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Klemens Boruta
Nęǳa należy do tych niewielu szczęśliwych wiosek Górnego Szlązka, które dotąd zacho-
wały swą polską nazwę. Wyznać ednak trzeba, że ani landrat, ani prezes re encyi, ani
nawet minister spraw wewnętrznych, w połączeniu z ministrem sprawiedliwości, nie ku-
sili się o przemianę e roǳinnego imienia. Podczas gdy Raciborze, Lublinice, Olszowy
i inne mie scowości otrzymały, boda w pisowni, przymusowy chrzest germański, Nęǳa
pozostała nietknięta. Nie można bowiem liczyć tego za szkodliwy uszczerbek, że boska
mowa landratów, nie zna du ąc w swem abecadle samogłoski nosowe , zastąpiła ą spół-
głoską płynną i z Nęǳy zrobiła Nenǳę. Ludowi natomiast nawet królewsko-ziemiańska
re encya pozostawiła zupełne i niczem nieograniczone prawo używania Nęǳy.

Naturalnie korzystał z tego prawa i Klemens Boruta, którego ród od wieku blisko
mieszkał w Nęǳy i który był na lepszem świadectwem wiarogodności nazwiska wioski.
W roǳie tym bowiem umarło z głodu -tu członków, na sławnie szym ednakże mięǳy
nimi był Wawrzyniec Boruta, o ciec Klemensa. Kiedy w r.  nawieǳił Nęǳę głód,
Wawrzyniec, podówczas wdowiec, bez środków żywności i roboty, łapał nocą pod strze-
chami wróble, a dniem łowił na sidła wrony, których mięsem karmił ǳiesięcioletniego
syna. Gdy nareszcie wróbli nie stało, a wrony zmądrzały, zrozpaczony wyrobnik, nie mo-
gąc przez dwa dni znaleźć dla ǳiecka pożywienia, postanowił się powiesić. Przechoǳąc
wszakże koło zabudowań dworskich, spostrzegł na śniegu obdartego ze skóry lisa. Boru-
ta wziął mięso do domu, upiekł e, a ponieważ sam od kilku dni nic nie miał w ustach,
a ǳiecko spało, z adł więc skwapliwie naprzód kawałek pieczeni. Po chwili uczuł gwał-
towne boleści. Przekonany, że lis był strychniną otruty, wyrzucił mięso, wybiegł za chatę,
położył się na ziemi i zaczął eść gwałtownie śnieg z ziemią w naǳiei, że się tem uleczy.
Chłopiec, zbuǳiwszy się w nocy, zaczął krzyczeć i wołać tatula, ale tatulo nie przyszedł.
Na drugi ǳień znaleziono go martwym za chałupą. Ponieważ nie przypuszczano, aże-
by w ego żołądku coś być mogło, więc sąsieǳi zdecydowali, że zmarzł. Na opinii te
poprzestał lekarz obwodowy i my również zgoǳić się na nią musimy.

Po śmierci o ca, przy aciel ego, owczarz dworski, Szymon Brzost, wziął Klemensa
do owczarni i tam go przezimował, ǳieląc się z nim swo ą strawą. Czasem było adła
skąpo, ale czasem, zwłaszcza ku wiośnie, gdy owce zdychać zaczęły, Brzost dorzynał e
i wyprawiał sobie z wychowańcem sute biesiady. Zgromaǳiwszy w lecie zapas korzeni,
plótł on zwykle w zimie barǳo ładne koszyki. Chłopiec tak szybko wyuczył się przy nim
te sztuki, że zarobił kilka talarów, za które kupił sobie dymkowy surdut, spodnie i dwie
koszule. Gdy owce wyszły w pole, a nadewszystko, gdy zdychać przestały, stary rzekł do
Klemensa:

— No, spróbu poszukać sobie chleba. Jak ci bieda doboǳie, przy dź do mnie.
Klemens w swo em nowem dymkowem ubraniu wyszedł, płacząc, powłóczył się po

wsi, odnowił z kilku chłopcami zna omość i wieczorem stanął w owczarni.
— A, hulta esteś — zawołał rozgniewany stary — ty myślisz, że tu przy mnie, ak

Burek, bęǳiesz ciągle leżał? Rusza mi w świat!
Nie tyle rozkaz, ile owczarski bat, który Brzost ze ściany porwał, zdmuchnął chłop-

ca z podwórza, ak świecę. Było wszakże uż ciemno; potuławszy się więc za stodołami,
gdy noc zapadła, przyległ do sterty słomy i zasnął. Ale naza utrz, chociaż stary barǳo
rano wstał, uż Klemensa nie było. Gǳie się poǳiał? Pytał owczarz luǳi we wsi, pytał
przy ezdnych, ten i ów spotkał chłopca, ale wszyscy ob aśnić nie umieli.
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— Zawzięty kaduk! — mruczał stary. Szelma, ani piśnie, ak gdybym go nie przezi-
mował. Może zamarł gǳie? Nie przyszedłby-to, nie pogadał, i z adłby coś, oto tłustego
barana dorżnąłem. Psy pożrą…

Pomimo że dorzynanie baranów w Nęǳy musiało szeroko i ponętnie rozbrzmieć
w okolicy, młody Boruta się nie po awiał. Brzost długo eszcze wywiadywał się, nareszcie
machnąwszy ręką, całkiem o kerlu mówić przestał. Upłynęło lat siedem. Jednego dnia
parobek dworski, spotkawszy owczarza, zagadnął go:

— To i mamy napowrót Klimka.
— Jakiego Klimka?
— No, uści Borutę, tego, co z wami zimował.
— Jest tuta ?
— A aki fryc! Nie poznalibyście go. Zgoǳił się do pługa.
Brzost nic nie odrzekł i wrócił do owczarni.
Położywszy się na słomie, zaczął rozmyślać. Doznał akiegoś przy emnego dreszczu,

ale zarazem obuǳiły się w nim uśpione uczucia gniewu.
— Dam po łbie batem, ak tu za rzy — szepnął.
W te chwili do owczarni wszedł Klemens. Rzeczywiście, wyglądał elegancko. W czar-

ne kamizelce, z które wysuwały się rękawy czerwone koszuli dymkowe , w długich no-
wych butach, w świeże czapce niebieskie , osaǳone na wytłuszczonych włosach, z cy-
garem w ustach, nad któremi, pod przypłaszczonym nosem, zaczął się wysypywać asny
wąs, wszedł on śmiało i stanął na progu.

— Morgen! — zawołał unacko.
— A co to — krzyknął Brzost — nie wiǳisz, że tu słoma — z cygarem wchoǳisz!
— Toć e w gębę wetknąłem, nie w snopek — odrzekł Boruta, nadrabia ąc miną.
— Pó ść stąd, żebym go głębie nie wetknął.
Klemens wy ął z ust cygaro, opluł e i zgaszone schował do kieszeni.
— Czemuż to ǳiadek — rzekł, zbliża ąc się łagodnie — tak mnie wypęǳa, ak wilka.

Przecież wam drzazeg za paznokcie nie biłem. A że poszedłem w świat, toście kazali.
— Kazali! — krzyknął stary — użci całe życie w torbie nosić cię nie mogłem, żebyś

z nie chleb wy adał, a dopóki trzeba było, tom od miski nie odganiał.
— Albo to mówię? Ale kiedy musiałem swo e miski poszukać, to musiałem.
— O, a wiem, zostałeś panem i dlatego nie chciałeś się nawet dowieǳieć, czy stary

nie zdechł gǳie pod krzakiem. Jużci, pan taki — to nie Burek, który zaraz przyleci, ak
krzyknę: do nogi. Pal dyabli głupich.

— Ja, pan? Bo po siedmiu latach mam czem skórę przyoǳiać. Nie gadalibyście po
próżnicy. Żebyście wieǳieli, po akie to a drabinie lazłem, zanim wylazłem, ile się szcze-
blów złamało…

— Zkądże miałem wieǳieć — rzekł, widocznie ugłaskany Brzost, podciąga ąc za uszy
skurczoną u buta cholewę.

— O, może i wam w młodości tak bieda nie dobodła — mówił z westchnieniem
Boruta, usiadłszy na progu. Przez miesiąc ciepłego nie skosztowałem, potem ledwie kilka
groszy na ǳień w kopalni wydrapałem; w fabryce dali zarobek, póki nie stanęła; z banhofu
za przespanie wypęǳili, wziąłem się do służby na folwarku i ot, co na mnie, to całe z nie
bogactwo.

