, spełnia 
z nim trzy lampki jedną po drugiej.

— No i  na czwartego teraz — rzecze Gorzałkowski, — ale 
żeby był chłopak, a nie dziewucha, a ja niech zostanę wam ojcem 
chrzestnym.

— I rodzonym! — dodają goście.
Gorzałkowski sadowi Michałową za stołem i  podsuwa jej 

mięso, marynaty, ciasta, herbatniki, cukierki, czekoladę i  owoce. 
Potem zjawia się herbata i cytryny. Biesiadnicy zaczynają śpiewać, 
nie słysząc w  ogólnym chaosie swych własnych głosów. Wtóruje 
im także prawie nieprzytomny Knigge i już nic nie mówi o swoim 
transporcie.

— No, panowie! — krzyczy Goślica. —- Wolność Tomku 
w stangretowym domku; zaśpiewajmy sobie Marsyliankę!

— Dobrze, ale przy takiej rewolucyjnej pieśni niech Knigge 
rzuci szablę do kąta — żartuje Bałaganowicz.

— On ją nie tylko rzucił, ale nawet powiesił na gwoździu — 
drwi Gorzałkowski.

Wtem za drzwiami w sieni dają się słyszeć czyjeś kroki.
— Cicho, sza! — ostrzega Szuwaks.
Wchodzi Michał, stawiając latarnię w kącie.
— A  jak się mamy! — woła Gorzałkowski. — Toś pan wrócił 

z  gości od dziedzica! Prosimy do towarzystwa. Czy bardzo was 
tam spoili?

— Tak sobie! — mówi stangret, gładząc mokre wąsy. — Teraz 
wódki nie można dostać, to tylko herbatą poczęstowali.

— No to kropnijcie sobie tutaj — zachęca komendant.
Michał wychyla jedną po drugiej cztery lampki, po czym bierze 

się do jedzenia.
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Gorzałkowski zaś, przyjrzawszy się butelce pod światło, rzuca 
ją za szatę, mówiąc:

— Nie znoszę widoku trupów.
Niektórzy biesiadnicy raczą się jeszcze hebratą z  cytryną 

i  opowiadają sobie anegdoty, a  Knigge już śpi, oparłszy się 
na stole. Wreszcie budzi się, przeciera oczy i coś maca koło siebie, 
jakby szukał czapki.

— Gut Morgen! — pozdrawia go Gorzałkowski. — Przespałeś 
się? A może wleziesz pod pierzynę?

— Teraz już muszę jechać — powiada Knigge, ziewając.
— No, nie bronimy, bo i  my chcemy pójść spać — rzecze 

Gorzałkowski.
Wychodzą wszyscy. Na dworze są ciemności egipskie. Blask 

od latarni, trzymanej przez Michała, pada na żółtą postać 
porucznika, który odjeżdża i znika wśród nocy. Żegnają się także 
Szuwaks i Bałaganowicz i wkrótce dom stangreta zasypia.

Naraz słychać, że ktoś wali do drzwi.
— Kto tam? — pyta Michał.
— To ja, porucznik Knigge — brzmi odpowiedź.
Stangret otwiera. Przez uchylone drzwi bucha ze dworu 

do izby mgła, a w niej ukazuje się jakaś postać, umazana w błocie 
i  chwiejąca się na nogach. Wtacza się do izby i  siada ciężko 
na ławie, ociekając z wody.

Co się stało? — pyta Gorzałkowski, zaglądając do kuchni.
— Spadłem z konia w rów i o mało się nie utopiłem, a tu ledwie 

trafiłem — rzecze z wysiłkiem Knigge.
— A koń gdzie?
— Uciekł!
— A gdzie was zrzucił?
— Za parkiem. Musiał pognać do transportu. Ot mnie teraz 

będzie od dowódcy, jak zobaczy, że koń przyszedł, a mnie nie ma.
— Michał wychodzi z  latarką szukać konia, ale powraca 

z niczym.
— Muszę odprowadzić tę ślamazarę, bo jest pijany i  sam 

po ciemku nie trafi — mówi półgłosem Gorzałkowski do Goślicy, 
po czym zwracając się do porucznika, pociesza go:

— No, nie martw się pan! Pojedziemy razem i  ja wszystko 
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dowódcy wytłumaczę.
Na drugi dzień na prośbę Gorzałkowskiego Michałowa 

odgrzewa pozostałe z  uczty mięsiwo i  wyciąga co najlepsze 
kawałki z garnka niby dla spróbowania, czy już jest dobrze. Wogóle 
państwo Michałowie nacechowani są wielką interesownością. 
Czują, że to się niedługo skończy i  chcą się najeść co najmniej 
na miesiąc. To też oboje przesiadują, pojadają i popijają, a Michał 
powiada do swej magnifiki:

— Jedz i pij, to mi się upasiesz.
— O  tam, upasę się! Jak wieprzka zarznierz, to co innego — 

mówi urażona w swej godności pani stangretowa.
Co i  raz wpadają swarliwe i  gderliwe sąsiadki, robiąc plotki 

o  całym świecie i  przepatrując, co się dzieje w  stangretowym 
domku.

Jak najraniej po świętach goły już Gorzałkowski siada na konia 
i  przywołuje Chyla w  celu pożyczki, ale ten jakoś się nie kwapi 
z tym.

— No dawaj prędzej, bo nie mam czasu — woła Gorzałkowski, 
wpadając w złość.

— Panie kumedancie! Ja nie mam. Skąd je wezmę? — 
tłumaczy się zmartwiony Chyl.

— Dawaj Żydzie, bo się śpieszę — nalega niecierpliwie, 
wyciągając rękę.

— Przecie ja nie mam tyle pieniędzy. Najwyżej mogę panu 
pożyczyć dziesięć rubli.

— To dawaj, byle prędzej, bo się spóźnię.
— Chyl przestępuje z nogi na nogę, po czym pędzi do Goślicy, 

a Gorzałkowski za nim.
— Panie — woła Chyl do Goślicy. — Niech mi pan rozmieni 25 

rubli.
— Ja ci zaraz rozmienię, dawaj! — powiada Gorzałkowski, 

sięgając ręką do kieszeni
— To niech pan da 15 rubli reszty — upomina się płaczliwie 

Chyl.
— Ja odejmowanie znam nie gorzej od ciebie i wiem ile mam 

wydać. No dawaj prędzej — mówi Gorzałkowski, zagarniając 
dłonią powietrze w swoją stronę.
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— Niech pan da pierw reszty! — błaga Chyl!
— Co ty mi nie wierzysz, żydowska mordo? — wrzeszczy 

Gorzałkowski, zamierzając się batogiem.
— Oj waj! — krzyczy zalękniony Chyl. — Co ja panu nie mam 

wierzyć?
— No to dawaj zaraz, bo czas nagli!
Chyl się kręci, krzywi, aż wreszcie 25 rublówka dostaje się 

do rąk Gorzałkowskiego, który w  oka mgnieniu bodzie konia 
ostrogami i podcina harapem. Chyl pędzi jakiś czas za nim i woła:

— Panie kumedancie! Pan zapomniał mi dać reszty!
— Nie mam drobnych; jutro dostaniesz! — odzywa się z konia.
Żyd powraca ze zwieszoną głową i żali się:
— Jutro! pojutrze! Już ja będę oglądał te 15 rubli! Mnie już 

sił nie starcza, bo zapracowałem się na te łapówki, a  jemu wciąż 
mało. On jest taki dziedzic, że jak bida, to do Żyda, a po bidzie — 
nie znam cię Żydzie.

— Jednak, gdyby nie on — zwraca uwagę Goślica, — to by 
Chyl siedział w rocie i do dziś może gryzłby ziemię, ale dawać mu 
więcej pieniędzy nie potrzeba, gdyż ta sprawa jest już załatwiona.

— A skąd pan o tym wie? Gorzałkowski powiada, że to jeszcze 
nie załatwione, a  ja tyle pieniędzy wydałem. Pan jako mój dobry 
znajomy chce mnie pewno pocieszyć?

— Mówię prawdę i Chyl się wkrótce przekona, że jest wrócony 
do łask, zaszczytów i godności.

— Daj Boże! — wykrzykuje radośnie Chyl, — bo człowiek ma 
tyle kłopotów na głowie, że aż strach.

Michałowa, przeczuwając nudę, jaka jej pozostanie 
w spuściźnie po sublokatorach — mówi do nich z żalem.

— Będzie nam się teraz przykrzyć przez was!
Nie zważając na to, obaj pakują swe manatki na furę, gdyż 

rozkaz jest ważniejszy, niż tęsknota pani stangretowej do 
Gorzałkowskiego, przy którym piła koniaki i  jadła pomarańcze, 
czego jej dziadowie i pradziadowie nie znali.

Już cały obóz jest gotowy do wymarszu, a  starego nie widać 
z  Czerwińska, dokąd pojechał na karty. Wreszcie się zjawia 
na koniu i mówi do Gorzałkowskiego:

— Tak nie mogłem wcześniej wrócić, aż poczułem wygraną 
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w kieszeni, bo z czymże w drogę jechać?
— Dobrze, że pan kapitan już jest — rzecze tenże. — gdyż 

rządca się o coś kłóci z Pęcherkiem.
Wóz starego zadziwiająco urósł niemal do wysokości niebios 

i nawet ślepy dostrzegłby, że wyglądają z niego rzeczy, wcale nie 
należące do żołnierskiego czy oficerskiego ekwipunku. Piękna 
panna i służba patrzą na odjeżdżających, jak na rabusiów, którzy 
pod groźbą rewolwerów nakazali milczenie, dopóki się nie oddalą 
aż za dziesiątą granicę. Tylko rządca sterczy przy wozie i  mówi 
stanowczym tonem:

— Ja was proszę, oddajcie nasze rzeczy, bo w przeciwnym razie 
zawezwę policję i zawiadomię wyższe władze wojskowe.

— Wam jakie rzeczy? — pyta, podchodząc stary. — Tak my 
przecież nic nikomu nie wzięli.

— Proszę rozpakować wóz, a zobaczymy — powiada rządca.
— Tak ty myślisz — wrzeszczy stary, udając złego. — 

że ja dla twojego widzimisię będę cały obóz zatrzymywał? Czy 
nie rozumiesz, co znaczy rozkaz w  czasie wojny? Dla twoich 
urojonych posądzeń będę się z tobą niańczył z pół dnia, a wojsko 
bez chleba zostanie. Ja ciebie aresztować każę, ty, sukin syn!

Rządca nic nie mówi, bo wie, że oponować oficerowi nie wolno, 
a można tylko skargę wnieść.

— On nam jeszcze policją groził i wyższą władzą wojskową — 
odzywa się Pęcherek z za wozu.

— Tak cóż policja? — śmieje się stary. — Ona może sobie łapać 
złodziei i  patrzeć, czy kanały w  ulicach są czyste, ale do spraw 
wojskowych mieszać jej się nie wolno. No, Iwan, a  może ty tam 
jaką dziewkę schował, albo i  co wziął, tak przyznaj się, bo my 
za ciebie odpowiadać nie chcemy.

— Panie kapitanie! — mówi rządca. — Jakże tu nie ma naszych 
rzeczy, jeżeli ten materac jest wzięty teraz.

— Iwan! — krzyczy stary — oddaj mu to, bo ze swoim 
dziedzicem po prośbie pójdzie, jak im za pobyt nie zapłacimy.

— No, jak my każdemu tak zaczniemy dawać, to co nam 
zostanie? — biada Pęcherek, odwiązując materac.

Rządca zabiera go i, niosąc na ganek, mówi do służby:
— Jednak oni nas porządnie okradli.
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Tymczasem obóz wyjeżdża na szeroki gościniec.
— Co za czort? — dziwi się stary. — W planie widnieje w tym 

miejscu szosa, a w samej rzeczy jej nie ma. Ot! polscy inżynierowie 
musieli oszukać rząd rosyjski — dopowiada z  głębokim 
przekonaniem.

— On chyba nie wie — zauważa Szuwaks, jadący na wozie 
z Goślicą, że do robót rządowych Moskale nie dopuściliby żadnego 
polskiego inżyniera.

— Więc dlaczego od razu składa winę na Polaków, kiedy oni 
sami rozkradli pieniądze przy budowie i nie mieli za co dokończyć 
— sarka Goślica.

— No, czy pan go nie zna? — mówi Szuwaks. — On gotów jest 
jeszcze to przypisać jakiemu polsko-żydowskiemu szpiegostwu.

Tabor posuwa się wolno i  po jakimś czasie dojeżdża 
do spadzistej góry we wsi Wola Czerwińska. Na boku stoi na koniu 
Dziewczenko i  wydaje jakieś rozkazy. Czoło obozu nagle znika 
z przed oczu jadącym z tyłu ludziom, gdyż wozy zjeżdżają w dół. 
Naraz na pochyłości góry rozlega się suchy trzask i  pierwsza 
rządowa powózka leży już w rowie do góry kołami, a konie stoją 
obok. Ludzie wyciągają potłuczonego i  pokaleczonego furmana 
i niosą go pod górę do następnego wozu. Tabor staje. Kapitan daje 
rozkaz hamowania kół, po czym wąż obozu znów drga i  pełznie 
w dół szczęśliwie po spadzistej górze.

Pod wsią Chmielewo nagle z za wzgórka rozlega się głos trąbki 
i  wychyla się zbrojny oddziałek kawaleryjski, złożony z  ośmiu 
ludzi w rosyjskich mundurach. Na czele jedzie przystojny młody 
oficer w  randze rotmistrza, a  obok niego jakiś żółty porucznik, 
jakby Knigge, a reszta żołnierze. Podjeżdżają do taboru, zataczają 
duże koło, trębacz daje hasło i  cały oddziałek znika w  tym 
kierunku, skąd się zjawił. Stary gapi się i nie wie, co ma znaczyć 
ta wizyta pod samym nosem.

— Cóż to za manewry? — pyta Szuwaksa zdumiony także 
Goślica.

— Wie pan! — odpowiada, — ten oddział wydaje mi się bardzo 
podejrzanym. Mam wrażenie, że to jest podjazd przebranych 
powstańców, bo czegóż by tu Moskale szukali na tych wertepach?

Wtem przysiada się do nich Chyl. Jest siny i  trzęsie się, jak 
w febrze.
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— Co ci jest? — pyta go Szuwaks. — Czyś nie chory?
— Panowie! — mówi cicho. — Ja się tak boję, żeby tu jaka 

bitwa nie zaszła, gdyż to był polski podjazd. Ja poznałem tych 
oficerów, bo oni przychodzili do mnie do sklepu, jak kiedyś 
mieszkałem w  Wyszogrodzie. Jeden to jest Czołopolski, a  drugi 
Chałupka.

— A widzi pan! — przerywa Szuwaks.
— I ja tak się strasznie lękałem, żeby oni na nas nie napadli — 

bąka dalej Chyl.
— Jak to ośmiu ośmieliłoby się rzucić na setki ludzi? — pyta 

zdumiony Goślica.
— Co pan chce? Oni są odważni jak cholera. Ja ich przecie 

znam! — dodaje Chyl!
Wtem od północnej strony rozlegają się strzały karabinowe.
— O! słyszą panowie? — mówi trwożliwie Chyl.
Na wszystkich twarzach maluje się niepokój, ale tabor posuwa 

się dalej, dociera do Chmielewa i  tu się zatrzymuje na postój. 
Po jakimś czasie od wsi Wiązówki przez haszcze przekrada się 
dwóch wąsatych i brodatych żołnierzy rosyjskich. Wyłażą na drogę 
i kierują się do obozu. Strzały rozlegają się coraz mocniej.

— Co wy za jedni? — pyta surowo Dziewczenko, nadrabiając 
miną.

— Z bitwy! — odpowiadają. — Powstańcy nasz oddział rozbili 
w puch, a my ledwie z życiem uszli.

— Tak wy dezerterzy! Ja was na etap odeślę. Tam 
za to dostaniecie!

— Pomiłujcie! — proszą.
— Tymczasem od strony Wiązówki znów ukazuje się w galopie 

kilku oryginalnych jeźdźców. Siedzą na koniach, a  obcięte 
postronki od orczyków wloką się po ziemi. Pędzą, jak szatany 
wprost na obóz i przeraźliwie wrzeszczą.

— Uciekajcie, bo Polaki następują.
Zatrzymują się na chwilę i, gorączkowo wymachując 

i  pokazując rękami na drogę w  stronę jaru, bełgoczą coś 
niewyraźnie i  w  obłąkańczym strachu mkną dalej w  kierunku 
Czerwińska. Strzały nie ustają ani na chwilę. W obozie powstaje 
nieopisana panika, jakby kto kijem zamieszał w  mrowisku. 
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Rozpoczyna się tumult, krzyki, zaprzęganie koni, zwijanie 
namiotów i  zrywanie świeżo stawianych pieców. Leżą już 
powywracane do góry dnem dzieże z  ciastem i  mąką, połamane 
łopaty i  inne sprzęty, szczapy drzewa, uprząż, po których 
tratują w  śmiertelnym strachu ludzie i  konie. Dymiące głownie, 
wyrzucone z  pieców, wydają swąd straszliwy. Zawiadomiony 
przez kogoś o  tym, co się dzieje, pędzi ze swej kwatery stary 
w czapce i z szablą w ręku, którą zapina po drodze. Biegnie także 
i Szuwaks. Po ich przybyciu ruch w obozie jeszcze się zwiększa, 
jakby kto do wrzącego kotła oliwy dolał. Jakiś furman zaprzęga 
konia łbem do orczyka i klnie jak diabli, że go założyć nie może. 
Kapitan coś rozmawia z  dezerterami i  chodzi między tłumem 
jak zbaraniały i, nie wiedząc, co począć, rozkazuje, aby w  razie 
napadu nie strzelać.

Naraz od strony Wiązówki pędzi kilka wozów z  żołnierzami. 
Po drodze zrzucają jakieś worki, paczki z  nabojami, aby ulżyć 
koniom i jadą na złamanie karku.