— Ciężko, ciężko — zauważył Brzost uż bez śladu złości.
Klemens nie potrzebował wcale być przenikliwym psychologiem, ażeby z ostatnich

słów zgadnąć, że stary eżyć się przestał. Podsunął się więc bliże do niego, wy ął z kieszeni
zgaszone cygaro i ssąc e, roztoczył przed oczyma Brzosta całe pasmo swych siedmiolet-
nich przygód. Były w nich wszystkie nici, z akich się zwykle tka życie biedaka. Słucha ąc
te powszednie doli sieroce , stary przerywał ą ciągle radami mądrości po szkoǳie:

— Nie byłoż ci — zawołał wreszcie — trzymać się kopalni!
— A toż trzymałem się — odrzekł Boruta – póki kawał węgla się nie oderwał i nosa

mi nie przetrącił.
Brzost spo rzał na swego wychowańca i dostrzegł widoczne przełamanie chrząstki

nosowe .
— Długo chorowałeś?
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— Ze dwa dni krew buchała, ale to była furda. Jak mi, panie, maszyna ten oto palec
odgryzła, to świerkało w oczach, świerkało!

Owczarz ze zǳiwieniem popatrzył na rękę Klemensa, u które istotnie palca brakło.
— A tu głód, bo robić nie mogłem. Poszedłem do apteki po maść, to feniga nie

ustąpił. Myślałem, że sobie łeb ukręcę. I gdyby tyle! Ale raz przyszedłem do fabryki,
sto ę, a psi wnuk, Born, puszczał żelazo w rynnę; kiedy nie pryśnie, durch do kości zbó
przepalił mi nogę.

Zd ął but i odsłonił na łydce szeroką szramę po oparzeniu.
— To cię opadło ze wszystkich stron — mruknął Brzost i zaczął czegoś szukać w sło-

mie pod poduszką posłania.
— A no! — rzekł Boruta — może przecie koniec. Mnie i świdra dyabeł w ręce nie

utrzyma, bo mu się wykręcę.
Podczas gdy zaciekawiony poszukiwaniami pana Burek powstał i zaczął mu przypa-

trywać się, kręcąc ogonem, niemnie zaciekawione obecnością Boruty owce zbliżyły się
w gromadce. Klemens, chcąc e za tę uwagę wynagroǳić, podał wysuniętemu naprzód
skopowi niedopałek cygara. Baran u ął e zębami, zgryzł i plu ąc odbiegł, a spłoszone ego
ucieczką stado, bo aźliwie w kąt się stłoczyło.

— Myślałeś, że piernik — rzekł śmie ąc się Boruta i w przystępie wesołości porwał
za ogon Burka, okręciwszy go kilka razy w koło. Pies zaskowyczał i zaczął szczekać. Prze-
straszone owce eszcze gwałtownie skupiły się w kącie.

— Nie pó ǳiesz ty darmoz aǳie! — krzyczał owczarz na Burka, nie uwzględniwszy
ego słuszne racyi gniewu.

Pies tem smutnie ogon spuścił, że ego pan wy ął ze słomy butelkę, co mnie sza,
a zarazem kawał gotowane baraniny, owinięte w skórę ze stare torby, co dla kudłatego
towarzysza obo ętnem nigdy nie było i teraz być nie mogło.

— Na zdrowie two e — rzekł Brzost, przykłada ąc do ust butelkę, z które obficie
pociągnął.

— Na wasze — odpowieǳiał Klemens i pożądliwie zanurzył w gardło pokrzepia ącą
szy kę.

— Ostra! — rzekł, przymruża ąc oczy.
— Trzmielówka — mówił stary z widocznem zadowoleniem. Sam sobie ą przypra-

wiam. Biorę okowitę od Katzera, wlewam na korę trzmielinową i tak stoi tyǳień, potem
kładę trochę głogu, macierzanki, rozchodniku, dębowych gałek, pokrzywiego korzonka
i cynamonu.

— Ho! ho! — poǳiwiał Boruta.
— Dobrze łyknąć, to każdą chorobę wystraszy. Albo to raz i sobie i drugim kości

prostowałem. No, z eǳ kawałek mięsa, wczora dorżnąłem — motylica precz dusi.
— Co ma tłusty połeć smarować, lepie , że luǳiom da się pożywić. Czy sam pan

często tu przy eżdża?
— Ale skąd. Sieǳi w Berlinie, albo nad morzem. A chociaż przy eǳie, to na tyle

folwarków czasu mu nie starczy. Jużci za rzy, powącha i dale . Tu i nie ma gǳie mieszkać.
Dwór stary, trzy poko e lepsze, to rządca mieszka.

— Podobno okrutny niemiec, ten rządca.
— Luǳkiego słowa nie da. Krzyczy, rozgania, żebyś ze skóry wylazł, to eszcze mu

za mało. ǲieǳic, mówią, niezły człowiek. Ale ak przy eǳie, Klein nikogo nie puszcza,
a choć uda się komu dostać, póty bęǳie wymyślał, że wszyscy gałgany, próżniaki, polskie
szkódniki, aż pana przekona. Wy rzy , czy tam kto ucha nie wyciąga. Nie?

— Niema nikogo.
— Albo i ze mną. Dwanaście lat tu estem i dobrze było. Jak on nastał, zaraz za-

krzyczał, żem głupi, niedołężny, że mnie wygoni. Ot tak. A, niech go robaki! Do ciebie,
Klimku.

— Czuć macierzankę — rzekł Boruta, smaku ąc.
— Jakby człowieka połechtało — prawda? Choć płaczesz, wypĳesz kropkę, zaraz

śmiać się musisz. Ciebie przechoǳi? — Bo mnie uż podbiera. Kisiel, ten, wiesz, z pod
kuźni, robi akąś siarkówkę, ale nie umywała się, chociaż na nosaciznę niezła. Ho, ho! nie-
doczekanie, żeby mo ą trzmielówkę kto dobrał. Owczarz zna zioła. Przychoǳą do mnie
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z kieliszkami, a a tylko po kropelce, po kropelce i za na mnie szą odrobinę płać, bo spi-
rytus w rzece nie płynie, a cynamon na mieǳy nie rośnie. Burek, masz kanalio kość i ty
pod eǳ. Na starą zgodę wypĳemy eszcze.

Oba znowu pociągnęli kole no z butelki, na które dnie niewiele zostało.
— Jak umierzył — rzekł Brzost — trzyma ąc flaszkę do światła. Mamy gęby równe,

ak kieliszki, ha, ha, ha! — ak kieliszki — półkwartki! Mnie dwuǳiestu zębów brak, to
i gęba powinna być większa. Dwa przeszłego roku sobie wybiłem. Szelma Burek, wypło-
szył w polu małą kuropatwę, a za nią, on mi pod nogi, potknąłem się i rznąłem zębami
o kamień. Poszedł psie, poszedł Klein, a zbó ! Weg, weg!… owce zrosił! Cóż to one kopyt
nie ma ą, w butach choǳą lepszych niż a, bo bez ǳiur. Hu — ha!

— Hu — ha! powtórzył, zatacza ąc błędnym wzrokiem Boruta i zaśpiewał:

Mo a gąsko, stąpa wąsko…
Mo a sroko, chodź szeroko.

A, żeby tak kapela, tupnąłbym…
— Ba, rozśmiał się Brzost, skłania ąc głowę na posłanie i przymyka ąc radośnie za-

łzawione oczy.
— Pó ǳiemy do karczmy, ǳiewek nałapiemy po droǳe, eśli nie bęǳie muzyki, to

bęǳiemy szczękać szklankami. A gardło od czego? Od picia — to będę pił, od śpiewania
— to będę śpiewał.

Mo a gąsko, stąpa wąsko…

— Mo a! — wtórował Brzost, dmucha ąc przez nastroszone wąsy.
— U nas było ǳiewczyn huk, tylko lucyper nie pozwalał. Szymonie, w wasze ręce.
— W ręce! — odbił echem owczarz, ale u ąwszy butelkę, nie mógł e do ust ponieść

i na noǳe oparł.
— Tam na tańcu — mówił, skłania ąc się do Brzosta Klemens — podbiłeś się, tu

i nagniotek nie zaboli.

Przebiera , przebiera ,
Żebym a ci nie przebrał…

— Brał! — szepnął owczarz chrapliwie.
— Born nie wyunie mi z garści — bełkotał Boruta — a go eszcze ścisnę!