— Uciekaj! kto w Boga wierzy, bo powstańcy tuż, tuż!
Za ich przykładem już szereg fur odrywa się od taboru 

i na oślep zaczyna pędzić w stronę głównej drogi jak lawina.
Wtem wypada ze swej kwatery bez czapki z  rewolwerem 

w ręku Gorzałkowski, obudzony ze snu przez Goślicę. Jak opętany 
sadzi na przełaj i, zagradzając drogę uchodzącym, podnosi 
rewolwer i ryczy.

— Stać, psakrew, bo pozastrzelam!
Jeszcze chwila i  zdaje się, że cały ten rwący potok koni 

wozów i  ludzi wpadnie i  stratuje go. Ale naraz jak przed jakimś 
hipnotyzerem czoło taboru zatrzymuje się na miejscu, aż konie 
przysiadają na zadach i ryją kopytami ziemię; drugi szereg wozów 
wpada w lukę pierwszego rzędu i także staje.

— Gdzie jedziecie do jasnego pioruna?... — wrzeszczy 
do ogłupiałych ludzi. — Czy chcecie karki pokręcić? Won nazad, 
bo wam łby porozwalam!...

— Panie! Wojsko ucieka, to i my też nie chcemy tu stać — mówi 
jeden z furmanów.

— Jakie wojsko? — ryczy wściekły Gorzałkowski, kierując lufę 
rewolweru w mówiącego. — Słyszysz, że strzelają, więc tam jest 
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wojsko. Rozkazuję zawracać! — grzmi gromowym głosem.
Podjeżdżają na koniach kapitan i  Szuwaks i  mówią 

Gorzałkowskiemu, co opowiadają zbiegowie.
—To posłać na etap i  dowiedzieć się, jak jest, a  nie uciekać, 

żeby zgubić obóz. — wrzeszczy tenże.
Dziewczenko udaje się natychmiast po wiadomości i rozkazy.
Zbity szereg fur stoi nieruchomo. Ludzie, oczarowani odwagą 

i  przytomnością umysłu strasznego i  groźnego podoficera, 
wpatrują się weń i  nic nie mówią, a  on jak pogromca dzikich 
zwierząt spokojnie już, ale stanowczo rozkazuje:

— Słuchać mnie i  stać na miejscu aż będzie wiadomość. 
Niejeden już popłoch widziałem i  ludzi ratowałem, więc mi 
zawierzcie i nie bójcie się.

Żołnierze powoli uspokajają się. Pierwsi dwaj zbiegowie są 
także w  obozie. Stary zbaraniały i  zawstydzony, nie patrząc 
nikomu w  oczy, siedzi na koniu i  spogląda w  kierunku, skąd 
jeszcze dochodzą odgłosy strzałów. Gorzałkowski zaś, ocierając 
pot z czoła, nie rusza się z miejsca i woła ochrypłym głosem;

— Na dole karki pokręcilibyście na wąskim moście: tam 
śmierć na was czyhała! I czy to się tak ucieka? Jak pułk przestaje 
istnieć, gdy sztandar straci, tak samo i piekarnia skończyłaby swój 
żywot, boście piece zostawili. Za to do roty wpakowaliby was. 
Na drugi raz świnie wam paść, a nie uciekać. Mnie macie słuchać, 
bo inaczej to was diabli wezmą!

Stary, słuchając tego, czerwony jest od wstydu jak lampas jego 
czapki i milczy.

Gorzałkowski szyderczo i z pogardą patrzy w  jego stronę, jak 
gdyby chciał powiedzieć ludziom, koniom i wozom:

— Oto wasz wódz i  naczelnik, podły tchórz, który o  mało 
co was nie wytracił; ściągnijcie go z konia i zerwijcie szlify, gdyż 
nie wart ich nosić.

Tymczasem ukazuje się Dziewczenko i  tak pędzi, aż koniowi 
białe płaty piany lecą z  pyska. Kapitan rusza kłusem w  jego 
stronę, a Gorzałkowski trwa na posterunku.

— Wracać! — krzyczy Dziewczenko. — Niebezpieczeństwa nie 
ma! Powstańcy odparci!
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Cały obóz rusza bez rozkazu i powraca na poprzednie miejsce 
ze śmiechem, krzykiem i gwizdaniem. Szuwaks rozkazuje ludziom 
natychmiast uporządkować stare miejsce i  stawiać na nowo 
piece, a kapitan, chcąc się zemścić na zbiegach, którzy wywołali 
popłoch, rozpoczyna wymyślanie:

— Wy, sukin syny, czego was tu diabli noszą? Natychmiast 
pójdziecie z  konwojem na etap, gdzie sąd polowy i  kula 
w  łeb za ucieczkę z  linii. Przez was, dziegciarze, zginęłoby 
tam w  parowie trzysta ludzi, dwieście koni i  za miliony rubli 
wszelakiego dobytku.

Podchodzi Gorzałkowski. Stary, uważając, że wypada coś 
powiedzieć, sili się na uśmiech i mówi:

— Nu, tak i  stchórzyli, podlecy, a  tu niebezpieczeństwa 
żadnego nie było... No, ale wy, mołodziec, sławnie mnie pomogli!

Gorzałkowski, stojąc z  papierosem w  zębach i  z  rękoma 
w kieszeniach, wobec całej komendy odzywa się:

— Mała pomoc, ale doraźna, a pan kapitan chyba teraz odwoła 
swe słowa, wyrzeczone w Nowym Dworze, żem zuch, kiedy jestem 
pijany, a jak się prześpię, to i świni zlęknę się

Stary czerwony ze wstydu jak burak, podaje mu rękę i dziękuje 
wobec wszystkich za uratowanie obozu, wysławia jego męstwo 
i przytomność umysłu.

Wszyscy odzyskują dobry humor. Szuwaks ze śmiechem 
opowiada, jak podczas popłochu dawał polecenie jakiemuś 
żołnierzowi, który, słuchając, salutuje, a  ręka mu się trzęsię jak 
w febrze. Znów jakiś feldfebel wymyśla:

— Psiakrew! połamali wszystkie łopaty; teraz językiem 
wyciągajcie chleb z pieców.

Z innej strony woła znów Chyl do Mokrego.
— Ty, chociaż się dziś już napracowałeś, boś w czasie ucieczki 

przewrócił kocioł z  jedzeniem, to jednak bierz się do roboty, 
bo trzeba na nowo dla ludzi obiad gotować.

Wtem nie wiadomo skąd wpada w  kupę jeszcze stojących 
ludzi Drung i  toruje sobie drogę do starego. Kapitan staje przed 
pułkownikiem na baczność, trzyma rękę u  daszka i  raportuje, 
że popłoch wszczął się w  południe, wywołany przez zbiegów 
z  placu bitwy, a  on, nie mając rozkazu ustępować, razem 
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z  pomocnikami mitygował ludzi, ale część obozu rzuciła się 
do ucieczki, którą plutonowy Gorzałkowski powstrzymał.

Po wysłuchaniu raportu Drung, nie powiedziawszy ani słowa 
do starego, podaje rękę Gorzałkowskiemu i dziękuje mu w imieniu 
Jego Cesarskiej Mości za uratowanie obozu i obiecuje przedstawić 
do krzyża i  awansu. Następnie robi przegląd i, przemówiwszy 
do komendy, odjeżdża.

Gorzałkowski, wróciwszy na swą kwaterę, z  kolei dziękuje 
Goślicy, że go obudził, mówiąc:

— To pan uratowałeś cały obóz, bo gdybyś mnie nie obudził, 
to wszystko by się z  mostu wpakowało do jaru. Jednak Drung 
tylko mnie dziękował, a  staremu nawet ręki nie podał. Pewno 
mu Dziewczenko wszystko opowiedział, jak było. Muszę go już 
za to przestać bić harapem.

— Najważniejsze jest jednak to — powiada Goślica, — że pan 
temu staremu tchórzowi zamknął pysk, przypominając mu owo 
powiedzonko w Nowym Dworze.

Tymczasem Gorzałkowski kładzie nienabity rewolwer na stole, 
którym tak nastraszył ludzi, zawija się w płaszcz i zasypia, jakby 
się wogóle nic nie stało!

Po obiedzie znowu się rozległy strzały od północnej strony. 
Niebawem przybiega z etapu na spienionym koniu jakiś żołnierz 
i  oddaje kapitanowi skrawek brudnego papieru, zapisanego 
w  pośpiechu ołówkiem. Stary bierze go niespokojnie do ręki 
i czyta:

— Natychmiast wracać do Czerwińska: nieprzyjaciel w dwóch 
wiorstach. — Drung.

Obóz staje szybko na nogi i  w  porządku sunie 
pod górę do miasteczka. Stary, udając, że jest w humorze, sili się 
na dowcipy:

— Nu, Szuwaks zuch — powiada do Gorzałkowskiego. — 
Jeszcze w ostatniej chwili pomagał ludziom kłaść rzeczy na fury.

— Tak przedstawcie go do krzyża —- radzi Gorzałkowski.
— Nu, nie! — mówi kapitan, otrząsając pył z  cygara. — 

Przecież Żyd krzyża się boi, więc po cóż mu taką przykrość robić?
— Kiedy on się za to wcale nie obrazi, no i byłby krzyż za krzyż, 

boć przecież swój własny nadwerężał.
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— Nu, a  wiecie — rzecze stary, zmieniając temat rozmowy, 
— że nasi chłopcy w  drodze postarali się o  siano i, aby nikt się 
o to nie upomniał, tak nam trzeba rachunek przygotować, że my 
go w Chmielewie kupili.

— Jednak zobaczcie, jak tam stoicie z sianem według waszych 
zapisek, żeby wiedzieć, na jaką sumę rachunek wystawić — radzi 
Gorzałkowski.

— Tak o  to się nie martwcie — mówi kapitan. — Dla mnie 
ważne jest, czy aby tam przy stogu nie było świadków.

— Zdaje się, że nikt nie widział; zresztą nie wiem, boć przecież 
nie jestem waszym pomocnikiem.

— Tak, my, wszystko jedno, kwit napiszem, a  kto chce 
zbadać, niech szuka wiatru w polu. A ty, brat, — zwraca się stary 
do obecnego Goślicy — nigdy nie mów nic, bo ja tego nie lubię. 
Zaraz poszłaby fama, że kapitan Obmanow nakradł siana. Zresztą 
nikt nie widział i trzeba by świadków postawić.

— No jest jeszcze sumienie! — powiada Goślica, — ale 
ja do spraw pana dowódcy nigdy się nie wtrącam.

— Ot widzicie, panie Gorzałkowski, — śmieje się stary — on 
jeszcze śmierdzi cywilem, ale myślę, że niedługo wyrobi się 
i pojmie tę całą naszą przemądrość.

Pod wieczór Goślica, Bałaganowicz i  Chyl stają kwaterą 
u  jakiegoś Żyda nazwiskiem Kaptur. Bałaganowicz szwargocze 
z gospodynią i służącą po żydowsku, które myją podłogi, skurzają 
meble i  przygotowują wieczerzę na szabas. Mówi tak świetnie, 
że mimo odrębnych rysów uważają go za Żyda Tylko gospodarz 
ma wątpliwość i pyta Chyla po polsku:

— Czy ten pan, — wskazując na Bałaganowicza — jest 
starozakonny, czy katolik, bo tak dobrze mówi po żydowsku, ale 
twarz ma polską?

Chyl, widać uprzedzony przez Bałaganowicza, udaje, że go 
wcale nie zna i  nie wie, skąd pochodzi, ale robi przypuszczenie, 
że może nawet jest i Żydem.

Cały pokój napełnia się parą i  przeróżnymi zapachami, 
unoszącymi się z  licznych rondli, garnków i  rynienek. 
Przygotowania te Goślicy przypominają zupełnie wieczerzę 
wigilijną Bałaganowicz wciąż rozmawia z gospodynią, gestykuluje 
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zapamiętale i  coś jej opowiada, wznosząc oczy w  górę, jakby 
miotał przekleństwa na wojujących chrześcijan.

Gospodyni gęsto mu przytakuje; na jej twarzy zjawia się wyraz 
ubolewania i współczucia. Bałaganowicz coraz bardziej zbliża się 
do kuchni i wreszcie zaczyna grzać ręce.

Tymczasem w  drzwiach kuchni ukazuje się zgarbiona o  kiju 
postać jakiegoś starego Żyda w  długim czarnym chałacie, 
przepasanym sznurem, i  czarnej krymce na głowie. Wszedłszy, 
mruczy coś pod nosem i  patrzy ze ździwieniem zaropiałymi 
oczami na żołnierzy. Gospodyni daje mu kawałek ryby i  chały. 
Podreptawszy chwilę na miejscu i  zjadłszy posiłek, znowu coś 
mruczy, jakby odmawiał modlitwy na oczyszczenie tego domu; 
wreszcie wychodzi, mówiąc:

— A giten Tug!
Robi się coraz mroczniej; w szybach odbija się czerwony ogień 

z kuchni. Gospodyni wydostaje z szafki hubkę z krzesiwem, sypie 
iskry i  zapala od tego zapałkę, a  następnie świece u  żyrandola 
i  siedmioramiennych lichtarzy, jednocześnie odmawiając 
półgłosem modlitwy. Potem domownicy myją ręce i  wycierają 
je o  wspólny ręcznik, co czyni także Chyl i  Bałaganowicz. 
W pokoju robi się jasno i panuje nastrój szabasowy.

Goślica, nie chcąc przeszkadzać w  uroczystości, chce wyjść, 
ale gospodarz prosi wszystkich do stołu, po czym siada w czapce 
podobnie jak Chyl. Bałaganowicz również nakrywa łysinę 
i zaczyna wybijać pokłony w rogu za szafą. Chyl stara się na to nie 
zwracać uwagi, a  Goślica, bojąc się wybuchnąć śmiechem, trąca 
Bałaganowicza i szepcze mu:

— Daj pan spokój i nie rób pośmiewiska z cudzej uroczystości.
— Proszę wybaczyć — mówi gospodarz do Goślicy, — jeśli się 

co panu nie podoba w naszych obrzędach, ale każdy Boga chwali, 
jak go ojcowie nauczyli.

Goślica zapewnia gospodarza, że jest pełen szacunku dla 
cudzych wierzeń i przekonań i nie ma mowy, aby gardził nimi, ale 
przy tym zatyka sobie gębę, żeby nie parsknąć śmiechem na całe 
gardło, gdyż Bałaganowicz robi coraz bardziej komediancką minę. 
Na szczęście przynoszą koszerne potrawy. Są tam ryby smażone 
i  gotowane, śledzie oraz marynaty. Chyl i  Goślica jedzą, 
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jak przystało na gości, a  Bałaganowicz czyni tak straszliwe 
spustoszenie na półmiskach, że aż gospodarz dziwi się ,gdyż widać 
nie przypuszczał, aby i między starozakonnymi byli tacy żarłoczni 
ludzie. Niszcząc tak ryby i  śledzie, rozmawia z  domownikami 
układnie po żydowsku, a także i po polsku, umyślnie przekręcając 
wyrazy i  zdania. Następnie zjawia się smażone mięso na gęsim 
szmalcu ze sporą dozą cebuli, a potem herbata, lukrowane ciastka 
i chała.

Po wieczerzy znów następują modlitwy i pokłony, najgorliwiej 
spełniane przez Bałaganowicza, aż Chyl odwraca się do niego 
plecami, aby na to nie patrzeć. Następnie Żydzi odwijają cukierki 
z  papierków, a  Goślica zapala papierosa. Bałaganowicz 
łakomie spogląda na dym, ale nie chcąc się zdradzić, bierze się 
do cukierków.

Przychodzi jakiś młody Żydek z dwiema pannami. Gospodarze 
chcą ich częstować, ale dziękują i mówią, że już są po wieczerzy. 
Patrzą z  niedowierzaniem po obecnych, gdyż nie wszyscy 
wydają im się Żydami. Goślica, chcąc do reszty rozproszyć 
ich wątpliwości, odzywa się do pierwszej z  brzegu dość ładnej 
brunetki o czarnych lśniących włosach:

— Przypadkiem trafiliśmy na szabas, no i  nas także do stołu 
zaproszono, a panie uważają to pewno za bardzo dziwne?

— Dlaczego? — odpowiada Żydóweczka. — Niech się panowie 
nie krępują; teraz jest wojna, zresztą z ludźmi żyć trzeba.

Kapitan z  Miszką zajechał do klasztoru. Braciszek w  habicie, 
prowadząc ich wąskimi przejściami i  schodami w  labiryncie 
budynków klasztornych, wyznacza im schludną celę o  jednym 
oknie i  dwóch łóżkach, czysto i  biało zasłanych, a  sam staje 
w  pokornej pozie u  drzwi i, trzymając ręce skrzyżowane 
na piersiach, zapytuje?

— Czy można panom przynieść wieczerzę?
— Jeśli tak jesteście łaskawi, to dajcie! Bardzo będziemy wam 

wdzięczni — mówi kapitan.
Braciszek po chwili przynosi chleb, masło, ser, jajka i herbatę, 

a  po wieczerzy zmienia bieliznę na pościeli, po czym znów staje 
przy drzwiach w pokornej pozie, czekając na rozkazy.

— Niech frater siada, to sobie pogadamy — mówi stary.
— Nam reguła zakonna nie pozwala siedzieć ani rozmawiać. 
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Czy już mogę odejść? — pyta braciszek.
— Nu, tak, naturalnie! Dziękujemy za wszystko.
Braciszek pochyla się swoim zwyczajem i na pożegnanie mówi: 

Pochwalony.
— Nu, to są kulturalni ludzie ci zakonnicy! — powiada stary 

do Miszki, waląc się na miękkie, czyste i wygodne łóżko.
Rano budzi ich dzwonek z  wieży kościelnej na Anioł Pański, 

po czym zjawia się ten sam braciszek i  przynosi śniadanie. 
Kapitan, wzruszony tą gościnnością, przeznacza dziesięć rubli 
na kościół, które braciszek z pewnym wzdraganiem się przyjmuje. 
W chwilę potem przychodzi rozkaz wyjazdu do Wyszogrodu, gdyż 
powstańcy zostali przez Sierzputowskiego odrzuceni daleko.
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ROZDZIAŁ X.

Obóz kapitana Obmanowa dotarł do Wyszogrodu bez przygód. 
Dziewczenko, jadąc na przedzie, na wszystkie strony śle płci 
pięknej całusy i  robi popisy na koniu, że aż wzbudza ogólny 
śmiech. Po ulicach kręcą się kozacy, a po ich przejściu rozlegają 
się żydowskie lamenty.

Gorzałkowski z  Goślicą lokują się w  schludnym mieszkanku, 
które zajmują dwie panny nie pierwszej młodości, ale jeszcze 
różowe o  ascetycznym wyrazie twarzy. Obie są tak grzeczne, 
ujmujące i dobre, że i chyba aniołowie nie mogą być lepszymi.

Gorzałkowski zaraz znika i wraca dopiero wieczorem, chwiejąc 
się na nogach. Panny patrzą nań przestraszone, a  wargi im się 
poruszają, jak w modlitwie przed odpędzeniem diabła wcielonego.

— Czego panie tak potruchlały na mój widok? — pyta 
zdejmując buty.

Panny wychodzą do alkierzyka i  tam kładą się spać obie 
na jednym łóżku.

Nazajutrz z  rana przychodzi do Gorzałkowskiego trzech 
podoficerów rodem z  Turkiestanu i  rozpoczynają grę w  oko. 
Panny patrzą na to ze zgorszeniem i  szykują się do kościoła 
na nabożeństwo. Jeden Turkiestańczyk ogromnie apoteozuje 
Gorzałkowskiego, patrzy weń jak w  bożyszcze i  przegrywa 
do niego sumy odpowiednie swemu zachwytowi. Komendant gra 
jak mistrz, pali papierosy i częstuje kolegów, a coraz znaczniejsze 
kwoty ściąga do swych szerokich kieszeni. Gdy wreszcie 
spłukani podoficerowie wyrażają gotowość i  chęć zaprzestania 
gry, Gorzałkowski pobłażliwie potakuje głową na znak zgody i, 
ubijając pieniądze w  kieszeni, przeprasza i  wychodzi rzekomo 
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do kapitana, który lada chwila spodziewa się kontrolera.
Po odejściu Gorzałkowskiego wspomniany Turkiestańczyk 

pieje jeszcze hymny na jego cześć, mówiąc do kolegów:
— Wiecie; takiego poważnego człowieka jeszcze nigdy nie 

widziałem i zapoznanie się z nim uważam sobie za taki zaszczyt, 
że nawet wcale mi nie żal 

przegranej gotówki. Jakież on ma arystokratyczne ruchy 
i  jak się górnolotnie wyraża. Aż mrugałem na was, abyście się 
czasem nie wyrwali z  jakim niepolitycznym słowem przy takim 
delikatnym człowieku.

— O  turkiestańska naiwności! — mówi Goślica do panien. — 
W jakim jesteś błędzie! Oczywiście Gorzałkowski olśnił was swym 
zachowaniem się i  postawą, ale czegóż nie może dokazać szuler 
i oszust, który chce ograć naiwnych.

Tymczasem wpada Gorzałkowski i mówi, że idzie do starego, 
bo od wczoraj siedzi już tam kontroler Nachodko, więc muszą go 
upoić i wybadać, z jakiej strony mu najłatwiej zajść.

Goślica, sam nie chcąc pozostać w  domu, wychodzi 
do Bałaganowicza i obaj udają się do kościoła. Stają wśród zbitego 
tłumu mieszczan i  chłopstwa, ubranego w  zgrzebne sukmany 
i  jasne chustki. Wchodzi na ambonę ksiądz i  głosi słowo Boże, 
nawołuje do pokuty za grzechy, płacze nad klęską, zawisłą nad 
krajem i  błaga Stwórcę o  miłosierdzie... Łzy mimowoli stają 
w oczach, serce się ściska, płacz prostoty rozlega się w świątyni. 
Goślica spogląda na Bałaganowicza; ten stoi jak natchniony 
i  uważa na słowa kapłana. Jakżeż im miło i  błogo w  tym domu 
Bożym wśród swoich... Zapominają na chwilę o  przykrych 
obowiązkach w obcym wojsku i są pokrzepieni na duchu. Potem 
muzyka organowa i  śpiew z  chóru przenosi ich w  nieziemskie 
światy, pod sam strop niebieski, w krainę marzeń i szczęścia.

Po południu Goślicę wzywa kapitan. Wchodzi do pokoju 
i widzi, że oprócz niego przy stole siedzą: Szuwaks. Gorzałkowski 
i niski krępy z czarną brodą oficer w randze kapitana o wyglądzie 
tak błahocześciwym, jak gdyby dopiero co wyjęty został z  ram 
cerkiewnego obrazu. Na stole leżą jakieś papiery, a obecni zajęci 
są rozmową i  przez pewien czas nie zwracają żadnej uwagi 
na stojącego przy drzwiach Goślicę.
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— Nu, tak! — mówi uśmiechnięty stary do kontrolera — Wojna 
nam idzie sławnie, bieda tylko w tym, że z wypitką jest słabo.

Zdumiony Goślica myślał, że tu toczy się rozmowa na temat 
rewizji, a  tymczasem spostrzega, że Nachodko nie jest jeszcze 
do tego odpowiednio przygotowany.

— Jakżeż słabo? — powiada pogodny kontroler. — Czyż 
jeszcze mało zepsuliśmy wódek od wczoraj?

— Nu tak! — rzecze stary. — Dostać to ich można, tylko nie ma 
za co; bo ja i moi pomocnicy jeszcze grosza pensji nie dostaliśmy 
od początku wojny. Służym więc darmo i  na chleb nie mamy, 
a  z  naszej piekarni przecież wziąć nie wolno, gdyż się rachunki 
nie zejdą.

— Głupstwo! — mówi kontroler. —- Będziecie w  zarządzie, 
to wam pensję wypłacą, a co do chleba, to krawcowi na kamizelkę 
zawsze się coś zostanie.

— Tak! — potakuje stary, — ale nas ciągle gonili w pochodach, 
gdzie można było nie tylko chleb i mąkę, ale i swoje głowy pogubić, 
więc tu nie ma mowy o tak ekonomicznej gospodarce, aby jeszcze 
coś pozostało. Inaczej jest w teorii, a co innego w praktyce.

— Ja wam wierzę — powiada kontroler, — bo w praktyce jest 
nawet możliwe, że szewc bez butów chodzi, no a  wy w  swojej 
piekarni nie macie dla siebie chleba.

— No teraz — wyjaśnia stary — nie dajemy się już nabierać, ale 
z początku to każdy przyjeżdżający po chleb lis oszukiwał moich 
żołnierzy na wadze, gdyż cała moja komenda składa się z  ludzi 
niefrontowych, nie znających służby. Bardzo mi było ciężko, 
bo oni dopiero teraz zaczynają wchodzić w tryb wojskowy.

— Nu tak! — mówi kontroler. — przecież oglądałem chleb 
i  widziałem, że jest dobrego gatunku, więc już wprawę piekarze 
zdobyli.

— Tak to dopiero teraz — dopowiada kapitan, — a z początku 
żadnego przypieku nie było, ale ja wiązał koniec z  końcem, jak 
mógł i  jeszcze swojego dołożył, aby tylko sprawa ogólna na tym 
nie ucierpiała. Zresztą znamy się nie od dzisiaj, więc możecie mi 
wierzyć.

— No tak! — przywtarza Nachodko. — przecież widzę, 
że sprawa z  pieczeniem chleba postawiona jest dobrze, a  i  wasz 
pomocnik na tym się zna.
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— Nu on, że inżynier — objaśnia stary, wskazując na Szuwaksa, 
— więc jakżeż się jemu nie znać na takich rzeczach, a ja z panem 
Gorzałkowskim, moim referentem, także pracujemy i doglądamy 
wszystkiego, nie szczędząc sił. Stąd ten świetny stan naszego 
pieczenia.

— A i konie wyglądają dobrze — rzecze kontroler — i wcale nie 
znać na nich trudów wojennych!

— Tak to nasze starania robią — mówi kapitan, — ale jednak 
kilka nam padło w  ciężkiej drodze, które my zapisali w  księdze 
rozkazów, a jednego ubili powstańcy.

— No nam nie do koni teraz — powiada Nachodko. — Ja 
by chciał najpierw sprawdzić skrzynkę pieniężną, więc każcie 
ją tu przynieść wraz z księgą kasową.

—Tak poczekajcie! — rzecze dobrotliwie stary, wygniatając 
obiema rękoma cygaro. — Wy w  gorącej wodzie kąpany! 
Na co nam skrzynka pieniężna? Czy moja teka i  kieszeń jest 
gorsza od niej? U nas wcale nie ma takiej skrzynki, bo zarząd nam 
jej nie wydał przy formowaniu obozu.

— No, a gdzież wy pieniądze trzymacie? Przy sobie? — dziwi 
się kontroler. — Tak bierzecie na siebie dużą odpowiedzialność, 
bo przecież mogą wam je skraść.

— Cóż my na to poradzimy? — broni się stary. — Wy by chcieli, 
żeby u nas była ogniotrwała kasa, a za co ją kupimy?

— Nu tu wystarczy zrobić kuferek, ot wam i kasa — tłumaczy 
kontroler.

— Dobrze! — mówi stary. — Tak tego kuferka pilnować 
trzeba, a  skąd ja wezmę ludzi? Niektórzy poszli do szpitala, 
kilku nie powróciło z  komenderówek służbowych, wielu uciekło 
do powstańców. W  takim razie mnie przyjdzie z  pomocnikami 
chleb piec, a piekarze będą pilnować pieniędzy...

— O tym nie ma mowy! — przerywa Nachodko, — ale skrzynka 
pieniężna istnieje we wszystkich oddziałach wojskowych, więc 
i tutaj, wcześniej, czy później, musi być zaprowadzona, bo chociaż 
ja w  akcie o  niej i  nie wspomnę, to przyślą drugiego rewizora, 
a ten wam może nieprzyjemności narobić.

— Nu tak! — rzecze stary. — My w komendzie mamy zdolnych 
stolarzy, to oni skrzynkę zrobią, ale skąd weźmiemy na to środki?
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— Z  sum gospodarczych — zaznacza kontroler. — A  teraz 
pokażcie mi listę wydatków.

— Tak my jej nie prowadzimy — tłumaczy się zakłopotany 
kapitan, — bo przecież księga kasowa może wykazać wszystko jak 
na dłoni.

— Z  księgi kasowej przede wszystkim można się dowiedzieć, 
ile pieniędzy jest w  kasie, więc w  skrzynce powinna leżeć i  ta 
zapiska, z  której będzie od razu bez szperania widać, kiedy i  ile 
gotówki włożono, wyjęto i ile pozostaje — objaśnia kontroler.

— Tak to widać i  z  rozkazów — mówi stary. — Tam każdy 
wydany grosz jest zapisany, a  i  dokumenty usprawiedliwiające 
mamy też w  postaci rachunków, więc czegóż jeszcze więcej 
trzeba?

— Więc dajcie mi te wszystkie akta i rachunki — prosi kontroler.
Stary spogląda po obecnych i, dojrzawszy Goślicę, każę mu 

to wszystko przynieść z  kancelarii. Ten idzie na swą kwaterę, 
wyszukuje w  kuferku księgi i  kwity, pomieszane z  różnymi 
paczkami oraz butelkami od wódki, i niesie do kontroli. Kapitan 
daje swemu pomocnikowi księgę rozkazów do odczytywania 
potrzebnych punktów; przed sobą zaś rozwija księgę kasową, 
a kontrolerowi podsuwa akta z rachunkami.

Szuwaks czyta:
— 75 rubli 35 kopiejek wydano przez pomocnika działu 

piekarskiego na karmienie komendy dn. 27 lutego r.b. za Nr 3, — 
rachunków 12.

— Jest — mówi stary, wskazując tę pozycję w księdze.
— A  gdzie są te rachunki? — pyta kontroler, przerzucając 

dokumenty.
Gorzałkowski mu je odszukuje i powiada:
— Tu są razem z raportem.
— Na cóż ten raport? — dziwi się Nachodko. — Przecież to nie 

dokument.
— Tak, ale na nim jest numer i  paragraf odnośnego rozkazu, 

no i widać, kto wydawał te pieniądze — mówi stary.
— No numer i  paragraf powinien stać na każdym rachunku 

— wyjaśnia kontroler, — a  kto obracał pieniędzmi, to widać 
z księgi rozkazów. Zresztą na tych rachunkach nie ma znaczków 
stemplowych, więc one są nieważne.
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— Tak nie było wtedy rozporządzenia o  wysokości opłaty 
stemplowej, a jeździli za tym niegramotni żołnierze i oni myśleli, 
że wystarczy przedstawić rachunek bez niczego — broni się stary.

— Nu wy postarajcie się zapotrzebować od wystawiaczy tych 
rachunków opłaty stemplowej, bo bez tego to są tylko nic nie 
znaczące świstki papieru — powiada kontroler.

— Na co te ceregiele? — odzywa się Gorzałkowski. — 
Gdzie teraz szukać tych sprzedawców? Kupimy sami znaczki 
i je nakleimy.

— Tak po co jeszcze tracić swoje pieniądze? — mówi kontroler. 
— Wyślijcie jakiego żołnierza do tych miejscowości, gdzie były 
wystawiane rachunki i on ściągnie opłatę.

— Nu, ale jaka z tego korzyść wyniknie dla naszego państwa, 
jeżeli będzie się za darmo wozić żołnierzy, żeby te parę groszy 
ściągnąć? Już my lepiej sami znaczki kupim i nakleim. Ta strata 
dla nas nie będzie tak wielką, bo już i większe ofiary ponosiliśmy 
dla ogólnego dobra — wyjaśnia stary.

— Tu są rachunki na bydło, sól, pieprz itd., więc poproszę 
jeszcze o książkę artelszczyka — domaga się kontroler.

— Nu u nas takiej nie ma — odpowiada kapitan, — ponieważ 
artelszczyk jest niegramotny, więc i  rachunków prowadzić nie 
może.

— Tak ja i bez niej przeprowadzę rewizję, ale wiedźcie o tym, 
że inny rewizor może się, do tego przydrzeć, a wtedy tłumaczcie 
się. Postarajcie się jednak tę książkę artelszczykowi zaprowadzić 
i wskażcie, jak ma ją wypełniać.

Szuwaks czyta znów:
59 rubli 20 kopiejek wydano przez pomocnika działu 

taborowego na kupno furażu dla koni dn. 3-III r.b. za Nr 6, — 
rachunków 4.

— Jest — odzywa się stary, pokazując palcem.
Kontroler znowu szuka i operuje jedną ręką w dokumentach, 

a drugą na liczydłach, mówiąc:
— Bez stempla rachunki.
Szuwaks czyta dalsze punkty rozkazu, dotyczące wydanych 

pieniędzy, aż dochodzi do najnowszego rachunku za deski 
na łopaty.
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— A gdzież wam się od razu podziały łopaty, że aż tyle desek 
potrzebowaliście, kupić? — pyta kontroler.

— Był raz u nas popłoch! — tłumaczy się zażenowany kapitan 
— no i w zamieszaniu łopaty ludzie podeptali i połamali.

— Ten rachunek niepotrzebnie jest tu przyszyty — 
zwraca uwagę Nachodko. — Trzeba go stąd wyjąć i  załączyć 
do dokumentów rachunku awansowego na pieczenie, który 
musicie zarządowi przedstawić po oddaniu pozostałości 
pieniężnych do kasy polowej.

— To łatwo zrobić — powiada stary, — bo rachunki nie są 
jeszcze ponumerowane.

Sprawdzają dalej, gdy naraz kontroler przygląda się jakiemuś 
świstkowi papieru, a  na jego twarzy ukazuje się dobrotliwy 
uśmiech.

— Co za czort? — mówi. — Nie mogę zrozumieć, pisze tu: 
Za „pcinke pimpke bankę” 45 kopiejek.

Wszyscy nachylają się nad owym rachunkiem, napisanym 
w niewiadomym języku, aż wreszcie Szuwaks zaczyna tłumaczyć:

— To znaczy: za reparację pompki u bańki.
Wybucha ogólny śmiech.
— Czort by go pobrał i  Żyda — powiada stary. — Rozbierz 

potem, co on napisał.
— Ten rachunek nie nadaje się, bo nie jest napisany 

w  urzędowym języku — rzecze kontroler. — Niech Żyd przyśle 
nowy.

— Nasza wina, żeśmy mu nie dali do podpisu gotowy rachunek 
— wtrąca się Gorzałkowski, — ale teraz nie ma sensu na te 45 
kopiejek szukać go, a do kozy chyba za to nie pójdziemy?

— I  jeszcze powstańcy mogą gdzie pochwycić w  drodze — 
dodaje stary.

— Tak musicie poświadczyć ten rachunek, gdyż inaczej nie 
będzie ważny — poucza kontroler.

Rewizja postępuje dalej szczęśliwie i  po sprawdzeniu wszystkich 
rachunków Nachodko żąda odpisów list prowiantowych 
i furażowych.

— Nu my ich jeszcze nie zdążyli zaprowadzić, gdyż wciąż 
jesteśmy w  pochodzie, a  kancelaria wtedy nie może pracować. 
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Zresztą mamy tu tylko do pomocy tego jednego pisarza, a drugi, 
nazwiskiem Bałaganowicz, jest kompletnie chory i  nawet pióra 
w ręku utrzymać nie ma siły.

— Tak ja według nich chciałem sprawdzić, czy przeliczenia 
są dobrze zrobione w  księdze kasowej; jednak one powinny być 
zamykane co miesiąc, a potem odesłane do Tymczasowej Komisji 
Rewizyjnej w Petersburgu.