Ścisnąłem Marysię,
Że aż mi się zgięła…

Aa! Burek, psia wiara! No, Brzoście, pó ǳiemy do karczmy; prawa w górę, lewa na
dół…

Mo a gąsko…

Już Brzost nie mógł odpowieǳieć na to wezwanie, bo zasnął. I Boruta również rozpo-
cząwszy daremnie kilka śpiewek, zapadł w sen głęboki. Po chwili, ośmielony milczeniem
Burek zbliżył się i zabrawszy resztę baraniny, odszedł na bok. Zwolna po owczarni zaczęła
się rozchoǳić i mieszać z wyziewem nawozu ostra woń trzmielówki, którą Brzost, wy-
puściwszy z ręki butelkę, obok siebie wylał. Zǳiwione owce podsunęły się gromadką do
śpiących, ale Burek, który pode rzywał e o złe zamiary względem pana, a nadewszyst-
ko względem ukryte w posłaniu baraniny, odpęǳił e natychmiast warczeniem. Kilka
wszakże odważnie szych skopów znowu wróciło, eden nawet zaczął obwąchiwać mie sce,
z którego rozchoǳiła się woń trzmielówki, ale cofnął się, kichnął i pokręcił nosem, ak
gdyby z Borutą mówił:

— Czuć cynamon!

   Klemens Boruta 



Gdy Burek, naśladu ąc pana, syt baraniny, również usnął, gdy odstraszone ego war-
czeniem i wonią trzmielówki owce spoko nie legły, w owczarni zapanowała uroczysta ci-
sza. Swobodnie też przez otwarte drzwi rozlewał się po słomie asny potok wrześniowego
światła. Na podwórzu również nie oǳywał się żaden hałas, ak gdyby dla nieprzerwania
błogie drzemki dwu ukołysanych przez trzmielówkę przy aciół.

Nagle na smuǳe światła u progu owczarni odbił się akiś cień. W progu e stanął
niskiego wzrostu, dobre tuszy, w kurtce i dużym kapeluszu, młody mężczyzna. Roze rzał
się na około, zatrzymał wzrok na śpiących, wywinął wzgardliwie grube wargi, nałożył
binokle i mruczał.

Tak nie naigrawałby się ze śpiących Jowisz, ale naigrawał się Gerhard Klein.
Zbyt wina śpiących była niewątpliwą i zbyt surowy e sęǳia był pewnym efektu,

ażeby nie miał ociągać się z rzuceniem gromu. Stał więc przez chwilę na progu, mierzył
Borutę i Brzosta wzrokiem, z którego przebłyskiwały uczucia gniewu, szyderstwa lub
zadowolenia. Nareszcie, ak gdyby mu szczęśliwa myśl błysnęła, cofnął się na podwórze,
a spostrzegłszy przechoǳącego parobczaka, kiwnął na niego:

— Brzost leży chory — rzekł z drwiącym uśmiechem. Wypędź owce na pole po cichu,
żeby go nie obuǳić i hüte bis Abend, tam rechts od lasu.

Parobczak pobiegł do owczarni, zd ął ze ściany bicz i zaczął po cichu wyganiać owce,
ku wielkiemu zǳiwieniu Burka, który wyskoczył z legowiska, spo rzał to na śpiącego
pana, to na przywłaszczyciela ego berła, chciał zaprotestować, ale wiǳąc swą bezsilność,
wybiegł tylko na podwórze i wrócił, ak gdyby mówił:

— Brzoście, i ty na taką zniewagę pozwolisz?
Brzost pozwalał, bo spał. Nagle rozległo się na podwórzu trzaśnięcie z bata. Owczarz,

który odgłosy swego bicza znał, drgnął silnie. W te chwili Klein, nie chcąc stracić ob-
myślanego efektu przebuǳenia, zawołał po niemiecku:

— Nie przeszkaǳać panom!
Ockniony uż do połowy, a przytem wrażliwy na głos rządcy Brzost, zerwał się w prze-

rażeniu.
— Co pan każe? — spytał.
— Nic, szanowny panie Brzost — odrzekł ironicznie Klein — a tylko upominałem

chłopaka, co owce popęǳił, ażeby śpiących panów nie buǳił.
— Owce popęǳił? — wybełkotał strwożony starzec, ogląda ąc się po puste owczarni.

— Zdrzemnąłem się chwilę, agniaki musiały odpocząć. Burek, psia paro, gǳie bat mi
zawlokłeś, a ty szelmo, boda cię…

Kopnął psa, który zaskowyczał przeraźliwie, zaczął się kręcić bezmyślnie, wreszcie
wybiegł z owczarni.

— Panie Brzost! — zawołał rządca.
— Co pan każe?
— Powtarzam, że a panu nic nie rozkazu ę, bo esteś wolny. Chcę tylko poraǳić,

ażebyś pan, przespawszy się, poszedł ze swoim towarzyszem na przechaǳkę.
— Co to ma znaczyć, proszę pana?
— To ma znaczyć, że od utra bęǳiesz pan pasał tylko swego Burka, bo a pĳaków

nie trzymam.
— Alboż…
— Milcz, zabiera swo e łachmany i precz!
Słowa te, wypowieǳiane gniewnym tonem, przebuǳiły Borutę.
— Łotrze! — krzyknął Klein — to ty zgoǳiłeś się po to, żeby mi luǳi rozpa ać,

owczarnię zaswęǳać akąś śmierǳiuchą! Oddawa zadatek i wynoś się gałganie, bo cię
kĳem przemierzę.

Boruta wytrzeszczył oczy, zbiera ąc myśli, które mu wódka eszcze rozpraszała, na-
reszcie nachylił się poziomo i z rozpędem uderzył głową Kleina w brzuch tak silnie, że
ten padł w znak na słomę. Nie rzekłszy ani słowa, wyszedł.

— Zbó — krzyczał, dźwiga ąc się, rządca — łapać go, zbó !
Boruta nie obe rzał się nawet i wkrótce znikł za budowlami.
— Ja cię, zbrodniarzu, przebodę — wołał siny z gniewu Klein — ty nie wiatr, nie

uciekniesz! Ha! podłe gnaty polskie! I ty może myślisz łbem rozbĳać? — wrzasnął do
sto ącego pokornie Brzosta.
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— Dwanaście lat, panie, tu wiernie służę — odrzekł spoko nie owczarz.
— Wy wszystko równo — mówił nieco spoko nie Klein, przeszedłszy nagle do pol-

skie mowy. Ha, ry , a go obciąć będę. Pamięta Brzost, że przed sąd przysięgniesz! Ty
w Boga wierzysz — co?

— Zawsze.
— No, eśli ty w Boga wierzysz, to u sądu powiesz, że on zbó był. Idź do owiec, a

tobie przebaczam, bo wina swo a znasz.
Owczarz nisko skłoniwszy się, odszedł w pole. Kiein udał się do dworu — a gǳie był

Boruta?
Dworskie zabudowania Nęǳy wznosiły się na górze. U e spodu biegła pokrzywiona

w różne strony wieś, które ubogie, przeważnie słomą kryte chaty, zrzadka edynie prze-
kładane domkami z czerwone cegły, wskazywały, że głód szerokie prowaǳił w nie go-
spodarstwo. Znać to było i z ubogich plonów, które wieśniacy zwozili na małych furkach
do stodół. A słońce wrześniowe świeciło tak asno, ak nad obrazem szczęścia i dostat-
ku. Ach, to poczciwe słońce, czasem ono edno tylko nie odmawia człowiekowi swych
promieni, gdy los go ze wszystkich swoich łask obedrze! Czasem zamiast chleba położy
swó odblask na stole biedaka, ak gdyby go światłem nakarmić chciało. Dobre słońce,
nie gaśnĳ, nie zasłania swego oblicza dla ubogich.

Boruta, usiadłszy na klocu pod chatą, od które skręcał się na wieś gościniec dworski,
utkwił wzrok w słońce. O czem myślał? Więce o tem, co z sobą zrobi, niż o tem, co
zrobił z Kleinem. Niezwietrzały eszcze wpływ trzmielówki, pewne oszołomienie, gniewny
półsen — wszystko to tworzyło w ego głowie wir wrażeń, a nadewszystko nastra ało go
zuchwale. Zwróciwszy wzrok na pole, spostrzegł Brzosta, śpieszącego do owiec. Wstał
więc z kloca, okrążył zabudowania folwarku i podążył za owczarzem.