— My o  tym pierwszy raz słyszymy — tłumaczy się kapitan. 
— Zresztą skąd możemy wiedzieć po jakiej cenie liczyć furaż 
i produkty, jeśli nie mamy rozkazu z cenami i nie wiemy, ile tego 
wypada na konia i  człowieka. Ot w  zarządzę o  nas nie dbają, 
a  potem odpowiadaj przed kontrolą. Ślusarz zawinił, a  kowal 
ma wisieć. Jak my otrzymamy ceny, to wypełnim te arkusze 
i przeliczenia zrobim od razu.

Dalej następuje podsumowanie przychodu i rozchodu w księdze 
kasowej i wykazanie różnicy, po czym wszyscy się podpisują, a stary 
wykłada na stół z kieszeni odpowiednią sumę gotówki.

— Tak na cóż pieniądze? — śmieje się kontroler. — Schowajcie 
je sobie, bo ja ich liczyć nie będę. Mogę sprawdzić, ale tylko 
w skrzynce kasowej, a tak nie trzeba.

Wtem zjawia się Pęcherek i  zaczyna nakrywać do stołu. 
Gorzałkowski i Goślica wychodzą.

— Fi, co to za rewizja? — drwi Gorzałkowski. — Rachunków 
lewych do diabła, a  kontroler, druh, kapitana, udaje powagę, 
bo przy nas musi. Będzie jednak roboty po jego odjeździe. 
Zapracujemy się! Zresztą stary nam powie, jak napisać akt 
na skradzione przez Dziewczenkę konie itp. W czepku się rodził, 
kiedy mu nawet i kontrolera znajomego przysłali.

Pod wieczór Gorzałkowski i  Goślica idą do kapitana. Teraz 
na porządku dziennym jest sprawdzanie księgi inwentarzowej.

— Ile wy koni otrzymali? — zapytuje Nachodko.
— 198 — odpowiada stary, pokazując na to rozkaz.
— A  dlaczego na liście jest tylko 191? Gdzie reszta? — pyta 

ponownie.
— Sześć padło nam w  drodze, a  jednego ubili powstańcy, 

na którego spisaliśmy akt i  posłaliśmy do zatwierdzenia 
Drungowi, bo po co ma się plątać w żywych.
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Kontroler czyta ten akt i mówi:
— Ale z  księgi inwentarzowej będzie można go wykreślić 

dopiero po otrzymaniu świadectwa z zarządu i trzeba odnotować 
numer tego pisma i  datę. A  teraz dajcie mi akta i  świadectwa 
na tamte sześć koni.

— Tak pomiłujcie! — rzecze słodko stary. — Deszcz lał 
strumieniami, a błoto było do pasa, z którego wszyscy ludzie, nie 
wyłączając i  pisarzy, wyciągali wozy; po drodze do nas strzelali 
powstańcy, no i jak my wtedy mogliśmy pisać akta?

— Jednak musi być dokument, na podstawie którego zarząd 
wyda świadectwo zejścia tych koni i  zezwolenie wykreślenia ich 
z księgi inwentarzowej — wyjaśnia kontroler.

— Część tych aktów mamy w kufrze, a  resztę można napisać 
nawet i  dziś jeszcze — odzywa się Gorzałkowski, — bo byliśmy 
świadkami zejścia tych koni i dokładnie pamiętamy ich maść, lata 
i znaki szczególne.

Następnie Nachodko przegląda inwentarz martwy i mówi:
— Nu, a  tu cztery wozy wykreślone i  znowu nie ma numeru 

aktu i świadectwa zarządu?
— Tak ja myślał — rzecze dobrotliwie stary, — że to wystarczy 

tylko oddać w prykazie. Konie nam padły, więc my zmuszeni byli 
te wozy zostawić, gdyż mieli co innego do roboty niż wprząc się 
do dyszlów.

— A komu wy te wozy zostawili?
— Gdzie to było? — zwraca się kapitan do Gorzałkowskiego:
— W  Goławinie — powiada tenże. — My je oddaliśmy 

na przechowanie i opiekę sołtysowi za pokwitowaniem, które jest 
w aktach.

Kapitan odnajduje ów dokument i okazuje kontrolerowi.
— Tak trzeba — poucza Nachodko — i  to pokwitowanie 

z odbioru wysłać do zarządu, aby uzyskać świadectwo, a  jeszcze 
lepiej napisać do tego sołtysa, aby odpowiedział, komu on te 
wozy oddał? Musicie tego dopilnować, żeby ów chłop czasem nie 
przywłaszczył sobie skarbowej własności.

— Nu my to załatwimy — rzecze stary.
Następnie kontroler bierze się do ksiąg piekarskich i  każę 

sobie dać dowody na pozostawione w różnych punktach drzewo 
i cegłę.
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— Tak kiedy my je mieli pisać? — dziwi się stary, — gdy nieraz 
uciekaliśmy, a nad głowami trzeszczały karabiny. Wówczas jakby 
przyszło nam szukać nabywców, albo etapu, to moglibyśmy cały 
obóz stracić i  z  wami teraz już nie gadalibyśmy. Zresztą komu 
przyszłoby do głowy w  takiej chwili kupować drzewo lub cegłę? 
Wtedy przecież wszyscy Żydzi się pochowali albo byli zajęci 
szpiegostwem.

— Ja to wszystko rozumiem — mówi Nachodko, — ale 
dokumenty muszą być, bo bez tego cegła i  niespalone drzewo 
wiecznie figurować będą w tych księgach i każdy rewizor o to się 
zawadzi.

— Nu, a  my na przykład palim w  piecach drzewem bez liku 
i w jaki sposób kto nam może zaprzeczyć, żeśmy go nie zużyli? — 
zauważa stary.

— Tak przecież macie instrukcje, gdzie jest powiedziane, 
ile drzewa ma wychodzić na pud chleba, a  jeśli wy przekroczyli 
normę, to też trzeba pisać akt, aby ten nadrozchód wyjaśnić.

— My część tych dokumentów mamy — znów się odzywa 
Gorzałkowski, — a  po resztę napiszemy do tych, którzy drzewo 
i  cegłę otrzymali pod opiekę. Ja prowadzę kronikę piekarni, 
to mam szczegółowo wynotowane, gdzie i komu co zostawiliśmy, 
więc tu nie będzie żadnego łamania głowy.

— On prowadzi kronikę, ale chyba opróżnionych butelek — 
szepcze Szuwaks do ucha Goślicy.

— No na dziś dość tego będzie — mówi stary, ziewając, — 
a  to po obiedzie nawet nie spaliśmy, a  warto przecież jeszcze 
i za miasto przejechać się.

— Nu tak dobrze! — potakuje Nachodko. — Do jutra wasi 
pisarze odszukają dokumenty i  przygotują potrzebne papiery, 
a ja je poświadczę i poślemy, gdzie trzeba.

— Tak, tak! — przywtarza zadowolony kapitan. — Jutrzejszy 
ranek będzie mądrzejszy od dzisiejszego wieczoru. I  jak się 
człowiek prześpi, to i myśli przyjdą jaśniejsze, a to dziś już mnie 
całkiem rozbolała głowa od tego drzewa, cegły, koni itp.

Gorzałkowski z  Goślicą idą do siebie i  piszą w  różne 
miejsca postoju papiery, które niby będą wysłane. Część tych 
dokumentów przygotowują na poczekaniu i podpisują lewą ręką 
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najrozmaitsze zmyślone nazwiska, w czym z uśmiechem pomaga 
im Bałaganowicz, Miszka, Pęcherek, a nawet i niegramotny Chyl, 
stawiając krzyże. Następnie piszą akt na padłe konie umyślnie 
na pogniecionym i  wypłowiałym papierze i  umieszczają datę 
ówczesnego pochodu w deszcz.

— Czy jednak naprawdę padły tam jakie konie? — pyta naiwny 
Miszka.

— To mało ich tam leżało po rowach? — rzecze Gorzałkowski, 
nie przerywając pisania, — a  jeśli Nachodko nie wierzy, 
że to nasze, więc niech im w zęby zajrzy.

— Nu tak! — prawda! — śmieje się Miszka, zrozumiawszy 
o co chodzi.

Po jakimś czasie wpada stary. Jest w  różowym humorze 
i  gwiżdże przez zęby. Przegląda dopiero co upieczone papiery, 
podpisuje je kolejno i mówi wesoło:

— Nu z  was, panie Gorzałkowski, to głowa! Jak rewizor 
pojedzie, tak i  bal jaki trzeba będzie wyprawić za wasze trudy 
i pracę.

Wieczorem komendant zabiera Chyla i  udaje się z  nim 
na miasto. Po chwili obaj wracają obładowani jak dwa wielbłądy. 
Za nimi wchodzi jakaś kobieta w chustce i mężczyzna w krótkiej 
kurtce i butach. Panny, widząc gości, spuszczają oczy i kręcą się 
wedle swoich zajęć.

— Czy panie pozwolą przyjąć mi zaproszonych gości? — pyta 
Gorzałkowski.

— Naturalnie, nic nam to nie przeszkadza! — mówią i wycofują 
się obie do alkierzyka.

Goślica, widząc, że się zanosi na jakąś bibę, sięga po płaszcz, 
ale komendant wyjść mu nie pozwala.

Tymczasem na stole zjawiają się paczki, pracowicie rozrywane 
przez Chyla. Kobieta układa wędlinę na papierze, panny 
wychodzą z  alkierza i  z  iście chrześcijańskim poświęceniem 
zaczynają nakrywać do stołu. Następnie Gorzałkowski usadza 
gości. Panny, widząc na stole butelki z wódką, odmawiają wzięcia 
udziału w  feście, ale usługują z  zupełnym zaparciem się. Goście 
spełniają pierwszy toast i  zaraz drugi, bo Chyl szybko znowu 
napełnia kieliszki. Pierwsza zabiera głos kobieta:
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— U  nas wszystkiego dostać można, a  wódki tyle, ile jest 
pieniędzy.

— No, forsy nigdy mi nie zbraknie — mówi komendant, 
krając wędlinę na talerzu, — gdyż wciąż mi z  domu ślą, i  teraz 
otrzymałem pięćset rubli, więc trzeba je w Wyszogrodzie zostawić.

— To chyba pan ma jaki majątek, jeżeli aż tyle przysyłają? — 
zapytuje mężczyzna.

— A no mam duży folwark na Podlasiu, ale teraz nie ma bardzo 
wielkiego dochodu, bo ja jestem w  wojsku, jednak coś niecoś 
przynosi.

Goślica z  Chylem wymieniają przelotne spojrzenia. Toasty 
krążą często i wszystkim rozjaśnia się w głowie. Goślica dopiero 
teraz zaczyna przypatrywać się owemu małżeństwu, czy 
rodzeństwu, na które tak niechętnie spoglądają obie panny. Ona 
jest dość młoda i ładna, z twarzy i ubioru podobna do sklepikarki 
lub straganiarki. Mężczyzna trochę starszy ma wygląd handlarza, 
czy meklera. Oboje mówią po miejsku, ale nie odznaczają się 
inteligentnymi manierami.

Na kuchni swarzy się mięso w  rondlach i  na patelni, przy 
których czuwają na przemian panny. Kolejki krążą coraz gęściej. 
Goślicy w oczach robi się mroczno, więc już tylko z lekka dotyka 
wargami szkła, a  potem ukradkiem wylewa wódkę pod stół 
na podłogę, jak to czynią chłopi, gdy piją z  jednego kieliszka, 
aby wedle panującego przesądu pozostałość nie zaszkodziła 
sąsiadowi, do którego się przepija.

Tymczasem Gorzałkowski wcale nie zdaje się być pijanym, 
tylko coraz bardziej czerwienieje i  opowiada gościom o  swoich 
heroicznych czynach w  czasie wojny tureckiej i  obecnej, 
o  znaczeniu w  obozie, o  majątkach i  stosunkach. W  miarę 
dalszych toastów zaczyna się wyrażać niepolitycznie o  kapitanie 
i jego pomocniku, czym zgorszone panny pąsowieją od wstydu.

Milczący dotąd Chyl zaczyna Goślicy opowiadać o  swoich, 
kłopotach i nieprzyjemnościach ze strony starego, który choć mu 
pozwala nadal bydło kupować, ale jest na niego niełaskaw, no 
i może komendant co na to poradzi.

Uczta przeciąga się do nieskończoności. Biesiadnicy dopijają 
już trzeciej flaszki, a Chyl wyciąga jeszcze czwartą. Panny podają 
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na stół pieczyste. Goślica wypija jeszcze jeden kieliszek i  czuje, 
że ta wódka nie jest mocna, tylko paląca jak ogień i  ma zapach 
podobny do politury. Jest mu duszno, więc wytacza się do ogrodu 
i  spaceruje po świeżym powietrzu. Po chwili przybiega młodsza 
panna, przynosi płaszcz i czapkę i ciągnie go do mieszkania.

— Już i tak jestem wstawiony — odpowiada, — a tam jeszcze 
nie koniec picia, więc wolę im się więcej nie pokazywać.

— Przecież można się przeziębić, bo jest zimno, zresztą 
ja tu pana samego nie zostawię.

Spacerują oboje razem po ogrodzie. Goślica chwieje się 
na nogach, więc panna go podtrzymuje.

— Niewiele wypiłem i  dziwię się, że mnie to tak wzięło — 
tłumaczy się splątanym językiem Goślica.

— Bo to nie wódka — mówi panna. — Oni dawniej mieli 
karczmę, a  teraz sami wyrabiają jakąś truciznę. Szkoda, że pan 
to pił!

— Cóż było robić? Chciałem umknąć, ale się nie udało. Zresztą 
nic mi nie będzie, byleby głowa przestała boleć...

— Więc chodźmy do domu; ułożę pana na łóżku, to ból przejdzie.
Goślica dziękuje, ale na nalegania panny wkracza 

do mieszkania i  wali się na łóżko. Jak przez sen widzi jeszcze 
swych kompanów na poprzednich miejscach, przy których Chyl 
gorliwie pełni urząd podczaszego, wreszcie zapomina o wszystkim 
i  zasypia. Budzi się w  nocy o  jakiejś godzinie i, zebrawszy 
myśli, przypomina sobie, co się stało i  czuje, że leży w  ubraniu 
na nieposłanym i nakrytym kapą łóżku. Rozgląda się i spostrzega 
w  nikłym świetle przykręconej lampy, że obok klęczą panny 
i odmawiają modlitwy, a na stole nie ma już żadnych śladów uczty, 
tylko w  przeciwległym kącie ktoś głośno chrapie. Goślica czuje 
się ogromnie zawstydzonym, że pijany wyleguje się na łóżku 
panien, a one nie mają gdzie spać i spędzają noc bezsennie. Zrywa 
się z  łóżka i, nic nie mówiąc, okłada pocałunkami ręce swych 
opiekunek. Panny proszą, aby się jeszcze położył, ale Goślica nie 
chce nadużywać ich dobroci i przeprasza w dalszym ciągu, za to, 
co się stało, wyrzucając im lekko, że go nie obudziły. One tłumaczą 
mu, że się nic takiego nie stało, tylko obawiały się o niego i dlatego 
modliły się. Goślica nakłania panny pójść spać i  sam się kładzie 
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na podłodze obok chrapiącego Gorzałkowskiego, rozmyślając 
o  swoich aniołach — stróżach w  ludzkiej postaci. Panny gaszą 
lampę i idą do łóżka. Nazajutrz Goślica budzi się z silnym bólem 
głowy. Nieco mu pomagają różne krople i  leki, dostarczone 
przez panny, które bardzo się litują nad nim, nazywając 
Gorzałkowskiego wcielonym diabłem bezpowrotnie zgubionym 
i potępionym za życia.

Za Wisłą słychać gęste huki karabinowe. To powstańcy 
ostrzeliwują Moskali, kręcących się po górach nad rzeką. 
Przerażone panny modlą się żarliwie. Wchodzi jakiś kozak i, 
widząc klęczące kobiety przy łóżku, zdejmuje czapkę i  pyta się 
o kwaterę.

— Zajętą! — oznajmia Goślica.
— Szkoda! — rzecze kozak, odchodząc, — bo nad Wisłą 

kwaterować niebezpiecznie, gdyż powstańcy strzelają przez rzekę 
i już nam dwóch ludzi trafili.

Goślica siedzi z pannami i pociesza je. Gorzałkowski zjawia się 
od czasu do czasu jak błyskawica, narobi rumoru w swym kufrze 
i pędzi do starego.

— Czy już Nachodko ukończył rewizję? — pyta go Goślica 
podczas jednej z takich krótkich wizyt.

— Jeszcze nie , ale dziś już będzie koniec — odpowiada.
— To chyba stary weźmie mnie do przepisania aktu. — 

zagaduje Goślica, udając gorliwość.
— Co to panu po tym? — mówi Gorzałkowski. — Miszka też 

włada piórem, a stary nikomu obcemu tego nie powierzy.
— A przecież odpis musi pozostać u nas w aktach, więc i tak się 

wszystkiego dowiemy — śmieje się Goślica.
— E! stary znajdzie miejsce w swoim kufrze na pomieszczenie 

jednego czy dwóch arkuszy papieru — odpowiada Gorzałkowski 
i wychodzi.

Wreszcie Nachodko odjechał. Goślica teraz przesiaduje 
i  pisze u  starego. Jest on w  tak różowym humorze, że każdego 
grzecznie wita i  nie może ukryć radości z  powodu szczęśliwie 
przeprowadzonej rewizji. Widać już i  do Chyla nie ma urazy, 
bo gdy ten przychodzi do jego pokoju, mówi wesoło z uśmiechem 
na twarzy.
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— Zdrawstwuj Chyl!
Ten znów jak na mustrze recytuje:
— Zdrawia żełaju Waszemu Wysokobłahorodiu!
— Co u ciebie nowego słychać? — pyta kapitan.
— Zarżnąłem — odpowiada Chyl, wybałuszywszy oczy.
— Kogo zarżnąłeś? — pyta ździwiony stary, udając przestrach.
— Świnię, Wasze Wysokobłahorodie!
— A  ja myślał, że ty kogo na drodze zarżnął, 

bo na to i wyglądasz — mówi, śmiejąc się stary.
— Nijak nie! — odpowiada nie zbity z tropu Chyl.
— A duża była ta Świnia? — zapytuje znów kapitan.
— Trochę mniejsza od naszego Iwana, — tłumaczy Chyl, także 

siląc się na drwiny.
— Tak cóż ty, żydowska mordo, mnie ze świnią równasz? — 

odcina się Pęcherek z pod pieca, podkładając drewka na ogień.
Stary chychocze się i mówi do ordynansa:
— Nu, ty nic nie gadaj, bo Chyl, choć pejsów nie nosi, to jednak 

jest mądry i przebiegły, że nie dasz mu rady. Jego jak kota wykołuj 
i rzuć, a on zawsze ci na nogi stanie.