— Szymonie! Szymonie! — wołał zdaleka.
Ale Szymon, pogrążony we wspomnieniach świeżego wypadku, nic nie słyszał.
— Cóż tak zagony liczycie? — krzyknął wreszcie Boruta, dogania ąc owczarza.
— A co? nie gorzki migdał? — rzekł, zatrzymawszy się Brzost.
— Potłukłem go barǳo?
— Tłusty wieprz — nic mu się nie stało. Ale co rymnął, to rymnął, ak kłoda.
— Krzyczał, słyszałem; niech mnie za ogon złapie.
— Powieǳiał, że cię do sądu weźmie, a mnie postawi, żebym przysiągł.
— Niech skarży. Was zostawił?
— Czort go wie, kazał iść do owiec. Wypęǳi, to pó dę z torbą. A co ty?
— Trzeba poszukać roboty.
— Byłeś u Jana?
— Po co? Że stry , to nie pan i nie kupiec. Chleba nie ma, a roboty nie da. A co, że

w chałupie przenocować pozwoli!
— A ty głupi, chałupa est do połowy two a i ogród także. Przecież ǳieǳictwo po

nieboszczyku o cu do ciebie należy. Toć grosz warto.
— Więc połowa chałupy i ogrodu mo a? — powtórzył Boruta zǳiwiony.
— Jakeśmy żywi oba! Idź tylko i powieǳ, kto esteś. Oni cię sami pozna ą, siedem

lat nie wieki.
— Da gęby Antośka

Kiedym tak bogaty.
Jak nie chcesz w stodole
To pó ǳiem do chaty.

zaśpiewał Boruta, skacząc uradowany po polu.
— Tak, tak! — mówił Brzost — to two a o cowizna.
— ǲieǳic, to po ǳieǳicku. ǲiś się upĳemy Szymonie, ale bawarskiem.
— To pewnie! Wyszczułby mnie utro za ǳiesiąty kopiec.
— Nie bó cie się, mam łeb twardy.
— Masz go dla siebie, a wreszcie a tylko trzmielówkę… Bawarskie w głowie zawraca.
— E, to odwróci. Przy dźcie ǳiś do szynku.
— Nie mogę, a tylko mo ą…
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— Spróbu cie inne . Pó dę do stry a, a wieczorem potańcu emy.
Przebiera Marychna

Żebym a ci…

— No, do wieczora, Szymonie — rzekł, podawszy rękę owczarzowi i wesoło odszedł.
— Przynieś utro na pole kroplę, to skosztu ę… wołał Brzost.
Owa o cowizna, która tak niespoǳianie zbogaciła Borutę, była nęǳną chatą, za którą

wązkim ęzykiem wyciągnął się kawałek ogrodu. Gǳie mech nie osłonił, tam przegniłe
gonty rzęsiście wyhaowały dach ǳiurami, które na edne stronie założono badylem,
zatkano gałganami lub chrustem. Po te to bowiem stronie mieszkał Jan Boruta, stry
Klemensa i współwłaściciel nieruchomości, zapisane w księgach hypotecznych Nęǳy
pod Nr. . Zabłocona sień ǳieliła dom na dwie połowy. Na prawo zna dowała się dość
obszerna izba, a za nią alkierz. W te izbie Janowa, kobieta podeszłego wieku i wychudłe
budowy, maczała właśnie w szafliku kurę, która na a kach sieǳieć chciała, gdy wszedł
Klemens.

— Pochwalony.
— Na wieki wieków.
— Nie pozna ecie pewnie — Klemens.
— A! — odrzekła, przygląda ąc mu się uważnie, gdy ą pocałował w rękę. Skądże?
— Ze świata. Cóż tu słychać?
— A słychać. Kaśka ot leży, bo febra a trzęsie, a stary ledwie ǳiś do szopy nogi

zawlókł.
Z pod kożucha na łóżku odezwał się lekki ęk.
— Czy stróżu e?
— Stróżu e — z rydlem. Drogę sypią do Rybnika. Gǳież ty teraz?
— Tu mnie ǳiś zgoǳili i ǳiś wypęǳili.
— Za co?
— Bom się na goǳinkę spać położył.
— To askinia, nie dwór! Żeby ziemia się pod nim zapadła. Gǳież wracasz?
— Nie wracam, pozostanę tu tymczasem, oddacie mi połowę chałupy.
— Człowieku! — zawołała oburzona Janowa — nie boisz ty się Boga? Młody, zdrów,

zabierać nam tę głupią izbę!
— A ona wam po co?
— Na dworze prosiaki uwiążę, czy to psy?
— O, spleciemy chlewek, będą stały.
— Okien niema, przez pułap się le e.
— Gdybym na droǳe sypiał, eszcze barǳie by się lało.
— Tfu! — splunęła Janowa — wilcze ślepie! Z ołtarza by zdarł.
— E, z wami gadać a miesiącowi się przedrzeźniać, to edno — rzekł Klemens i wy-

szedł.
O ile Janowa z natury była chciwa, a z biedy na wszystko łakoma, o tyle zawo owany

przez nią mąż chętnie z każdym się ǳielił. Bez trudu więc tegoż eszcze dnia pomógł
synowcowi przeprowaǳić prosiaki do sieni. Klemens, nie ma ąc garści słomy, a przytem
chcąc zagłuszyć smutek, aki mu się co chwila w duszy oǳywał, zgodnie z pierwotnym
zamiarem poszedł do karczmy, gǳie ucieszywszy się tańcem i bawarem, przenocował.
Naza utrz od świtu zaczął porządkować mieszkanie. Wymiótł e, oczyścił z kurzu, poza-
kle ał wybite okna i myślał nad tem edynie, akby e wywietrzyć z woni poprzednich
mieszkańców, gdy wtem wybawiła go z kłopotu niespoǳiewana okoliczność: dostał we-
zwanie do sądu w sprawie Kleina.

— Pootwieram okna — mówił do siebie — eśli wsaǳą do kozy, mieszkanie przez
ten czas wywietrze e.

Jakoż nie tyle może skutkiem zabiegów Kleina i zeznań Brzosta, ile skutkiem życzli-
wości, sąd odgadu ąc zapewnie złe powietrze w mieszkaniu Boruty, ofiarował mu na dwa
tygodnie kozę.

Brzost nie tylko wyrzekł się „kropli”, którą sobie u Klemensa zamówił, ale nawet
widocznie go unikał. Jako bowiem edyny świadek powalenia Kleina, zeznaniem swo em
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na ego korzyść w sąǳie głównie przyczynił się do osaǳenia Boruty w kozie. Ile w tem
zeznaniu było prawdomówności, a ile chęci utrzymania się na za mowanem stanowisku,
domyślać się nie bęǳiemy. Tylko dla zadowolenia ciekawych zrobimy przypuszczenie, że
samolubstwo, które nie est wstrętnem dla nikogo, nie mogło być takiem dla Brzosta, i że
zapytywany w sąǳie o szczegóły wypadku, myślał naprzód o sobie, a potem o przy acielu.

Myliłby się wszakże ten, ktoby sąǳił, że Boruta uczuł do owczarza akąś niechęć.
Byna mnie . Karę swo ą uważał za barǳo naturalną, do pewnego stopnia sprawiedliwą,
a nawet przy emną. Zmęczony natłokiem wrażeń i zaniepoko ony brakiem mie sca, po-
trzebował w spoko u uporządkować myśli i usnuć z nich akiś plan życia.

Gdy powrócił do izby, zaledwie po długiem rewidowaniu nosem odczuł ślady woni
poprzednich e mieszkańców. Przyznać trzeba, że było to równie zasługą wrześniowego
powietrza, ak i Kasi, która niezależnie od dąsań matki krewniakowi podłogę, a racze
e ostatki wymyła. Co więce , znalazł Boruta i okna deseczkami pozabĳane i garść sło-
my w kącie, przykrytą starym, kiedyś niebieskim kilimkiem. Stry a w domu nie było,
stry enka nie obiecywała serdecznego przy ęcia; Klemens więc tylko roze rzał się po izbie
i uż miał wy ść, gdy przez drzwi odchylone za rzała Kasia.

— Wleźże głupia — zawołał wesoło — bo nos sobie przytniesz. Tatulo u roboty?
— Przy szosie — odrzekła nieśmiało, stanąwszy na progu.
— Cóż, trzęsie cię eszcze?
— ǲiś nie.
Boruta wyciągnął z kieszeni bułkę i kawałek kiełbasy, które sobie po wy ściu z kozy

kupił, i podał Kasi.
— Na, z eǳ.
Kasia zrobiła z początku zawstyǳoną minę, ale wreszcie skusiła się do łakoci. Kle-

mens z zadowoleniem spoglądał na e rumieńce, tem barǳie , że one rozpaliły się na
dosyć ładne twarzy. Nie była to twarz artystycznie kształtna, nie zawierała tych pocią-
głych rysów, które są cechą poprawne luǳkie rasy i te delikatności, która est wynikiem
troskliwe hodowli, lecz tworzyła okrągłe, właściwe ludowym urodom abłko, na którem
nos filuternie się zaǳierał, a oczy żywo biegały. Potrzeba było tylko Kasię nieco wyleczyć,
odpaść i ubrać, żeby ró parobczaków koło nie się uwĳał, a panicze za na lepszą żniwiarkę
uważali. Boruta był znawcą i dlatego krewniaczkę poczęstował.

— Tańcowałaś w nieǳielę? — spytał.
— Boga tam! Na przespanie nocy mało.
— Ale tyś nie od tego… mruknął Klemens i ob ął ǳiewczynę, która tylko głowę

odwróciła.
— Katarzyna! — odezwał się skrzeczący głos z sieni.
Wybiegła.
— Prosiaki kwiczą — krzyczała matka — a ty zęby suszysz przed chłopem. Ja ci e

porachu ę!
Jak tylko groźby ucichły, Boruta wyszedł z domu; dokąd — ściśle nie wieǳiał. Roze -

rzał się po niebie, popatrzył w ednym i drugim kierunku drogi, uciął sobie pręt z wierz-
biny i ruszył pogwizdu ąc w pole. Oczekiwał on stry a, z którym chciał się rozmówić co
do możliwości dostania roboty; ale że słońce eszcze było wysoko, więc szukał dla reszty
dnia akie ś rozrywki. Odna dę Brzosta — myślał sobie — i pogadam, może…

Na tę samą mieǳę, po które szedł Boruta, wy echał z za krzaków akiś mężczyzna na
wielkim, ciężkim trakenie.

— Rządca, czy nie rządca, a użci on — szepnął Klemens, uczuwszy lekkie drżenie
w nogach.

Klein poznał go z daleka, podciął konia i zbliżywszy się, osaǳił gwałtownie.
— Co tu robisz? zawołał po niemiecku.
— Idę — odrzekł Boruta.
— Przez czy e pole?
— Przez szląskie.
— Ty zbó u! — krzyknął Klein, zamierzywszy się szpicrutą.
Klemens chwycił konia za uzdę.
— Ostrożnie, bo ściągnę i umiarku ę.
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Rządca wieǳiał, że Boruta dotkliwie miarku e, nawet gdy nie grozi, cóż dopiero gdy
grozi. Rzekł więc spoko nie i po polsku:

— Proszę zurück, tu choǳić nie wolno.
— Święta ziemia, bo niemiec ą kupił! — bąknął Boruta i wrócił do drogi, idąc przed

Kleinem, który za nim postępował na koniu, a późnie gościńcem popęǳił do dworu.
O odszukaniu Brzosta, po tem świeżem starciu, nie można było myśleć. Owczarz bo-

wiem pasł niezawodnie na polach dworskich, a rządca po nich choǳić zabronił. Usiadł
więc Boruta na kamieniu, wziął kawałek leżącego kĳa i zaczął strugać wiatraczek. Prze-
choǳący i prze eżdża ący ze zdumieniem spoglądali na młodego, zdrowego chłopa, który
porze robocze zabawiał się ǳiecinnymi figlami. Klemens tymczasem strugał starannie
deszczułki, aż wreszcie osaǳił e w krzyż złożone na patyku i zatknął na górce w ziemię.
Wiatr poruszył skrzydłami wiatraczka i puścił e w szybki ruch. Klemens z zadowoleniem
stanął przed swem ǳiełem i przypatrywał mu się długo uśmiechnięty.

— Pochwalony! — rzekła akaś stara, przechoǳąca wieśniaczka. Dużoście umielli?
Boruta, zawstyǳony, nic nie odpowieǳiał, a gdy kobieta oddaliła się, poszedł wol-

nym krokiem do wsi. Słońce uż się zniżało ku ziemi. Czerwony ego odblask złocił dachy
i drzewa, ak gdyby przyświecał eszcze nad obowiązek niedokończone pracy w polu. To
też robotnicy się śpieszyli, ożywieni naǳie ą spoczynku i przedwieczornym chłodem,
który im znużone siły wzmacniał. Nikt wszakże nie witał z taką radością nadchoǳą-
ce nocy, ak zmęczony całoǳiennem próżnowaniem Boruta. Wszedł on do swo e izby
i położył się na posłaniu. Zasnąć nie mógł, bo w kozie dobrze się wywczasował, a przy-
tem akiś niepokó wewnętrzny utrzymywał go w ciągłe czu ności. Zamknął więc oczy
i myślał. O czem? O tem wszystkim zapewne, co napełnić lub oǳiać musiał.

Już gęsty mrok zapadał, gdy na progu izby stanął akiś wysoki, nieco zgarbiony, chudy
mężczyzna.

— Wy stry u? — spytał Klemens.
— A no a. Cóż to, uż śpisz, spracowałeś się w kozie?
— Niech ą! Nie ma tam przy szosie roboty?
— Ba! Przyszedłem właśnie ci powieǳieć, że est.
— Co da ą?
— Dotąd półtory marki, a od utra edną, bo powiada ą, że luǳi ma ą dosyć.
— Ha, bęǳie przyna mnie na podpłomyk z kwasem.
— Jutro do dnia.
Po tych słowach wyszedł, nie spytawszy nawet, czy ego krewniak ma co polizać.

Chłopi nie zna ą rozczuleń, a może nie ma ą na nie czasu. Zresztą na usprawiedliwienie
Jana przypuścić trzeba, że wiadomość o kiełbasie i bułce musiała za pośrednictwem Kasi
do ść do niego.

Naza utrz stry z bratankiem wyruszyli do roboty. Przy szosie uż zna dował się do-
zorca Kugelhut.

— A kogo to Jan prowaǳić?
— Pan mówił, żeby do szabru…
— Ja nie pytam do czego, tylko kogo.
— Boruta, mó bratanek.
— Wasz bratanek, ten co pana Klein w brzuch tryknął… nie… nie… takie zuchy nie

chcę.
Boruta spo rzał na dozorcę wzgardliwie, ale stłumił gniew i odszedł.
Gǳie się poǳiał, znowu nikt powieǳieć nie umiał. Znikł ze wsi bez śladu. Brzost,

dowieǳiawszy się o tem, mruknął zmartwiony:
— A właśnie barana dorżnąłem.
Ciężko było owczarzowi tem barǳie , że po części uznawał się winnym losu Boruty.

Przecież gdyby nie trzmielówka, rządca parobka by nie wypęǳił, a gdyby nie zeznanie
Brzosta, do kozy by nie wsaǳił.

I Kasia żal za krewniakiem poczuła.
— A tak częstował — mówiła do o ca — ak gdyby sto lat miał tu zostać.
— Te! poszedł pewnie gǳie lepie — odrzekł Jan — nie ma czego żałować.
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Janowa tylko szczerze rada była ze zniknięcia Klemensa. Nie czeka ąc nawet, aż domysł
się sprawǳi, wegnała uroczyście prosięta do oczyszczone izby.

— D abli nadali — mruczała — wielki pan! Dlatego, żeby miał się gǳie edną noc
przespać, tyle obrazy boskie . Z bibułki — delikatny! A prosięta to mogą na deszczu.
O płot się oprzeć i zdrzemnąć — nie dosyć?

Wszystkich tych żalów i dąsów Boruta nie słyszał, bo był daleko od roǳinne zagrody,
daleko…

Innym historykom pozostawić muszę zadanie opisania ǳie ów Nęǳy po wydaleniu
się z nie Klemensa Boruty w ciągu następne ćwierci wieku. Bo akkolwiek przez ten
czas spełniło się w te wsi barǳo wiele ważnych zdarzeń, a przecież, poświęciwszy pióro
edynie losom tytułowanego bohatera, wypadków tych opowiadać nie mogę. Zaledwie
wspomnieć mi wypada, że roǳice Kasi pomarli, ona zaś, poślubiwszy wędrownego ry-
marza, osiadła z nim w połowie o cowskie chaty i strzegła tradycyi trzymania prosiąt
w drugie części domu; że Klein przeniósł się do innego ma ątku a ego mie sce za ął nie-
aki v. Dornfisch. Nowy rządca od tego zaczął swe panowanie, że Brzosta za niedołęstwo
od obowiązków uwolnił. Biedny owczarz wziął bat, Burka, pęk korzeni do koszyków,
stare cholewy i butelkę, na czapkę nałożył stary pilśniowy kapelusz, a na ramiona za-
rzucił kapotę zimową — i wyszedł. Drobny deszczyk wiosenny mżył z zachmurzonego
nieba i roztapiał czarną, sapowatą ziemię w grzęskie błoto. Jakkolwiek Brzost miał daw-
no wypowieǳianą służbę i o zyskaniu środków życia przedtem myślał, znalazłszy się za
wrotami, nie wieǳiał dokładnie, gǳie ma złożyć swo e, niezbyt wprawǳie obfite, rucho-
mości. Sunął się tak powoli, że Burek co chwila go wyprzeǳał i przystawał; zmyślny pies
widocznie odgadywał, że ego pan przenosi się barǳo blisko, kiedy tak nogi za sobą wle-
cze. Jakoż Brzost, zbliżywszy się do chałupy Borutów, stanął, pomyślał chwilę, wreszcie
wszedł. Było to w półtora roku po zniknięciu Klemensa, a w kilka miesięcy po śmier-
ci ego stry enki. Gdyby ona żyła, niedługo pozwoliłaby zapewnie spocząć przy acielowi
męża i bratanka. Ale Jan, który wraz z córką tyle tylko potrzebował w chacie przestrzeni,
ile e dwa tapczany ze stołem za mowały, nie wypęǳił owczarza.