— Tak ja i  nie chcę odpowiadać takiemu odstępcy, co swoją 
wiarę rzucił, a wziął się do rżnięcia świń — dodaje Pęcłierek.

— Nu tak! — mówi stary, drapiąc się pod pachą. — Po śmierci 
tobie, Chyl, za to zęby cegłą wyczyszczą, żeś ty chazer jadł.

— Mnie nie ważne, Wasze Wysokobłahorodie, — powiada Chyl, 
siląc się na uśmiech, — co będzie, kiedy umrę, i  tym tylko się 
interesuję, co życie daje.

— Nu, ot wam i  epikurejczyk! On swoją duszę sprzedałby 
za funt kiełbasy, byleby tylko handel szedł — drwi stary.

Dalsze żarty przerywa wizyta Drunga.
— Słyszałem — mówi nieco łamanym językiem rosyjskim 

do kapitana, — że u  was mały przypiek jest i  drzewa wykazano 
za dużo, no i zbyt wiele owsa i siana szło w rozchód.

— Tak cóż ja temu winien? — tłumaczy się stary. — Pracuję 
sam, bo mój pomocnik jest Żyd, dla którego Palestyna, a  nie 
Rosja jest świętością. On wogóle do niczego się nie nadaje i nawet 
na koniu nie usiedzi. Więc jakżeż mi komendę może wyprowadzić 
w razie niebezpieczeństwa, gdy tylko na furze jeździć umie? Jak 
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mam pochody odbywać, jeśli sam za wszystkim patrzeć muszę? 
Żebym się nawet zarżnął, to i  tak nie dam rady i  wszystkiego 
nie dopatrzę, choć jestem całkowicie odpowiedzialny. Aby się 
z biedy ratować, to ja tymczasowo naznaczył swoim pomocnikiem 
Gorzałkowskiego, starszego pisarza, bo on jest bardzo dzielny 
i właśnie chciałem prosić o jego zatwierdzenie.

— Nu, zobaczymy — powiada Drung. — Ja tę sprawę jeszcze 
rozpatrzę.

— Widzi pan jaki jest ten stary? — mówi później do Goślicy 
Chyl. — Jak on pochwalił Gorzałkowskiego, a  zbryzgał nic 
niewinnego Szuwaksa, którego zbrodnia polega na tym, że jest 
Żydem, co już wystarcza, aby go usunąć.

— Jednak Drung nie jest taki głupi i  wie jaką ma wartość 
Szuwaks, więc może go zatrzyma, o  ile mu rąk nie zwiążą, boć 
przecież Żyd w Rosji uchodzi za szpiega — powiada Goślica.

— Czego oni od nas chcą? — rzuca się Chyl. — Ja kupuję 
byków, a  Szuwaks piecze chleb. to jakie my szpiegi? Czy 
pójdziemy donieść powstańcom, ile bochenków chleba upiekliśmy, 
albo jak dużo bydła zarżnęło się? Cóż zresztą mogłaby ich 
obchodzić taka wiadomość? To wstyd tak ludzi posądzać. Tylko 
kapitan i  Gorzałkowski nie są szpiegami, ale za to złodziejami. 
Nie wiem na jak długo tego wszystkiego państwu rosyjskiemu 
wystarczy. Sam kumedant teraz jako pomocnik niedługo pewno 
cały obóz sprzeda i  przepije, a  stary nawet o  niczym nie będzie 
wiedział.

— To po diabła robi go swym pomocnikiem? — dziwi się 
Goślica.

Chyl milczy i  walczy z  sobą, czy powiedzieć, co myśli. 
Spostrzega to Goślica i mówi:

Proszę przede mną nie ukrywać? Przecież ja nikomu nie 
powiem.

— Ny, co ja taki głupi szabasowy Żyd mogę wiedzieć? Jednak 
mnie się zdaje, że tu jest babska sprawa. Gorzałkowski domyślił 
się, w jaki sposób wygrać, a Szuwaks, choć Żyd, przegrał.

— Nic nie rozumiem — powiada Goślica, — boć przecież 
na rozkaz pierwszej lepszej kokietki chyba kapitan go nie 
zamianował swym pomocnikiem.
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Niech mnie aby pan nie wyda — prosi o  sekret Chyl, — 
bo ja nieraz za dużo wiem i mogę sobie tym zaszkodzić, ale tu gra 
rolę większa osoba.

— Któż taki? — pyta zaciekawiony Goślica.
—  Sama pani kapitanowa — mówi cicho Chyl.
— Czy to możliwe?
— Napewno, ale sekret!... Tego nie wolno nikomu powiedzieć.
— Skąd jednak Chyl zdobył taką wiadomość?
— Co ja miałem zaraz zdobyć? Tu tylko trzeba było zobaczyć, 

jak kapitanowa obchodziła się z  Gorzałkowskim, kiedy 
formowaliśmy obóz. Zaraz było widać, że go poprze. On wiedział 
do kogo się zwrócić o pomoc.

— Czyżby jednak kapitanowa aż taki wpływ miała na starego 
— dziwi się Goślica.

— Ny, co pan chce? — On jej się tak boi jak ognia i co mu każę 
zrobić — to święte.

— No to może tak jest w  domu, ale w  dziedzinę wojskową 
chyba nie mogłaby wkroczyć — powątpiewa Goślica.

— Co pan mówi takie rzeczy? A  kto kieruje całym światem 
i  obraca go do góry z  nogami naokoło słońca, jak nie kobiety?  
Ja myślę, że wszystkie wojny to są przez nie. A  panu się zdaje, 
że jedna baba nie może zrobić kumedanta pomocnikiem? Tu trzeba 
mieć tylko oczy i kepełe na karku, żeby to wszystko widzieć.

— A co stary zrobi z Szuwaksem? — pyta Goślica.
— Ny, ja myślę, że mu fury z  końmi pewno nie da, bo on by 

zaraz przewrócił i mąkę wysypał. Niech robi z nim, co chce. Ale 
ja już muszę iść do kuchni, a pan niech będzie stiel.

W  kilka dni po wyjeździe Nachodki w  kancelarii stanęła 
skrzynka pieniężna, a  przy niej warta. Z  pośród strzegących 
żołnierzy trzy osobistości, godne są wzmianki, które ze względu 
na pewne ułomności fizyczne lub niedorozwój umysłowy nie 
nadawały się do innej pracy. Jeden to Durnow, wysoki, krępy 
blondyn z brodą, głupkowaty kacap. Drugi nazwiskiem Cyganow 
także wysokiego wzrostu o  ruchach powolnych, czarny jak 
czort również z  brodą, ale bez diabelskiego wyrazu twarzy, 
wzbudzający zaufanie. Jest przy tym tak ospały, że stale drzemie, 
korzystając z  każdej sposobności, a  nawet jak twierdzą złośliwi, 
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podczas sprawowania służby przy kuferku z pieniędzmi. Jednak 
pewno jest to niegodne oszczerstwo, bo Cygonow ma taką 
chorobę, że chociaż w  czasie wartowania w  nocy na kuferku 
wydaje dźwięki, podobne do chrapania, to jednak nie śpi, tylko 
wtedy mówić nie może. Poznał się na nim Durnow i  zostali 
sobie przyjaciółmi, prześcigając się we wzajemnych przysługach 
i  grzecznościach. Nieraz, gdy Cyganow miał naznaczoną wartę 
i powiedział, że jest niezdrów, to Durnow z całym poświęceniem 
się zastępował go przez szereg dni i nocy. Nie można powiedzieć, 
aby Cyganow nie umiał ocenić tych przyjacielskich usług.  
I owszem, bo oto, kiedy Durnow dostał urlop, to Cyganow, 
chcąc się odwdzięczyć koledze, sam się ofiarował jechać do jego 
żony, załatwić wszystkie sprawy gospodarskie i  zawieźć ukłony. 
Z całą gotowością Durnow zrzekł się trudów podróży i kłopotów 
domowych i, czując się dłużnym za tak wielką przysługę, pożyczył 
za to przyjacielowi swych butów i kilka rubli na drogę.

Trzeci to Morowicz — suchy, nikły i  czarny jak węgiel 
o skośnych oczach i wystających kościach policzkowych — Tatar, 
przysłany niedowno z pułku. Jest bardzo przebiegły.

— Cóżeś ty robił w pułku? — pyta go raz Gorzałkowski.
— Wojował! — odpowiada, śmiejąc się chytrze Tatar.
— Tak cóż ty mógł nawojować, taka marna kreatura? Ciebie 

powstańcy zaraz do niewoli wzięliby.
— Kiedy nie chcieli — mówi Morowicz. — Ja nad jakąś rzeczką 

został ranny w  nogę i  nie mógł się ruszyć, a  całe nasze wojsko 
uciekło. Wtem podchodzą powstańcy, a  ja myślę sobie: — Ot 
będzie mi tu już kiszmet. — A oni nic mi nie zrobili. Gadali ze mną 
po rosyjsku i  śmieli się, że jestem taki mały, dali jeść i  opatrzyli 
nogę, ale do niewoli wziąć nie chcieli. tylko zostawili w  jakiejś 
chałupie i oddali gospodarzom na opiekę. Dobrzy to ludzie i mnie 
ich żal! Chciałbym, żeby ta wojna jak najprędzej się skończyła.

— Niedługo będzie pokój — zapewnia Gorzałkowski, — 
bo i papież, jak słychać, nawołuje narody do zgody.

— A kto to jest papież? — pyta zaciekawiony Tatar.
Gorzałkowski wyjaśnia. Oczy Morowicza przybierają żywszy 

blask i  sypią czarnymi iskrami; na jego włochatej twarzy zjawia 
się uśmiech i otwierają się usta jak do modlitwy.
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— Niech Allach da waszemu papieżowi wiele zdrowia za to, 
że on chce pokoju. Ja sam też do niego napiszę podziękowanie.

Pewnego popołudnia Goślica z  Bałaganowiczem udają się 
na występy artystyczne, które urządzili przejezdni aktorzy 
w  wielkim śpichrzu. Zgromadziło się dużo publiczności cywilnej 
i  wojska. Jakiś oficer zwraca uwagę, że w  czasie antraktu 
żołnierzom siedzieć nie wolno.

— Dlaczego? — zapytuje Bałaganowicz Goślicę.
— A no, bo tu może być ktoś znaczny, względem którego trzeba 

stać na baczność — odpowiada tenże.
— Przecież to jest teatr, nie koszary. Zresztą skąd może 

wiedzieć ta znaczna osoba, czy nie ma tu jeszcze kogoś z wyższą 
rangą od niej? Ależ to dopiero głupota! — wyrzeka Bałaganowicz.

Po przedstawieniu jakaś artystka tańczy, „komarynskuju” 
pod dźwięki harmoszki, na której gra ubrany w  mikołajewski 
mundur aktor. Tancerka wykonuje podskoki i  przysiada na obu 
nogach razem i na każdej z osobna, zakładając ręce na piersiach. 
Jest gruba, brzydka, niezgrabna, ubrana po wielkorusku. 
Oficerowie podchodzą bliżej sceny, aby pewno tym grubym nogom 
lepiej się przyjrzeć. 

Następuje drugi taniec. Jakaś wiotka i tiulami okryta tancerka, 
à la westalka, porusza się lekko, operując woalem, rozpostartym 
na rękach. Ten fantastyczny strój dodaje jej uroku, to też 
żołnierze głośno wyrażają swój zachwyt okrzykami, śmiechami, 
cmokaniami.

Jak to taniec charakteryzuje kulturę — odzywa się 
Bałaganowicz.

— Pewno! — przytakuje Goślica, — bo gdyby Żyd zatańczył 
majufesa, Murzyn po swojemu, a  Polak mazura, to w  każdym 
z  tych tańców także przejawiłby się duch i  charakter owych 
narodów.

— Czego się tak drzesz, ziemlak? — strofuje Bałaganowicz 
jakiegoś śmiejącego się do rozpuku sołdata.

— Tak umorzyła mnie swoim tańcem, a  fikała nóżkami, 
że choć mnie kto zabij, wlubił się ja w nią i nu, żeby nie wiem co, 
to ja muszę się z nią zapoznać.

— Nie dziw mu się pan — mówi Goślica, — bo ci ciemni kacapi 
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nigdy nic nie widzieli i teraz zdaje im się, że są w siódmym niebie.
Po powrocie z  teatru kapitan wzywa Goślicę i  każę mu 

przepisać dokument, wystosowany do zarządu z  prośbą 
o zamianowanie Gorzałkowskiego pomocnikiem. Goślica zgarnia 
papiery i zabiera się do wyjścia, gdy stary, zapalając cygaro, nagle 
go zatrzymuje i mówi:

— Zaczekajcie no chwilę! Widzę, że wy porządny i  rzetelny 
człowiek, tak oddajcie w rozkazie, że na miejsce Gorzałkowskiego 
ja was mianuję starszym pisarzem obozu z  prawem noszenia 
rangi młodszego podoficera i  naznaczam wam 25 rubli nagrody 
za dobrą służbę.

Powiedziawszy to, kładzie na stole pieniądze. Goślica 
zaskoczony tym, zapomina języka w gębie, a stary mówi:

— Bierzecie nagrodę i napiszcie rozkaz o swym awansie.
Goślica dziękuje i wychodzi. Za drzwiami chwyta go w ramiona 

Chyl i aż mówić nie może z radości:
— A  widzi pan!... Winszuję!... Jak ja się z  tego cieszę. 

Gorzałkowski będzie się wściekał i  awanturował, że to bez jego 
wiedzy się stało, bo on teraz zrobił się wielki pan.

Goślica wraca do siebie, przepisuje papiery, po czym odnosi 
je staremu. Z powrotem po drodze spotyka Szuwaksa.

— Czy pan wie jakie szczęście ma kapitan — zagaduje były 
jego pomocnik. — Strażnicy zrabowanego siana podali skargę, 
ale z datą kalendarzową nowego stylu, a  stary trzyma się swojej 
rachuby i z tego skorzystał. Przedstawił dowody, że w tym czasie 
jego komenda stała w Nowym Dworze i  siano musiały zrabować 
inne wojska, co widocznie przez pomyłkę przypisano jemu.

Rzeczywiście ma szczęście! Kto inny sto razy wpadłby, a  ten 
się zawsze wywinie — powiada Goślica i  powraca na kwaterę 
urządzić sobie drzemkę. Po jakimś czasie budzi go stentorowy 
głos Gorzałkowskiego.

— Co się pan tak wysypiasz i  wylegujesz rano i  wieczorem,  
jak za dobrych czasów?

— Biorę przykład z  pana — odpowiada Goślica, ździwiony 
ostrością jego tonu.

— No mnie to wolno, bo chyba pan wiesz, że ja tu jestem 
pomocnikiem kapitana — wrzeszczy pijany i zły Gorzałkowski.
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— Słyszałem o tym — mówi obojętnie Goślica, poziewając jak 
najgłośniej i poprawiając sobie poduszkę pod głową.

— Widzę że się pan nie cieszy z mojego awansu.
Goślica, nic na to nie odpowiadając, roześmiał się mu w oczy.
— Co pan sobie żartuje z  mojej rangi?... Ja nie pozwolę!... 

Proszę wstać przede mnią — drze się jak opętany.
— Nie żołądkuj się pan w dniu tak dla siebie uroczystym. Dla 

mnie to zbyt mała szarża, abym miał przed nią padać plackiem. 
Zresztą przed żadną tego nie uczynię, bom nie Moskal — 
zastrzega się Goślica.

— I ja nie jestem ich potomkiem—rzuca się Gorzałkowski.
— Ale jesteś im pan oddany.
— Co? — wrzeszczy tenże, tupiąc nogami. — Ja pana aresztuję 

i do koni poślę... Pan sobie za dużo myśli...
— Idź pan do cholery spać, kiedyś się upił. Wielki mi oficer!... 

Zdaje mu się, że już jest generałem — złości się Goślica.
— Ja nie daruję! — trąbi Gorzałkowski. — To jest obraza.  

Ja mam prawa dowódcy roty, a  on nawet nie chce powstać  
przede mną...

— Dopóki nie podpisze nominacji Drung, to pan masz tyle 
praw do dowództwa roty, co i  ja, a  tymczasem proszę nie robić 
awantur w  kancelarii, bo ja tu teraz rządzę, gdyż zostałem 
awansowany na starszego pisarza i podoficera.

— Co? gdzie, jak... — dusi się Gorzałkowski. — Kto pana 
mianował? Ja nie dopuszczę do tego... To jest nonsens… Jak on 
śmiał, ten drań?... Ja mu pokażę!...

— Zobacz pan w  rozkazie — mówi spokojnie, lecz chłodno 
Goślica. — Nie ubiegałem się o to wcale, stary mnie sam naznaczył 
bez niczyjej protekcji...

Gorzałkowski przegląda rozkaz, wreszcie rzuca go i, 
wybiegając, krzyczy:

— I jeszcze 25 rubli!...
Po chwili wtyka głowę Chyl i mówi:
— Ale pan mu dał, to dał! On tego nie będzie mógł strawić, 

bo mu się wciąż zdaje, że jest wielkim panem i  ma jeszcze ten 
majątek, który jego pradziad dawno już przepił.

— A dokąd pognał ten wielki naczelnik? — pyta Goślica.
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— Do kapitana, ale go nie zastał, bo jest na piekarni, gdzie 
podobno została wykryta jakaś kradzież. Stary strasznie wymyślał, 
że Polacy to są sami złodzieje i  wogóle do niczego, bo kto tylko 
chce, to może nimi rządzić.