— To i zostańcie — rzekł — bęǳie nam w zimie cieple , a w lecie i na górce prze-
śpicie.

Brzost został, żeby ednak nie ciężyć zbytecznie gospodarzowi, całe dnie przesiadywał
i plótł koszyki na drugie stronie z posagowemi prosiętami Kasi i dopiero wieczorem
kładł się na strychu. Skromne rzemiosło dawało drobny zarobek, dwór wszakże nieco mu
do życia pomagał. W dworskie kuchni bowiem była stara pomywaczka, która pamiętała
o owczarzu i zawsze z obiadu pozostawiała albo garnuszek krupniku, albo kilka kartofli,
albo wreszcie kawałek mięsa, które on dostawszy kry omo przez okno, krył w chole-
wę i uciekał do domu. Jakże wtedy wesół biegł za panem Burek! Oblizywał się ciągle
i rozganiał po droǳe kury, ak wówczas, kiedy Brzost barany dorzynał.

Szedł czas ednosta ną kole ą, zabiera ąc ofiary. Złożył do grobu Jana Borutę, wydał
za mąż Kasię, obdarzył ą ǳiećmi, tylko Brzosta zdawał się nie tykać. Było to edyne
miłosierǳie, akiego owczarz od losu doznał. Wszystko go prześladowało, tylko śmierć
unikała. Czy był e za to wǳięcznym?

— Po co mnie — mówił — starą skorupę chowa, kiedy tyle garnków natłukła? Ot
i Burek zdechł — a a nie mogę, chociaż niema nawet robaka, dla którego bym był
potrzebny.

Po zgonie Burka Brzost widocznie się postarzał, ale żył i plótł koszyki mięǳy prosię-
tami, których coraz nowe pokolenia przybywały do izby Klemensa. Z biegiem lat wszakże
zaczął tracić wzrok i nieraz musiał wołać na starszego syna Kasi, ażeby mu korzonek w ple-
cionce przeciągnął. Nie pomogły niebieskie okulary z siatką, które mu rymarz sporząǳił,
wzrok gasł nieustannie. Nareszcie owczarz dostał zapalenia oczu i zaniewiǳiał. Rozpłakał
się stary serdecznie.

— Teraz eśli nie przy mą do szpitala, połóż się pod płotem i zdechnĳ ak Burek.
Nie przestawał ednak pleść koszyków, wyręcza ąc się edynie częście synem Katarzy-

ny. Właściwie ślepota nie zmnie szyła mu środków do życia. Bo i za koszyki czasem grosz
kapnął, i pomywaczka ze dworu o starym nie zapomniała, i rymarz do miski zaprosił.
Więc ciągnął Brzost nęǳne życie i nie umierał, chociaż doliczył się lat  z okładem.

A gǳież w ciągu tego długiego czasu był i co robił Boruta?

   Klemens Boruta 



Nadszedł rok . W lipcu obiegła po tarnowickie kopalni ołowiu smutna wieść, że
liczba robotników zostanie zmnie szoną. Jakoż pewnego dnia zarząd górniczy ogłosił im
ten smutny wyrok. Przeszło  wynęǳniałych, zasmolonych mężczyzn, kobiet i ǳieci
otoczyło we ście do szybów, wiodąc leniwą, ciągle przerywaną rozmowę.

— Pono do węgla potrzebu ą — mówił eden.
— Gǳie? — spytało kilka głosów.
— W Buǳiszynie.
— Chwat! — odezwał się stary robotnik. W Buǳiszynie niedługo luǳi kopać będą.
— To w Gliwicach!
— Ot głupie gadanie — rzekła stara kobieta. Wczora Macie stamtąd przy echał,

powiada, że także rozpuszczą.
— Nie bęǳie roboty, to pó dę do Obera i…
— Da pokó z pięścią. Żeby nie ty, możeby nas nie wygnał — zawołali dwa górnicy.
— Żeby nie a, tobyście psom kości wyǳierali. Flaki! Oni mi będą teraz przymawiać!
— Bo prawda.
— Jak dam w gębę, to także bęǳie prawda.
— Da !
— Masz kundlu!
Rozpoczęła się bĳatyka. Wezbrana siła wzburzenia musiała się wyładować choć w czę-

ści, eżeli nie miała doprowaǳić do groźnego buntu przeciwko zarządowi. Prosty robot-
nik ak para: u ęty w karby, spełnia na ulegle wszelkie posługi, ale gdy e rozerwie, niszczy
wszystko, co na droǳe swego wybuchu spotka. Wszczęta bó ka, która szybko rozszerzy-
ła się na dalsze koła zebranych, odegrała rolę klapy bezpieczeństwa. Zadowolone w nie
na chwilę ǳikie instynkty osłabły i nie miały mocy do burzliwego u awnienia się prze-
ciw zarządowi kopalni. Ciągłe wymysły, w których ęzyk polski przeplatał się czeskim
i niemieckim, rozdmuchiwały gasnący ogień walki.

Niemym e świadkiem był czterǳiestoletni górnik, który stał na uboczu, trzyma ąc za
rękaw małą, obdartą ǳiewczynkę. Twarz ego chuda, pokryta fałdami, w których rysowały
się ciemne smugi ołowiane saǳy, wyrażała poważny smutek, ożywiany edynie lekkiemi
drganiami ust i zmarszczkami czoła. Ani do bó ki, ani nawet do rozmowy się nie mieszał,
owszem, usuwał się skwapliwie coraz dale z ǳieckiem, ile razy zapaśnicy ku niemu się
zbliżyli. Po co przyszedł? Dość było spo rzeć na ego bose nogi, połatane spodnie, wytarty
kaan, ażeby odgadnąć, że nie ściągnęła go tu chęć se mikowania. Do izby sama robota
nie przy ǳie, więc, ak inni, wyszedł z domu, tą samą drogą, którą przez dwaǳieścia kilka
lat coǳień do pracy uczęszczał, wziął z sobą ǳiecko, bo wieǳiał, że nazad wróci i słuchał
w gromaǳie, czy tam gǳie ego grubych rąk nie potrzebu ą.

Stał tak długo milczący, od pola walki odsunięty, wreszcie pochwycił rozpaczliwie
ǳiewczynkę na ręce i pobiegł do domu. Niedługo ukazał się z nią i z małym pakunkiem
na plecach, powieǳiał słów parę przed progiem do stare kobiety i puścił się drogą, która
wiodła do różnych wsi, a także i do Nęǳy. Spotkawszy go w te podróży, po przełamanym
chyba nosie czytelnik poznałby w nim Klemensa Borutę.

Przez ćwierć wieku uderzał oskardem w tarnowickie kopalni ołowiu — oto ego
historya. Dodać do nie wypada zaledwie to, że się ożenił i stracił w lat kilka matkę
ǳiewczynki, którą teraz do Nęǳy dźwigał.

Ponieważ prosięta, korzysta ąc z pogodnego dnia, wybiegły na podwórze, Brzost więc
swobodnie mógł za mować się pracą w przeznaczone dla nich izbie. Sieǳiał on pod ścia-
ną, otoczony pękami korzeni i prętów, z których powoli, nieśmiało, plótł mały koszyk.
Obok ǳiesięcioletni Wicek, syn Katarzyny, wpatrywał się w robotę owczarza i zastępu ąc
mu brak oczu, ostrzegał go co chwila.

— Nie tu, ǳiadku, nie tu.
Brzost zwykle ustawał, badał ręką plecionkę i mówił:
— Co ty mnie bęǳiesz uczył! Przeplotłem ten patyk, teraz ten.
— Ale ominęliście eden.
— Utrzy sobie nos, głupi, który ominąłem?
— No ten.
Owczarz zaczął macać palcami i choć przekonał się o słuszności uwagi chłopca, gderał:
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— Mądry, bo ma oczy. Kiedy a e miałem, urwisie, to o wiorstę mogłem odróżnić,
czy owca leci, czy baran.

— Nie sztuka — rzekł chłopiec — baran ma rogi.
— Osioł esteś, a mały baranek gǳie ma rogi?
— Na głowie.
— Och, ty capie, tobie one wyrosną.
Podczas gdy Brzost tak się z małym kramarzył, na progu stanął człowiek z ǳiewczyn-

ką, któregośmy wiǳieli przy tarnowickie kopalni. Roze rzał on się po izbie i zatrzymał
wzrok na starcu.

— ǲiadku — rzekł Wicek — czegoś chcą.
— Kto?
— Nie wiem.
— Co gadasz, ciemięgo?
— Przyszli.
— Kto tam? — zapytał owczarz.
— Klemens Boruta — odpowieǳiał przybyły.
— Klemens… Boruta — powtórzył Brzost, opuszcza ąc plecionkę koszyka — Kle-

mens, biedny mó chłopaku, ży esz? Gǳie esteś, nie wiǳę cię, nie zobaczę, oślepłem,
pó dźże, da rękę Brzostowi…

— To wy, Brzoście? — rzekł Klemens zǳiwiony.
— Nie poznałeś mnie, zgrzybiałem — co? Popruchniały uż drzewa, które ze mną

wyrosły, ani ednego głosu zna omego nie słyszę. I twó się zmienił, ile masz lat?
— Czterǳieści z górą.
— Czterǳieści, Jezu! Gǳież esteś, akże ci się wieǳie?
— Źle, ǳiadku, źle, dwaǳieścia lat w kopalni kułem, teraz roboty nie mam.
— O, biedny, da mi rękę, siądź tu. Wypęǳili cię znowu, pobiłeś kogo?
— Rozpuścili nas w Tarnowicach, wziąłem ǳiewczynę i przywlokłem się tu.
— To i córkę masz, gǳie, chodź tu, no dobrze, a gǳież żona?
— Umarła.
— Biedny robaku. I mnie wygnali, plotę koszyki z Wickiem. To syn Kasi. U nich

także bieda. Rymarz lata po wsiach z wywieszonym ęzykiem i zarobić nie może. Zosta-
niesz tu?

— Muszę, póki coś się nie trafi.
— Trudno, bo trudno. Każdy za kamieniem się ogląda, czy chleba nie minął. O mó

drogi, co za czasy. Zboże podobno przepadło, kartofle gnĳą, kto nie zdąży umrzeć przed
zimą, strasznie żyć bęǳie.

— Albo to od ǳiś? I mo a nieboszczka nie byłaby zmarła, gdybym miał e dać co z eść.
Cherlała, cherlała, w domu zimno, w garnku pusto, ledwie ǳiecko było czem uciszyć.
Furda bić łbem o mur, aby go przebić. A tu nic, czasem tylko powietrza chłapniesz i na
tem przestać musisz.

— Wicek — rzekł Brzost — pobiegnĳ na górę i przynieś garnuszek, co tam stoi
przy posłaniu liściami nakryty. Z edźcie kaszy trochę — dodał po ode ściu chłopca —
ǳiewczyna pewnie głodna.

Jak przed dwuǳiestu pięciu laty częstował owczarz Borutę, ale uż bez trzmielówki,
bez wesołego usposobienia, bez naǳiei spoko nego utra. Gdy ǳiewczyna pochłaniała
kaszę, dwa przy aciele opowiadali sobie wza emnie przygody życia.

— Zdrów esteś, oczy masz — mówił Brzost, to pręǳe gǳie się uczepisz, ale a…
Ot budu ą na folwarku stodołę, może tam się robota zna ǳie.

— Pó dę, popytam. Ty, Marcysiu, zostań i zamieć izbę, a zaraz wrócę.
— Tylko mi moich prętów nie rusza — rzekł owczarz do ǳiewczynki — tam, w sieni,

est miotła.
Marcysia zaczęła skrzętnie uprzątać izbę, którą znów prosięta utracić miały. Brzost

ciągle z nią rozmawiał, wypytywał się o szczegóły losów o ca, ale ona niewiele go ob aśnić
mogła. Było to ǳiecko miłe, ale fizycznie wątłe i umysłowo nierozwinięte. Ciągłe odży-
wianie się kartoflami, do których tylko czasem dolewano serwatki lub dokładano kawałek
baraniego ło u, nie pozwoliło wzmocnić się wątłemu z natury organizmowi i przytępiło
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e właǳe duchowe. Marcysia miała uż lat osiem, a wyglądała na pięć. Chuda, drobna,
blada, z niepomiernie wydętym brzuchem, z rzadko porosłymi asnymi włosami, nosiła
na sobie widoczne ślady choroby. Umysł e obracał się w barǳo ciasnem kółku po ęć
i stosunków dość żwawo, ale po za tem kółkiem tracił wszelką siłę. Zapytana, ak się zwie
e o ciec, odpowiadała natychmiast, ale niezdolna była ob aśnić, ak ona się nazywa. Li-
czyła z trudnością do trzech, każdy ǳień świąteczny był dla nie nieǳielą, a powszedni
czwartkiem. Dla czego czwartkiem — żaden psycholog nie umiałby tego wytłomaczyć.
Zabieǳona od ǳieciństwa znosiła głód z naǳwycza ną cierpliwością. Dostawszy nawet
akiś pokarm, adła go powoli i mało. Wprawiona rozkazem w ruch, uwĳała się skrzętnie,
ale wypełniwszy polecenie, siadała w kącie niema i osłupiała.

I teraz, zamiotłszy izbę, przytuliła się do komina.
— Gǳie mała? — pytał Brzost Wicka — wyszła?
— Jest.
— Czemuż nic nie gada? Nie bó się Marcysiu, chodź tu, a cię nauczę pleść koszyki.
Wszedł Boruta.
— No, to i dobrze — rzekł widocznie uradowany.
— Cóż takiego? — zagadnął Brzost.
— Dali mi robotę przy stodole. Marka za ǳień, ale i to pieniąǳ! ǲiewczyno, pod-

skocz, bęǳie kolacya. Masz tu nożyk i obierz te kartofle.
Zaczął wysypywać z zanadrza ziemniaki.
— Garnka dostaniemy, drzewa boda z płotu nałamię i bęǳie bal. Tam w woreczku

est kawałek słoniny i sól. Teraz pó dę słomy kupić.
Znów wyszedł. ǲiewczyna zabrała się do roboty, wymyła garnek Brzosta, przyniosła

wiórów i nastawiła przy ogniu kolacyę.
Wieczorem uż Boruta był zagospodarowany i poprzy aźniony z rymarzem oraz e-

go żoną. Katarzyna nie zapomniała mu, że ą przed dwuǳiestu kilku laty poczęstował
kiełbasą i wywǳięczyła się teraz miseczką gotowane marchwi. Krótko wszakże trwały
przypomnienia dawnych czasów i opowiadanie przebytych kolei. W bieǳie wysycha ą
uczucia. Myśl, za ęta ciągle na prostszemi potrzebami życia, nie ma chęci i czasu kwilić
rzewnie. Mieszkańcy więc domu Borutów, zamieniwszy mięǳy sobą kilka westchnień
i pamiątek, zmierzywszy pobożnie swo ą niedolę, legli spać z zamiarem kłopotania się
naza utrz edynie osobistemi sprawami. Dostrzeǳ można było tylko, że mięǳy Brzo-
stem a Borutą splótł się akiś silnie szy węzeł.

— Pó dę uż na górę — rzekł owczarz, gdy noc zapadła.
— Po co? — mówił Boruta. Przyniosę wam posłanie, tu spać możecie. Przecie uż

prosiąt niema. Mnie nie zawaǳacie a i ǳiewczynie bęǳie raźnie , gdy a pó dę do roboty.
Owczarz nie dał się długo namawiać i od te chwili został lokatorem dawnego swego

przy aciela.
Naza utrz o świcie Boruta stanął przy pracy. Och, z akąż skwapliwością do nie przy-

stąpił! Robił wszystko: mieszał wapno, podawał cegły, ociosywał bale, kopał, posłuszny
na każde skinienie, ak gdyby się bał, ażeby go nie pozbawiono tak szczęśliwie zyskanego
zarobku. Gdy raz mularz krzyknął:

— Nie potrzeba cegły!
Boruta omal nie upadł na dół z całem brzemieniem. Zdawało mu się, że w tych

słowach usłyszał straszną dla siebie groźbę. Trwożony tak ustawicznie, popełniał ciągłe
błędy i ściągał napomnienia, ale z drugie strony dowodami pilności zyskiwał wielkie
uznanie.