— A dlaczego on nie obliczy, jaki kontyngent złodziei i pijaków 
daje Rosja i  jej sławna armia — oburza się Goślica. — Czy tylko 
jemu wolno kraść, a  żołnierz ma być bierny i  nie brać z  niego 
przykładu? Całe to państwo oparte jest na rabunku, gdzie kradną 
wszyscy od najmniejszego do największego. On sądzi, że naród 
polski zginął i uległ rozkładowi, dlatego iż stracił byt polityczny? 
Grubo się myli. Nimi zresztą też rządził, kto chiał: Wariagowie, 
Żółkiewski i  polski car Władysław, a  nawet dzisiejsza ich 
dynastia nie jest pewna co do pochodzenia, gdyż jej protoplasta 
przywędrował do Moskwy z Litwy i...

Tu przerwał, ponieważ spostrzegł się. że prowadzi niestosowną 
rozmowę z niegramotnym Chylem.

Wieczorem Goślica idzie w  odwiedziny do Bałaganowicza. 
Siedzi tam jakiś pijany feldfebel z brodą i kudłami na łbie i prawi:

— U  nas gdzie dom bogaty — tam Żyd, gdzie biedny — tam 
Polak lub Niemiec, a żebraczy — to nasz.

— To dlatego, że u  was kultura jest niższa, a  ponieważ jako 
swoi, nie jesteście uciskani przez rząd carski, więc gospodarczo 
powinniście stać najlepiej — powiada Bałaganowicz.

— Jakże — mówi Moskal — tak nasza kultura przyszła 
z  Carogrodu jeszcze za Włodzimierza Świętego i  ona nie jest 
gorsza od waszej.

— Niby tak — przyznaje Bałaganowicz, — ale wy, coście wydali 
Suworowów rezunów i  Murawiewów wieszatielów, macie tylko 
swoistą kulturę i wynalazczość.

Twarz Moskala wydłuża się ze zdziwienia i gniewu.
— To tak mówi rosyjski żołnierz? Dziwię się dlaczego wy 

do powstańców nie przystali? — szydzi z Bałaganowicza.
— Już dawno bym to zrobił, ale tak pilnujecie nas, że trudno 

uciec z waszego wojska...
— Nu ja wam radzę być cicho — zwraca ostro uwagę Moskal, 

— bo widzę, że wy stronnik powstańców czy szpieg i  może być 
źle...
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— Żeby z tobą, kacapie, nie było czasem źle, bo możesz zaraz 
poznać polską pięść. Mało wam jeszcze, cholery, krwi naszej?... — 
wrzeszczy Bałaganowicz.

— Tak się nie gniewajcie! My się nie zrozumieli... Ja was nie 
chciał obrazić... — tłumacźy się Moskal.

— Ty mnie lepiej zrozumiesz, jak ci gnaty porachuję, a  jeśli 
taki jesteś oddany carowi, to idź bić się do roty i nie śmierdź tutaj 
i nie pleć bzdur.

— Tak wy się nie rzucajcie, bo ja was jeszcze lepiej mogę 
wykołować, jak chcecie, i  powiem wszystko dowódcy, coście 
do mnie mówili.

— Won stąd, carski stupajko — ryczy Bałaganowicz, odpinając 
pas i potrząsając nim pod nosem Moskala.

— No i  cóż wy mnie bić chcecie? Za to poszlibyście 
na szubienicę...

— Tego już było Bałaganowiczowi za dużo. Jak nie skoczy. 
Widać tylko jego wzniesioną prawicę i  słychać głuche uderzenia 
żelaznej klamry. Moskal wrzeszczy w niebogłosy.

— Zostaw już go pan w spokoju! — prosi Goślica.
Bałaganowicz daje mu jeszcze z  tyłu silne kopnięcie nogą 

i  Moskal pada na bruk z  rozkrzyżowanymi rękoma. Zrywa się 
szybko i, miotając przekleństwa i śląc pogróżki, ucieka.

— Nie warto go było tak bić — powiada Goślica do zasapanego 
Bałaganowicza, zapinającego na biodrach pas.

— Z  przyjemnością bym go zakatrupił... Nie znoszę Moskali 
jak cholera, a tu przyjdzie taki drań i jeszcze się stawia... — mówi 
podniecony Bałaganowicz, trzęsąc się cały ze złości.

— No, ale teraz z panem naprawdę może być źle — robi uwagę 
Goślica.

— Zdaję sobie z  tego sprawę. Siadajmy to pomówimy 
i naradzimy się, co dalej czynić — rzecze Bałaganowicz.

— Późnym wieczorem Goślica odwiedza Szuwaksa i  Chyla, 
którzy są ogromnie radzi, ale niemniej ździwieni nocną wizytą. 
Wprowadzają gościa do wspaniale umeblowanych mieszkań 
żydowskich. Młodzi gospodarze przyjmują Goślicę z  wyszukaną 
grzecznością i  opowiadają bez odcienia semickiego akcentu 
o  ostatnich niepokojach, kiedy powstańcy parli na Wyszogród. 
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Goślica także opowiada, jak jest w wojsku rosyjskim.
Młoda i elegancka Żydówka, połyskując brylantami, nie może 

sobie wprost wyobrazić, jak to można tak żyć wśród niewygód 
i  niebezpieczeństw. Mówi ślicznie po polsku i  jest tak ładna, 
że Goślicy aż się w  głowie mąci, gdy patrzy w  jej cudne czarne 
oczy i  słucha dźwięcznego głosu. Opowiada z  dumą, że ich dom 
jest historyczny, bo zatrzymał się w nim król polski August II Sas 
i  przyjął tu gońca cesarza rosyjskiego Piotra I, który nadbiegł 
z  wiadomością o  pobiciu Szwedów i  wzięciu Narwy, a  następnie 
w przejeździć gościł także i ostatni król polski Stanisław August 
Poniatowski.

Wśród rozmów i  opowiadań gospodarze, nie zważając 
na protesty Goślicy, zastawiają stół tak suto, aż dziw bierze, że są 
tak gościnni. Po przyjęciu Goślica żegna się ze wszystkimi. Chyl 
jest trochę niespokojny, jakby co przeczuwał i mówi:

— Pan mi tak czule ściska rękę, jak gdyby odjeżdżał 
do Ameryki albo Australii.

Goślica uśmiecha się smutno i wychodzi.
Na drugi dzień z  rana rozeszła się po obozie wiadomość 

że Goślica, Bałaganowicz i Muc w nocy uciekli do powstańców.
No i  co wy na to powiecie, panie Gorzałkowski!? Kto by 

przypuszczał, że oni zrobią nam taki kawał? A zdawało się, że są 
tacy lojalni i prawomyślni — mówi zmartwiony kapitan.

Gorzałkowski nic nie odpowiada i, oparłszy się o  stół 
z papierosem w zębach, zamyśla się Bóg wie o czym.
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ROZDZIAŁ XI.

Cała trójka zbiegów kapitana Obmanowa wydostała się 
szczęśliwie z  bronią w  ręku za miasto i  ruszyła na północ 
w  kierunku borów do powstańców. Wszystkich ogarnęło 
szczególne uczucie na wspomnienie przykrych przeżyć w wojsku 
rosyjskim i  po drodze wywodzili żale i  skargi, pocieszając się, 
że wśród swoich zapomną o poniżeniu, jakiego doznali u Moskali.

Najwymowniejszym okazał się Muc i tak prawił:
— Moskali znam nie od dziś. Wysłużyłem w  ich wojsku 

i  jako artylerzysta byłem na tureckiej wojnie. Raz wypadła taka 
bitwa, że aż strach. Turcy parli naprzód jak szaleńcy. Artylerii 
w  tym miejscu zgromadziło się bardzo dużo. Działa stały niemal 
jedno przy drugim, a  biły, że świata Bożego nie było widać. 
Mimo to Turcy front nam w  różnych miejscach poprzerywali. 
Na szczęście osłania nas ciemna noc. Cofamy się do lasu. 
Strzały nie ustają ani na chwilę z przodu, z boków i z tyłu. Widać 
wyraźnie, że jesteśmy otoczeni ze wszystkich stron. Zresztą diabli 
wiedzą kto do kogo strzela, bo nic nie widać, a kule nad głowami 
gwiżdżą, śpiewają, płaczą, odrywają gałęzie z  drzew i  padają 
dalej..., bliżej... W  lesie powstaje wielki krzyk i  hałas. Słychać 
ogólną komendę:

— Piechota naprzód! — Lecz kto tylko może, to się kryje 
za drzewa lub ucieka: są jednak i  tacy, co idą na głos komendy. 
A  my strzelać nie możemy, gdyż nasza artyleria stoi gęsiego 
na wąskiej drodze leśnej, wyciągnięta w  kilometrowy sznur. 
Patrzymy na to wszystko bezradnie i krew nam stygnie w żyłach. 
Nikt jednak nie odchodzi od dział: niektórzy siedzą na koniach. 
Stoimy więc tak w  milczeniu jak granit. A  kule gwiżdżą... 
Nareszcie piechota jako tako się sformowała i  z  okrzykiem 
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hurrra! ruszyła do ataku na bagnety. Widać dużo koni kozackich, 
biegających bez jeźdźców z  samymi tylko siodłami. Koło mnie 
pada dwóch ludzi. Z  końca lasu sygnalizują, że tam porządnie 
kule sięgają. Wreszcie strzelanina jakoś powoli ucichła. Turcy 
zabrali nam dwie baterie armat i całą obsługę.

Korzystając z  chwilowej ciszy, posuwamy się do jakiejś wsi, 
która była przed nami. Naturalnie nikt nie wiedział do kogo 
należała. Turcy też widać nie mieli dobrego pojęcia, gdzie są 
nasze wojska, gdyż okrążenie nastąpiło w nocy mimo woli. Gdyby 
się zorientowali, jaki ptaszek wpadł im w  sidła, to napewno nie 
wypuściliby nas z owej pułapki.

Rano, gdy się nieco rozwidniło, nasi żołnierze zaczynają 
z  trwogą szeptać, że we wsi są Turcy. Aż oto o  jakie dwieście 
kroków widać przeciągające kolumny wojska. W  mroku nie 
mogliśmy rozróżnić kto idzie. Na wszelki wypadek skierowaliśmy 
lufy armat na owe maszerujące kolumny. Nikt nie wiedział, 
co będzie. Aż tu nasza piechota, która stała na boku, krzyczy ura! 
i zaczyna strzelać. Zrobiło się piekło trudne do opisania. Odezwały 
się naraz wszystkie działa, aż ziemia zadrżała. Kolumny zaczęły 
topnieć. Niektórzy, ryzykując życiem, zaczęli do nas przebiegać 
pod kulami. Potem okazało się, że to byli jeńcy rosyjscy wzięci 
do niewoli w nocy, których konwojowało kilkudziesięciu żołnierzy 
tureckich.

Po rozbiciu owych kolumn, gdzieś z boku zaczyna nas prażyć 
artyleria, to my także odpowiadamy ogniem. Dopiero po jakimś 
czasie okazało się, że bijemy się ze swoimi. Krzyknęliśmy po linii 
piechoty do tamtych i  strzelaninę przerwano. Przez ten błąd 
straciliśmy kilkunastu ludzi i sporo koni.

Teraz nie wiadomo skąd w drugim końcu wsi znaleźli się Turcy. 
Zaczynają do nas walić, że nosa pokazać nie można. W  dodatku 
na widnokręgu ukazuje się turecka kawaleria, która dąży swoim 
na pomoc, co koń wyskoczy. Bijemy w nią z dział. Pociski wiercą 
wyłomy w jej kolumnach, ale to nic nie pomaga. Kozacy próbują 
powstrzymać ten napór, ale także bezskutecznie. Moskale, widząc 
przewagę nieprzyjaciela, dali hasło do odwrotu, podczas którego 
moja bateria dostała się do niewoli.

— No i co dalej? — pytają towarzysze, raz po raz poziewając.
— A no Turcy wywieźli nas do Bułgarii. Są tam bardzo wysokie 
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góry, a lasów mało — tylko krzaki. Staliśmy w małym miasteczku 
pod Sofią. Domy tamtejsi mieszkańcy stawiają z  cieniutkich 
okrąglaków i  jakby się dobrze podparł, to by przewrócił. 
Na większe budowle drzewo sprowadzają aż z  Austrii. Ludzie 
są bardzo dobrzy i  pracowici. Ziemię sypią nawet na kamienie 
i sadzą różne warzywa. Naogół są dość biedni i chodzą przeważnie 
w  łapciach. Odzież ich jest bardzo dziwaczna. Nieraz śmieliśmy 
się z portek Bułgarów, a jeszcze więcej z ubioru kobiet. Bułgarka 
ma sukienkę do kolan, z pod której wystaje halka, a koszula sięga 
aż do kostek. Wogóle tak wygląda, jakby ją wszystko poopadało. 
W takim stroju tylko z przodu można poznać, czy jest młoda. Ale 
w mieście ubierają się jak u nas

Stodoły są zbudowane z  chrustu. Wchodzi się 
do nich na czworakach, bo mają malutkie wejścia. Składają 
w  nich przeważnie zapasy kukurydzy. Raz Moskale przerżnęli 
nożem stodołę naszego gospodarza i  nabrali kilka worków 
kukurydzy, ale nie wiedzieli co z  nią zrobić. Całą dobę gotowali 
ją w  garnku i  jeszcze była twarda. Mój gospodarz bardzo się 
rozgniewał i  znienawidził Moskali za tę kradzież. — Bratuszka! 
— żalił się do mnie. — Jak żyję sześćdziesiąt lat, to jeszcze nie 
miałem wypadku, aby kto stodołę przerżnął. U  was oni pewno 
też porządnie rabują — dodał. Wytłumaczyłem mu, że tak samo 
kradną, ale stodoły w  Polsce nożem nikt nie przerżnie, bo jest 
zbudowana z drzewa.

Mowa Bułgarów podobna jest trochę do polskiej i do rosyjskiej, 
ale my prędzej mogliśmy się porozumieć z  nimi niż Moskale. 
Spotkaliśmy dużo Bułgarów, a zwłaszcza ogrodników, którzy znali 
język polski, gdyż często w naszym kraju bywali. Raz we dwóch 
odwiedziliśmy jednego Turka, który miał dziesięć morgów ziemi 
i  aż pięć żon. Przypatrywaliśmy się scenie, jak jedna ostrzyła 
kosę, druga naprawiała grabie, trzecia reperowała widły itd. 
po czym wszystkie poszły w pole, a Turek sam pozostał w domu. 
W czasie rozmowy dowiedzieliśmy się, że on do roboty nie chodzi, 
bo od tego ma żony, które muszą pracować.

Turcy podobnie jak Bułgarzy są bardzo gościnni i  zwłaszcza 
Polakom w niewoli okazali dużo serca. Więc ten też, chcąc okazać 
się gościnnym, podał nam na patyczku, po kawałku mięsa, które 

235



suszyło się i  wędziło na wietrze i  słońcu pod okapem, obsypał 
trochę solą i  pieprzem i  sam także zaczął zajadać. Ledwie nam 
to przez gardło przeszło, gdyż mięsa o  podobnym smaku nigdy 
w  życiu nie próbowaliśmy. Pytamy więc gościnnego gospodarza, 
z  czego to mięso jest. — Z  psa — odpowiada grzecznie. Wtedy 
jak nie zaczniemy raz po raz pluć!? A zdziwiony i obrażony tym 
naszym zachowaniem się Turek przepędził nas ze swego domu — 
zakończył opowiadanie Muc.

Nad ranem dezerterzy dotarli polami do jakiejś chaty 
pod Bielicami i, obawiając się dalej iść ze względu na patrole 
rosyjskie, zatrzymali się w niej.

— Czy we wsi nie ma kozaków? — pytają gospodarza.
Ten trzęsie się i  nie wie co odpowiedzieć, widząc przed sobą 

rosyjskich żołnierzy.
— Nie bójcie się nas, bo my jesteśmy powstańcy, tylko 

przebrani w moskiewskie mundury, — uspokaja go Bałaganowicz.
Chłop, upewniwszy się, że, ma do czynienia naprawdę 

z Polakami, powiada:
— Zdaje się, ze we wsi ich ni mo, ale cięgiem się kręcu i węsu 

jak te psy.
— Zaczynają gawędzić o  tym i  owym. Baby jak frygi zwijają 

się wedle poczęstunku. Naraz coś na podwórzu zadudniało. 
Wyglądają oknem... Kozacy!...

— Ilu ich jest? — pyta drżącym głosem Muc, jak gdyby nie 
umiał liczyć.

— Pięciu — mówi Goślica.
— Dobra nasza! — dodaje sobie odwagi Bałaganowicz.
Gospodarz wychodzi do nich. Nie zsiadając z koni, pytają go, 

czy nie widział gdzie powstańców?
— Skądby tu się oni wzięli? — odpowiada gospodarz. — My 

ludzie spokojne: tu droga nie przejezdna, jedzcie sobie z  Panem 
Bogiem.

— Nu, tak dawaj jeść, a to my głodni — mówi jeden sierdzisty 
kozak i złazi z konia, a za nim reszta.

— I horyłki postaw — dopomina się drugi.
— A  konie weź do stajni i  owsa im nasyp, bo jak nie, 

to spróbujesz nahajki, — dodaje i grozi trzeci.
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— Dobrze, dobrze! — powiada chłop, kiwając 
na swego podrastającego syna, gapiącego się z rozdziawioną gębą 
na kozaków. Obaj biorą konie do stajni, a  żołnierze stają przed 
sienią.

Zbiegowie, widząc na co się zanosi, wypadają cichaczem 
i  znienacka kłują kozaków bagnetami, którzy całkiem zbaranieli 
wskutek niespodzianej napaści i  to przez rosyjskich żołnierzy. 
Już ich trzech powaliło się na ziemię, a  dwóch w  panicznym 
strachu rzuca się do ucieczki w  stronę bramy. Wtedy gospodarz 
chwyta jakiś drąg, leżący pod płotem, a  chłopak spory kamień 
i zastępują im drogę. Ci dobywają szabel i, broniąc się, jak szatany 
biegają po podwórzu, chcąc się wymknąć. Chłopak wali w  nich 
kamieniami jak w  bęben: gospodarzowi nic zrobić nie mogą, 
bo ma długi drąg w  ręku. Mało wyćwiczeni zbiegowie, bojąc się 
ryzykować w  ręcznym natarciu, biorą ich na cel, ale gospodarz 
woła, żeby nie strzelać i  nie robić huku. Wtem jeden z  kozaków 
wali się z nóg jak snop, bo go chłopak zajechał kamieniem w sam 
łeb, a  drugiego gospodarz tak zdzielił drągiem, że aż mu oczy 
na wierzch wyszły.

Zabitych kozaków zakopał chłop w  gnoju przed stajnią, 
a kobiety zakrzątnęły się i szybko zrobiły porządek przed domem, 
jakby się nic nie stało.

Zbiegowie, zabrawszy wszystkie konie kozackie i broń, cwałem 
popędzili w lasy. Dowódca aż ich uściskał z radości i rzekł:

— A  toście się gracko spisali. Nie zginie Polska, kiedy ma 
takich dzielnych obrońców. Szkoda tylko, żeście, panowie, nie 
przywieźli z sobą tego zucha chłopaka.

— Chciał z  nami jechać, ale stary mu nie dał, mówiąc, 
że to jeszcze smarkacz, bo nie ma skończonych piętnastu lat — 
odpowiedział Bałaganowicz.

Powstańcy nawet nie dali przybyszom odpocząć, tak byli 
ciekawi opowiadań o wojsku rosyjskim.

— Cóż z, tego — mówi Goślica, — że tysiące tych stepowców 
pędzą batami do boju, kiedy w  nich nie ma iskierki ducha 
i patriotyzmu. Jest to tylko armia tchórzów i kaznokradów, którzy 
za pieniądze sprzedaliby wszystko, a  nawet i  swoją ojczyznę. 
U  nich na porządku dziennym to tylko rabunek, na- hajka, 
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wódka i  dziewki. Oficerowie chcą koniecznie stuszować wszelką 
indywidualność ludzką i  zrobić z  każdego jakąś bezmyślną 
maszynę, a  nieuszanowanie godności żołnierza jakżeż może 
doprowadzić kiedy do zwycięstwa? Te ogromne i  ciemne masy 
Rosjan nikomu nie będą straszne i  nie oprą się zachodniej 
kulturze. Naszą garstkę oczywiście pobiją, jeśli Zachód nie 
pomoże, ale niech spróbują się zetknąć z Niemcami lub Austrią!? 
Oni nawet do klimatu dostosować się nie umieją, gdyż w  czasię 
największych upałów chodzą w kożuchach i zimowych czapkach, 
przytem boso i z tą nieodzowną koszulą wypuszczoną na spodnie.

Całymi dniami i  wieczorami przybysze opowiadali 
powstańcom o  swych przeżyciach i  spostrzeżeniach w  obozie 
kapitana Obmanowa, lecz największym posłuchem cieszył się 
Bałaganowicz.

Pewnej nocy przeważające siły Sierzputowskiego podeszły 
pod Słomin i otoczyły powstańców. W polskim obozie nikt nie śpi. 
Wszyscy tylko czekają chwili, kiedy się naokoło zakotłuje i zakręci. 
W  powietrzu jest tyle zapachu kwiatów i  woni żywicznej, iż się 
nikomu wierzyć nie chce, że wśród tego błogiego i uśmiechniętego 
życia roślin zaraz poleje się krew najdroższych komuś istot.

Zaczyna już świtać. Wojska rosyjskie podsuwają się coraz 
bliżej i gotują się do skoku jak kot na niebaczną mysz, która sobie 
lekceważy przeciwnika. Młodzi powstańcy i poważniejsi z wąsami 
jak wiechy ze spokojem zajmują okopy lub czają się za drzewami. 
Nikt nie myśli o  poddaniu się, choć nie ma najmniejszej nadziei 
na wygranie bitwy z  kilkakroć liczniejszym nieprzyjacielem. 
Każdy woli zginąć, niż pójść na łaskę i niełaskę okrutnego wroga. 
Dowódca obchodzi linię okopów i każę stać twardo.

Wreszcie wschodzi wielki ognisty krąg słońca i  jakby 
zasmucony tym, co za chwilę ma się stać, zakrywa się obłokiem 
na kształt woalu żałobnego i  podobny jest do wielkiej gromnicy. 
Cała natura przybrała taki głupi i  szary wyraz, że wszystkim 
teraz życie wydaje się takie bezbarwne i  bezcelowe. Powstańcy 
z  czułością spoglądają na siebie, rozmawiają serdecznie 
i  obserwują ruchy nieprzyjaciela, który dotąd nie rozpoczyna 
ataku, tylko z  dala przesuwa przed ich oczami kolumny 
piechoty, jakby samym widokiem tego mrowia chciał zastraszyć 
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i  odebrać chęć do walki. Zachowując odpowiedni dystans, kręcą 
się na koniach kozacy jak oparzeni i  wygrażają nahajkami 
niewidocznemu przeciwnikowi. Wreszcie grupa jeźdźców, chcąc 
widocznie wybadać stan rzeczy, zdobywa się na odwagę i galopuje 
w kierunku lasu. Złowroga cisza ze strony powstańców przeraża 
ich jednak i przebywszy pół drogi, zwalniają biegu i w diabelskich 
podskokach zbliżają się zwolna, wreszcie stają i  nie wiedzą 
co robić.

Wtem znienacka z  gęstwiny wypada mały oddziałek 
kawaleryski i  rzuca się ku nim, nadstawiając lance z  biało-
czerwonymi proporczykami i połyskując obnażonymi szablami.

Kozacy pierzchają w  popłochu na swych ścigłych koniach. 
Powstańcy pędzą za nimi do połowy drogi i, nie mogąc 
dogonić, wracają do swoich, gdyż już ich zaczynają ostrzeliwać. 
Na cofających się nacierają znów ci sami kozacy, ale powstrzymują 
ich w  zapędzie dwa jedyne szybkostrzelne działa z  polskiego 
obozu.

Po chwili pole opustoszało, gdyż oba oddziały wycofały się 
ku swoim. Na obszernej płaszczyźnie pozostało tylko kilka 
poszarpanych trupów ludzkich i  końskich oraz czerwone plamy 
na zielonej runi.

Naraz od strony Moskali wysuwa się jakiś kawalerzysta, 
a  za nim pędzi galopem ku powstańcom ze dwieście koni bez 
jeźdźców. Polacy patrzą się na to zdziwionymi oczami, ale ci którzy 
służyli w  wojsku rosyjskim, wiedzą co to znaczy i  spoglądają 
pod brzuchy nadbiegającym koniom, czy tam nie ukrywają się 
kozacy. Jakoż manerw nieprzyjaciela, liczącego na zaskoczenie 
i  przez to opanowanie od razu całego obozu, nie udał się. 
W  najodpowiedniejszym momencie rozległ się jednocześnie 
piekielny huk kilkuset karabinów i fuzyj. Cały skraj lasu w jednej 
chwili osnuł się gęstym obłokiem dymu, za którym powstała 
ogromna wrzawa, jęki i  kwiki końskie. Kiedy wiatr rozwiał 
z przed oczu zasłonę, powstańcy ujrzeli uciekających w popłochu 
kozaków, których do szybszego jeszcze odwrotu zmuszały działka 
polskie. Wielu, straciwszy konie pod lasem, biegło pieszo. Za nimi 
dowódca wystał pościg, który wyciął ich do nogi.
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Wtem od wschodniej strony dolatuje do uszu daleki huk 
armat i  karabinów. Twarze powstańców promienieją radością, 
bo wiedzą, że według umowy natarł z boku na Moskali Rogaliński.

Uciecha jednak niedługo trwa. Artyleria rosyjska zaczyna 
ziać huraganowym ogniem na okopy powstańcze, a wielkie masy 
szarej brudnej piechoty rzucają się z  krzykiem do ataku. Działa 
polskie i  karabiny ścielą ich dziesiątkami, ale powstrzymać nie 
mogą. Na pomoc pędzi im jeszcze kawaleria.

— Dokąd to tak wszystko śpieszy? — mówi Nerwicz do Goślicy.
— Na śmierć, do wieczności! — brzmi odpowiedź.
— Głupcy! Czemu im tak pilno? Przecież wszyscy zdążą 

umrzeć i  nikt pod tym względem nie dozna zawodu. Te roty, 
co biegną ku nam w tumanach kurzu, krzyczą i wyją tak ponuro, 
jakby wyśpiewywały sobie marsz pogrzebowy. Na co i  po co są 
te wojny i wogóle życie, jeżeli wszystko jest marnością nie wartą 
drobnej troski ludzkiej, gdyż prowadzi do śmierci...

Piechota dobiega już do okopów i  wrzeszczy: ura! aż echo 
idzie po lesie. Dopada także i  konnica. Działa, karabiny, a  teraz 
fuzje i pistolety nie milkną nawet na chwilę. Wreszcie zaczyna się 
walka na białą broń. Moskale, widząc swą ogromną przewagę, 
prą na oślep, a  powstańcy nie myślą ustępować i  rzucają się jak 
wściekli.

Czołopolski dowodzi jednym skrzydłem, idzie w  pierwszym 
szeregu i pruje brzuchy, aż krew spływa po jego broni i spodniach. 
Naraz uderzony w  głowę kolbą karabinu pada. Ziemia, słońce 
i gwiazdy zawirowały mu w oczach, okręciły się wielekroć naokoło 
i razem z nim spadły gdzieś w przepaść...

Gdy oprzytomniał, Moskale z dziką zaciętością wybijali resztę 
powstańców, pomiędzy którymi bronił się jeszcze i  dowódca. 
Chciał się zerwać i  biec im na pomoc, ale poczuł straszny ból 
w głowie i ogólną niemoc, jakby go łańcuchem przywiązano.

Powiódł oczyma po pobojowisku... Kilkaset ciał pociętych 
i skłutych, cuchnących krwią, potem i dziegciem leżało bezwładnie 
lub rzucało się i drgało konwulsyjnie obok porozrzucanej broni.

— Boże! — szepcze Czołopolski. — Przed chwilą ci ludzie żyli 
i cieszyli się dobrym zdrowiem, a teraz leży to wszystko jak kupa 
gnoju. O ironio! O nędzny świecie!...
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Naraz drgnął, gdyż oto na okopie ujrzał z  kosą w  garści 
rozciągniętego bez oznak życia Chałupkę. Leżał jak snop 
dojrzałego owsa, a  na sukmanie miał czerwoną plamę jakby 
makówkę

— Towarzyszu niedoli! — jęknął.
Wtem ktoś w  pobliżu charknął. Ogląda się i  widzi, że tuż 

przy nim leży śmiertelnie blady z  gasnącymi oczami Nerwicz. 
Z wielkim wysiłkiem przyczołgał się do niego.

— Czy mnie poznajesz, drogi przyjacielu? — pyta.
— Poznaję — rzekł słabym głosem Nerwicz. — Dobrze żeś 

tu, kochany, przyszedł... Ja już odchodzę... A  choć nasze dzieło 
nieskończone...

Czołopolski ujął jego rękę. Nerwicz oddaje lekki uścisk dłoni, 
uśmiecha się smutno i jego dobre niebieskie oczy gasną na zawsze. 
Czołopolski zamyka je na wieczny spoczynek, a  łzy mu spływają 
po twarzy jak groch. Budzą go z odrętwienia okropne wrzaski. To 
Moskale docięli resztę powstańców i  wydają te okrzyki na cześć 
swego zwycięstwa. Zdawało mu się, że to nie ludzie, a  jakieś 
potworne zwierzęta tak wyją. Wreszcie uspokoiło się wszystko. 
Czołopolski nadstawia ucha w  nadziei, że może jeszcze usłyszy 
odgłosy walki partii Rogalińskiego, ale niestety wśród ciszy doszły 
go tylko jęki rannych i  śmiechy rosyjskich żołnierzy. Rozgląda 
się dalej po pobojowisku, by odnaleźć dowódcę Wiślickiego i ową 
trójkę, która przed kilku dniami po śmierć przybyła do ich obozu. 
Naraz, oczom nie wierząc, pada na ziemię i, ukrywszy twarz 
w dłoniach, jęczy:

— Boże wielki!... Co widzę!? Czy to może być prawdą!? 
Moskale dobijają rannych Polaków...

Dreszcze wstrząsają jego ciałem: nie może się opanować. 
Uspokaja się i  przestaje oddychać dopiero wtedy, gdy do niego 
podchodzi dwóch żołnierzy.

— On miortw — mówi jeden, poruszając nogą Czołopolskiego.
— Niet, jeszczo żyw — odpowiada drugi i  uderza go szablą 

w głowę.
Czołopolski już więcej nie słyszał i  nie widział, co się działo 

na pobojowisku.
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EPILOG.

— Nie płaczcie, kumo! Mnie się wciąż zdaje, że on jeszcze 
wróci. Pamiętam, jak dziś, kiedy wpadł do mnie i  tego kozaka 
rozciągnął, albo i w waszych oczach dwóch położył. To nie sposób, 
żeby taki miał zginąć...

— Kiedy to już tyle lat minęło i  Kanak dawno z  więzienia 
przyszedł, a mojego nie ma. Pewno nieborak ziemię gryzie razem 
z Wiślickim.

— Bo, widzicie, Kanak nie był w  bitwie pod Słominem, 
a waszego Moskale może do Rosji wywieźli?

— Tam Wywieźli... Przecież wszystkich rannych dobili...
— A  ja coś przeczuwam, że on wróci... zobaczycie! Oj użyli 

biedy ci powstańcy... Leżeli po lasach i  bagnach, przymierali 
głodem, drżeli z| zimna i  tłukli się po nocach, a  przed każdą 
bitwą klepali i  ostrzyli kosy, jak przede żniwy. Ale pokazali 
swoje. Nasz organista Iwański, co mu kozacy rózgami obcięli 
z siedzenia wszystko ciało, opowiadał, że do powstania zaciągnęło 
się też trochę Anglików, Francuzów, Węgrów, Serbów, a najwięcej 
Włochów. Niejeden z  nich głowę razem z  naszymi w  Polsce 
położył albo poszedł na Sybir. Szkoda ich wszystkich, ale to się nie 
wróci... Moskali też nie mało zginęło... Znałam jednego wielkiego 
pijaka, ale to arcypijaka, który też przyłączył się do powstania, 
a  nazywał się Pomianowski. Ten to ich natłukł... Raz siedzi 
sobie w  karczmie, a  wtem mu donoszą, że od Wilczkowskiego 
boru jedzie aż czternastu kozaków. To on, co robiący, każę 
karczmarzowi dawać gorzałki. Jak zaczął pić, to aż czternaście 
kielichów wychylił, czyli po jednemu na każdego kozaka. Wtedy 
dopiero wsiadł na konia i jak ten diabelec poszedł na nich z gołym 
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pałaszem, no i  zanim się spostrzegli, wszystkim łby pościnał. 
Potem zginął ten Pomianowski pod Suchodołem za Wisłą 
w  puszczy Kampinowskiej. Poległo tam też i  kilku chłopaków 
z Wyszogrodu, bo dowódca był do niczego i nie mógł ich stamtąd 
wyprowadzić, jak kozacy natarli. Kto mu kazał w  takie kąty 
włazić? W  Polsce to tak zawsze było i  jest, że każdy chce być 
starszym, a  świń nie ma komu paść. Albo i  w  czasie rewolucji 
wojsko polskie dobrze Rusków prało, a dowódcy podobno tylko się 
kłócili z sobą i jeden drugiego nie chciał słuchać, to i Pan Bóg im 
nie dopomógł. Powiadają, kto je tam zresztą wie, czy to prawda, 
że jakiś generał polski zaprzedał wtedy Moskalom Warszawę 
i  Modlin za faskę złota, ale go oszukali, bo dali mu masło, które 
tylko po wierzchu było oblane złotem. Takiego pogana to zaraz, 
powinni powiesić, ale czy to jest jaka sprawiedliwość na tym 
świecie?

Kobiety też pomagały powstańcom, bo im szyły ciepłą bieliznę, 
rękawice, a nieraz i broń przewoziły. Raz jedna młoda panienka 
z  któregoś dworu jedzie bryczką ze starszą panią do lasu 
do powstańców, a  tu na drodze zatrzymują ich Moskale i  każą 
wysiadać, bo chcą zrobić rewizję, czy w  bryczce czasem nie ma 
broni. Schodzi najprzód na ziemię starsza pani i pomaga zejść ze 
stopnia panience, gdyż z  figury wygląda jakby co najmniej była 
w siódmym miesiącu. Moskale śmieją się z niej i pytają, co będzie: 
chłopak, czy dziewczyna.

— Chłopak, bo teraz jest wojna — odpowiada wstydliwie
przestraszona nieco panna.
Nic nie znalazłszy w  bryczce, Moskale zezwalają kobietom 

odjechać, a  chyba kumie nie potrzeba tłumaczyć, dlaczego ta 
młoda była taka gruba.

— Bo wiozła broń.
— Oczywiście. A teraz opowiem wam...
Wtem dało się słyszeć lekkie pukanie do drzwi i w progu stanął 

Czołopolski.
— W  imię Ojca i  Syna i  Ducha Świętego!... krzyknęła jedna 

z kobiet. — Czy to ty, czy duch twój?...
— Ja we własnej osobie.
— Jezusie Nazareński, Matko Najświętsza! — zawołała znów 
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i rzuciła mu się na szyję.
— A nie mówiłam wam zawsze, że...
— Witam i panią — odzywa się Czołopolski — i przepraszam 

za tego kozaka...
— Nic nie szkodzi. Dobrze, źe nam Bozia pana ocaliła, 

bo co to matczysko łez wylało...
— A  i  twoja Sabka też rozpacza strasznie. Pewno później 

zajdziesz do niej?
— Już ją widziałem po drodze.
— Patrzcie go! To Sabka pierwsza, niż matka, ale niech tam. 

Bogu najwyższemu dzięki, żeś powrócił. Cały świat teraz wydaje 
mi się tak cudownie pięknym, jak nigdy przedtem i aż się dziwię, 
że tego dawniej nie spostrzegałam. Zaraz dam ci co zjeść... 
Ale głowę masz okropnie pociętą i  porozbijaną... Musiałeś być 
w bitwach... Opowiedz, jak to było...

— Dobrze, mamo, opowiem!...
— Koniec —
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Posłowie 

Nazywam się Michał Antczak. Pochodzę ze Słomina, wsi 
w  gminie Wyszogród, w  powiecie płockim, w  którym to właśnie 
160 lat temu została stoczona Bitwa Pod Słominem, będąca 
genezą szerszej historii, przedstawionej w niniejszej książce.

Moja przygoda z wykrywaczem metali i poznawaniem historii 
trwa już 16 lat. Zabytki, które odnalazłem i odnajduję przekazuję 
muzeom w  całej Polsce. W  2008 roku wraz z  grupą pasjonatów 
założyliśmy ogólnopolskie stowarzyszenie, które zajmuje się 
profesjonalnym poszukiwaniem i  ratowaniem zabytków. Relacje 
z  naszych działań przekazujemy w  postaci telewizyjnego 
serialu dokumentacyjnego pt. „Misja Skarb”. W  całej Polsce 
przeprowadzamy tzw. „lekcję historii w  nowym stylu”, które 
rozpalają w młodzieży płomień poznawania przeszłości. 

Michał Antczak przed pomnikiem upamiętniającym Bitwę pod Słominem  
stoczoną w trakcie Powstania Styczniowego. Kobylniki 11.12.2021 r.
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22 stycznia 1863 roku, rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, 
największy polski zryw narodowy w  XIX w. Pochłonął on 
kilkadziesiąt tysięcy ofiar i  w  ogromnym stopniu wpłynął 
na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń. Na ziemi 
wyszogrodzkiej nie brakuje miejsc i  wydarzeń, które miały swój 
udział w  tym ważnym wydarzeniu. Jednym z nich jest nieznana 
wśród lokalnej społeczności i  bardzo słabo udokumentowana 
na kartach historii tzw. „Bitwa pod Słominem”. Pierwszy raz 
o  tym wydarzeniu usłyszałem jako nastolatek, kiedy to podczas 
jednej z  lekcji historii nauczyciel wspomniał, że w  okolicach 
Słomina (skąd pochodzę) w 1863 roku rozegrała się bitwa. Mimo, 
iż nigdy nie byłem „orłem” w dziedzinie historii, ta lekcja i słowa 
nauczyciela rozpaliła moją wyobraźnię. 

O  „Ruchawce” usłyszałem od pani Wandy Dziuk, byłej 
dyrektor szkoły w  Kamionie. Pokazała mi pewną starą książkę 
oraz opowiedziała o jej autorze Stanisławie Malinowskim, którego 
znała osobiście. 

Nasze spotkanie było nagrywane. Dowiedziałem się wtedy, 
że Stanisław Malinowski (autor „Ruchawki”) wraz z  żoną Ireną 
byli nauczycielami. Uczył historii, muzyki oraz języka polskiego 



247

w  miejscowości Mokas, a  wcześniej w  Łazach k. Żelazowej 
Woli. Według relacji pani Wandy oraz jej koleżanki pani Teresy 
Lewandowskiej-Zatorskiej, której to autor z  dedykacją wręczył 
ową książkę, Stanisław Malinowski był szlachetnym człowiekiem, 
bardzo eleganckim, który zawsze chodził w  kapeluszu, był 
szarmancki i  dobrze wychowany. Prawdopodobnie pochodził 
gdzieś z okolic Wyszogrodu. Jako młody człowiek poznał osobiście 
byłych powstańców, uczestników wydarzeń odgrywających 
się wówczas na ziemi wyszogrodzkiej. Efektem ich relacji była 
powieść „Ruchawka”, wydana przez autora nakładem własnym 
(prawdopodobnie w kilkunastu egzemplarzach) w 1939 roku. Rok 
wydania nie był ponoć przypadkowy, gdyż autor w  ten sposób 
próbował „pokrzepić serca” i  wskrzesić ducha patriotyzmu 
w lokalnej społeczności wobec widma nadchodzącej nieuchronnie 
kolejnej wojny. Wiele na ten temat mówi Przedmowa samego 
autora zawarta w wydaniu z 1939 roku. 

W  identyfikacji miejsca bitwy niezwykle istotną rolę odegrał 
pan Jan Bogdan, osoba nietuzinkowa, mieszkaniec Kobylnik, 
wieloletni stróż pamięci o  bitwie i  jej ofiarach w  czasach, kiedy 
było to zakazane. Twórca pierwszego pomnika upamiętniającego 
walczących w  Bitwie pod Słominem, usytułowanego obok 
prawdopodobnego miejsca pochówku zasieczonych powstańców. 
Na przełomie 2020/2021 roku wraz z  grupką pasjonatów, we 
współpracy z  Muzeum Wisły Środkowej i  Ziemi Wyszogrodzkiej 
w  Wyszogrodzie, zorganizowaliśmy ogólnopolskie poszukiwania 
miejsca Bitwy pod Słominem, na które to przyjechało ok. 500 
poszukiwaczy z  całej Polski. W  kolejnym roku powtórzyliśmy 
wydarzenie, które zgromadziło ok. 700 poszukiwaczy. I udało się! 
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Ogólnopolskie poszukiwania miejsca Bitwy pod Słominem

Dziś czuję, że spełniłem swoje marzenie ze szkolnej ławki. 
Śmiało mogę powiedzieć, iż z  pomocą przyjaciół i  pasjonatów 
z całej Polski odnalazłem miejsce, gdzie rozegrała się opisywana 
w  „Ruchawce” Bitwa pod Słominem – moim Słominem. 
Zabytki i  artefakty odnalezione podczas poszukiwań można 
oglądać na wystawie stałej w  Muzeum Wisły Środkowej i  Ziemi 
Wyszogrodzkiej w Wyszogrodzie. A są one naprawdę wspaniałe!

Odnalezione zabytki podczas ogólnopolskich poszukiwań Bitwy pod Słominem 
znajdujące się w gablotach muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej 

w Wyszogrodzie
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Rys historyczny Bitwy pod Słominem

28 stycznia 1963 r w  okolicach Słomina działał oddział 
powstańczy liczący ok. 100 ludzi. Do naczelnika wojennego 
województwa płockiego gen. Zygmunta Padlewskiego dochodziły 
błędne informacje że jest to największa grupa powstańców 
w  okolicy Płocka - tzw. Grupa Wyszogrodzka, która miała 
pilnować drogi w kierunku przeprawy na Wiśle czyli drogi relacji 
Płońsk-Wyszogród. Dowódcami tego oddziału byli: Przybyszewski, 
Edward Chądzyński, a także Paweł Łukaszewski o którym wiemy 
najwięcej – rymarz z  Rzęgnowa (miejscowość miedzy Mławą 
a  Przasnyszem), prawdopodobnie był również stolarzem, który 
osiedlił się w  Czerwińsku i  stamtąd przyprowadził 18 ludzi 
do Powstania. Został zabity pod Słominem 28 stycznia 1863 r. – 
informacja uzyskana z aktu zgonu Pawła Łukaszewskiego. 

(Akt zgonu Pawła Łukaszewskiego – dowódcy Bitwy pod Słominem.)
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(Tłumaczenie aktu zgonu – tł. Michał Antczak)

Oddział otrzymał rozkaz obrony przeprawy przez Wisłę 
od gen. Padlewskiego, wydany 25 stycznia. 27 stycznia w okolicy 
Ciućkowa oddział powstańczy przechwycił powóz kozacki, 
konwojowany przez 3 kozaków. Dowódcę ochrony zabito, 
a rozbrojonych kozaków puszczono wolno. Tymczasem w okolice 
Wyszogrodu zbliżał się spod Płońska naczelnik wojenny powiatu 
gen. Semeka. 28 stycznia w  godzinach południowych doszło 
do potyczki pod Słominem. Bitwa rozpoczęła się, gdy powstańcy 
przechodzili z  większego lasu do tzw. „brzezinki Słomińskiej”. 
W  tym miejscu rozpoczęła się nierówna walka. Powstańcy byli 
bardzo słabo uzbrojeni, mieli tylko parę dubeltówek, ok. 10 szabel 
i piki, nie mieli nawet kos. Po wystrzeleniu naboi strony przeszły 
do walki wręcz, z  tymże powstańcy musieli używać tego, co kto 
z  nich miał pod ręką. Powstańcy odnieśli liczne rany od szabel 
kozackich, przed ciosami zasłaniali się gołymi rękami, o  czym 
świadczyły liczne ślady od cięć na kościach rąk i  palców. Polacy 
byli ranieni w  okrutny sposób - przez głowy, ramiona i  piersi. 
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Po stronie kozackiej odnotowano straty: 2 zabitych, 3 rannych 
i  trzy okaleczone pikami konie. Po stronie Polaków: 20 zabitych 
i  16 ciężko rannych. 42 powstańców poprowadzono do niewoli, 
w  kierunku twierdz Modlin. Kilkunastu powstańców uciekło. 
Kilku ciężko rannych przewieziono do obory dworu w Słominie, 
gdzie próbowano ich leczyć. Niestety miejscowi chłopi wydali 
ich Rosjanom. Furmankami zostali przewiezieni do Modlina. 
Podobno razem z zabitymi pochowano kilku rannych, którzy nie 
dawali oznak życia. Obowiązywała wtedy konspiracja, ale udało 
się ustalić nazwiska części powstańców uczestniczących w Bitwie 
pod Słominem 28 stycznia 1863 r. Byli to („Głos Mazowiecki”, 7 – 
20.03.1939r. str. 2): 
1. Adamski z  Mystkowa - powiat płoński, były uczeń szkoły 

Bernardynów w  Skępem. Był żandarmem polskim, 
energicznie tępił szpiegostwo wśród niemieckich kolonistów. 
W razie ujawnienia zdrady podpalał ich kolonie, m.in. podpalił 
kolonię Multana w  Zakrzewie i  Rana w  Bulkowie. Również 
w  Bulkowie powiesił młynarczyka, a  po klęsce Słomińskiej 
ekonoma Czachowskiego. Po powstaniu zdołał się ukrywać. 
Jakiś czas bakałażował jako prywatny nauczyciel w  Dobrej, 
w końcu osiadł na stałe w Nakwasinie.

2. Banaszkiewicz, rekrut, Warszawa, stolarz. Pochodził ze wsi 
Tum pod Łęczycą. Ranny pod Słominem dostał się do niewoli.

3. Cegliński, żandarm z  okolic Bodzanowa, zesłany na Sybir, 
skąd nie wrócił.

4. Cegłowski, żandarm z  okolic Bodzanowa, zesłany na Sybir, 
skąd nie wrócił.

5. Chądzyński Edward, pochodził z  okolic Raciąża. Przewiózł 
rannego Rogalińskiego do Prus, pod Słominem ranny, 
następnie przewieziony do Modlina. Po wyleczeniu uciekł 
i  wkrótce - 7 VII zginął w  potyczce pod Brzeźnicami 
w łomżyńskim.

6. Czaplicki Antoni, przyszły wieloletni właściciel Grąbca pod 
Sierpcem i  Osieka pod Bodzanowem, walczył w  przasnyskim 
i  ciechanowskim skąd pochodził, przebywał na emigracji 
w Paryżu, po amnestii powrócił do kraju, był czasowo więziony.

7. Czaplicki Zygmunt, brat Antoniego, zmarł w  wyniku ran 
odniesionych w potyczce.
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8. Czapliński Tomasz – syn Klemensa i  Julianny z  Kotarskich 
z  Rokicia. Przed powstaniem był urzędnikiem gubernialnym 
w  Płocku. Przystąpił do Powstania mając 22 lata, wkrótce 
po jego wybuchu. Wkrótce jednak został przez Moskali 
schwytany z  bronią w  ręku i  skazany na rozstrzelanie. 
Gdy już przyjął Sakramenty św., napisał listy pożegnalne 
do rodziców, gotując się na śmierć, usłyszał w  korytarzu 
kroki, jak się zdawało konwoju wojskowego, lecz o  dziwo; 
w asyście więziennej znalazła się jego matka, przynosząca mu 
wiadomość o  zmianie wyroku na 16 lat rot dyscyplinarnych. 
Był to skutek wstawiennictwa gubernatora Dziewanowskiego, 
który prosił dla swego urzędnika o rewizję wyroku. Czapliński 
przez 3 lata przechodził ciężkie katusze w  odległej guberni 
cesarstwa. Miejscowy pułkownik zauważywszy piękny 
charakter pisma Czaplińskiego, przypadkowo w  kancelarii 
zaproponował mu, aby uczył jego syna. Chłopiec ten był 
wyjątkowo opornym dzieckiem, jednak Czaplińskiemu 
udało się przygotować go do egzaminu. Przez wdzięczność 
pułkownik przy pierwszej amnestii, podał Czaplińskiego, 
który też powrócił z  Kostromy do kraju w  czerwcu 1869 r.  
Po powrocie ożenił się z J. Przybyszewską z domu Gawarecką, 
córką Prezesa Płockiego Trybunału i założyciela Towarzystwa 
Naukowego. Kupił folwark Borzeń w wyszogrodzkim. W ciągu 
kilku lat był sędzią gminnym z wyboru, ciesząc się szacunkiem 
sąsiadów i  włościan. Wreszcie przeprowadził się do Płocka, 
gdzie zmarł w  grudniu 1918 r., doczekawszy się widoku 
wojska polskiego, które też wzięło udział w  jego pogrzebie 
z należnymi honorami.

9. Ćwikliński, rządca z  bodzanowskiego, żandarm, wydany 
Moskalom przez kowala Wojciecha Iwaszkiewicza z Gójska.

10. Dębski Jakub, z Wolborza, czeladnik od szewca Bewarkowskiego 
z ulicy Piwnej w Warszawie, były rekrut, ranny pod Słominem, 
dostał się do niewoli.

11. Gościcki Julian, właściciel Worowic, później Lelic, był 
komisarzem powiatowym, brał udział w ataku na Płock.

12. Goliński Aleksander, ogrodnik z  Nakwasina, żandarm, jeden 
z  najdzielniejszych powstańców, aresztowany i  odstawiony 
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do Warszawy na śledztwo, tam się załamał chwilowo 
i przymuszony złożył przysięgę wierności carowi. Później wpadł 
w rozpacz i na następnym śledztwie w obecności całej komisji 
kajał się w rozpaczy i bił pięścią w stół wołając, że złamał swą 
dawniejszą przysięgę, że powinien był zginąć i wylać swą krew 
za Ojczyznę.

13. Grunagiel Karol, były rekrut warszawski, czeladnik siodlarski 
od Zwierskiego na Krakowskim Przedmieściu, pochodził 
z Rypina, ranny pod Słominem, dostał się do niewoli.

14. Łukaszewski Paweł, stolarz z  Czerwińska, zastępca dowódcy, 
zginął pod Słominem.

15. Malinowski Aleksander, brat wójta ze Święcic, brał czynny 
udział w powstaniu.

16. Pomianowska, właścicielka Słomina, była kierowniczką tajnych 
szpitali, przechowywała archiwum powstańcze.

17. Rostkowski Aleksander, nauczyciel ze wsi Skoroszki 
w  powiecie Pułtuskim, żandarm. Pod Słominem zaraz 
z  początku potyczki został postrzelony w  rękę i  nie mógł 
wcale walczyć. Otrzymawszy 9 olbrzymich ciętych ran legł na 
placu boju. Wzięty za umarłego, został przez Moskali obdarty 
z ubrania  i pozostawiony w bieliźnie. Na drugi dzień zabrano 
go z  pobojowiska zupełnie zmasakrowanego (miał trzy rany 
brzucha od bagnetu). Niemal cudem doszedł do zdrowia. 
Dzięki staraniom donatariusza z Goławina Engelhardta, został 
zwolniony po długiej niewoli.

18. Rościszewski Tadeusz, z Chylina w bodzanowskim. Od kwietnia 
1863 r., po uwiezieniu Popławskiego, naczelnik cywilny  
powiatu płockiego.

19. Wasilewski Franciszek, rekrut warszawski, czeladnik z  ulicy 
Bielańskiej, ranny pod Słominem i  wzięty do niewoli (ranny 
w ręce i palce).

20. Zakrzewski Franciszek, pochodzący z  Nowego Miasta, 
były rekrut warszawski, stolarz od Marciszewskiego na 
Tłomackiem. Ranny pod Słominem, dostał się do niewoli.

21. Zawidzki, właściciel Karwowa w  bodzanowskim, po bitwie 
pod Rybitwami emigrował za granicę, skąd powrócił dopiero 
po 30 latach.
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22. Żarkowski – pochodził z  Piotrkowa, były rekrut warszawski, 
kowal od Stronutowskiego z  Elektoralnej, ranny pod 
Słominem, dostał się do niewoli.

Po 159 latach od tamtych wydarzeń, w  2022 roku, 
po poszukiwaniach miejsca Bitwy pod Słominem upamiętniono 
poległych walczących o wolną Polskę, w  tym poległych w naszej 
Bitwie. Uroczystość miała miejsce przy pomniku w Kobylnikach, 
w której udział wzięła okoliczna ludność oraz poczty sztandarowe:
• Jednostka Strzelecka 1006 z  Płońska i  Pluton Strzelecki 

im. Józefa Piłsudskiego z Raciąża,
• Poczet Sztandarowy OSP Słomin, 
• Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. F. Chopina 

w  Kobylnikach wraz z  próbną drużyną harcerską "Zdobywcy 
szlaków", próbną gromadą zuchów "Leśne skrzaty", 

• Harcerze ze Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Wyszogrodzie.