— Mial by a takich trzech, ak ty — rzekł raz do niego rządca Nęǳy — to wybu-
dowalby a z nimi cala stodola.

Boruta podrósł z dumy.
Rósł on z dniem każdym, ale równocześnie rosła i stodoła.
Klemens takie miał poczucie wartości swych rąk, że nie przypuszczał nawet, ażeby

zachwycony nim p. Dornfisch mógł nie zużytkować tyle użyteczne siły. Płynęły więc
dnie w dość asnem zadowoleniu. Brzost sieǳiał w domu i plótł koszyki, opowiada ąc
ǳieciom o dawnych czasach, w których trzmielówka niepoślednią grała rolę, Marcysia
pod ego kierownictwem gotowała obiady i kolacye, a chociaż grosze nie zawsze starczyły,
widmo głodu do izby nie zaglądało.
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Jednego dnia Boruta wrócił do domu niezwykle wesół.
— Skończyliśmy stodołę — rzekł do Brzosta — ak cacko.
— Cóż teraz bęǳie? — spytał owczarz lękliwie.
— Co z innymi bęǳie, nie wiem, ale a przy dworze zostanę. Dornfisch zawołał mnie

do siebie i kazał przy ść utro. Żeby dał ze  talarów i ordynaryę! Chyba da.
Naza utrz Boruta z pewną miną wszedł do rządcy. Dornfisch, u rzawszy go, wy ął

z biurka książkę, popatrzył w nią, odliczył pieniąǳe i poda ąc e Klemensowi, rzekł:
— Dosta ecie eszcze trzy talary. No, a z wami zadowolony; ak bęǳie robota, to a

was zawolać. Bądźcie zdrów.
Boruta skamieniał. Wziął pieniąǳe machinalnie, popatrzył osłupiały na Dornfischa,

chciał coś powieǳieć, ale gdy rządca powtórzył:
— Bądźcie zdrów, poczciwy Boruta…
nieszczęśliwy człowiek wyszedł.
Pogodne słońce wrześniowe, to samo, które przed dwuǳiestu pięciu laty tak stara-

ło się rozweselić pozbawionego pracy Borutę i teraz zabiegło mu drogę, gdy wracał od
rządcy, obrzuciło go swymi ciepłymi promieniami i osuszało łzy, które u spuszczonych
powiek robotnika zawisły. Klemens szedł machinalnie, ściska ąc pieniąǳe w ręku, zapo-
mniał nawet włożyć kapelusza, utkwił wzrok w ziemię i potykał się co krok na bruzdach
i zagonach pola, na które bezwiednie z drogi zboczył. Oddaliwszy się znacznie od wioski,
oprzytomniał i stanął. Nogi wszakże chwiały się pod nim, więc usiadł na świeżo zorane
roli. Przez chwilę rozglądał się na około błędnym wzrokiem, następnie otworzył rękę i za-
czął na nie liczyć odebrane pieniąǳe. Liczył długo, chociaż wszystkiego miał  marek
i  sr. grosze.

— Nie dołożył, nic nie dołożył — szepnął smutnie. Żeby grosz, żeby pięć fenigów,
żeby eden.

Zerwał się i podążył ku domowi. Właśnie Marcysia płukała groch, przyśpiewu ąc sobie
w robocie i wiodąc rozmowę z Brzostem. Za mowana tak długo przez prosięta izba, ǳięki
obecnym e mieszkańcom, ǳiwnie wypiękniała. Przybyły do nie dwa tapczany, stolik,
trochę garnków i misek, a rozstawione na półkach nowe koszyki Brzosta stanowiły nawet
pewną ozdobę. Światło esienne wlewa ąc się swobodnie przez czyste, chociaż maleńkie
szyby okien, nadawało te ubogie sieǳibie wesoły widok. I Brzost, choć ślepy, czuł błogie
orzeźwienie w te asności, bo nieustannie żartował.

— Wicek, Wicek, nie gap się na ǳiewczynę, tylko prątki podawa . Ona nie dla ciebie
śpiewa. Ale ak urośniesz i bęǳiesz umiał bez płaczu cebulę rozebrać, to cię z Marcysią
ożenię.

— O, a uż ǳiś umiem — odezwał się chłopiec.
— Patrzcie go, obibok, umie, a ile razy nos przytem utrzesz, hę? Nie taki ak ty

smyk przechwalał się we dworze. Czerwoną sukienkę zd ął, ale ak się do białych koszulek
zabrał, beczał też, beczał! O, tak.

— Z eǳ teraz zęby — krzyknął wchoǳąc Boruta — bo uż nic innego mieć nie
bęǳiesz.

— To ty Klemensie? — spytał strapiony Brzost.
— A a i bieda za mną. Nie zgubiłem e — mówił ǳiko — nie bó cie się. Wlecze się

zmora, wlecze, nie odczepię e , nie odpęǳę, nie uduszę. Ona mnie udusi. Kanarek —
szelma. Świergotał, obiecywał i dał — w kark. Jak robota bęǳie. Ha, ha, ha — bęǳie
bywa długie, barǳo długie. Choćbym te pieniąǳe tylko lizał, to bym i wreszcie wylizał.

Upadł ciężko na tapczan i westchnął. Izbę zaległa cisza.
— Co się stało? — przerwał nieśmiało Brzost.
— Nic nowego — rzekł szyderczo Boruta — to samo, co od czterǳiestu lat ciągle

mi się zdarza: skończyłem robotę, odprawili.
— Odprawili — powtórzył stary ze smutkiem.
— Bo i cóż mieli zrobić — odparł gniewnie Boruta — do chlewu mnie wsaǳić i na

słoninę karmić? Nie wieprz estem, tylko człowiek, mam ręce i gębę, ak dla rąk zbraknie,
gęba pościć musi. Czego się ąć? Gwiazdy na niebie liczyć, czy wodę w rzece mierzyć?

W słowach Boruty widoczna była plątanina stargane nieszczęściem myśli. Rzucał e
bez ładu, chciał gniewem kogoś ugoǳić i nie wiǳiał celu.
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— Ty połknĳ groch — zawołał do Marcysi wysypu ące z garnka ugotowany obiad,
a połknę ciebie, Brzost — mnie, bęǳiemy syci. Do tego przy ǳie, niedaleko… Rymarz
w domu?

— Po echał — bąknęła ǳiewczyna.
— Ha! — zawołał, zrywa ąc się z tapczana — podpalę kiedy tę chałupę, bo mi uż

życie obmierzło!
— Klemensie! Klemensie! — uspoka ał go Brzost.
— Ja wiem, że mię tak ochrzcili, nie przypomina cie. Jeǳ mała, nie czeka na mnie.

O, żeby nie ty, puściłbym się w świat i nie oparł aż tam, gǳie biedy niema.
— Mówią — odezwał się Brzost — że do Polski potrzebu ą dużo luǳi.
— Plotą, a wy słuchacie i nie rozumiecie. Jak roboty niema, każdemu się ona śni,

że gǳieś est. Toć gada ą, że i pod Wiedniem do wałów potrzeba. Więc cóż? Czy kareta
po mnie za eǳie, czy kole dowiezie? Do Polski — to ra ! Znam takich, co do tego ra u
w kapocie poszli, a bez kapoty wrócili.

— A a znam takich, co tam dużo zrobili pienięǳy!
— Może ukradli. Niby to raz kosztowałem polaków. Wleź do nich wtedy, kiedy masz

dwie skóry, bo edną pewno zedrą.
— Ot! ba esz głupstwa.
— Już a się waszego rozumu za ogon nie czepię. Co wiǳiałem, to wiem. Albo to

Pęczkowskiego z Gliwic za Wisłą nie obili? I za co? Za to, że za kośnika się zgoǳił. To też
gdy eden wilk do nas się przemknął, porachowaliśmy mu żebra, że aż mu dwóch zbrakło.

— I w edne wsi zabĳą. Ty plu gǳie chcesz, a a byłem pod Sandomierzem i…
— To idźcie sobie tam do stu tysięcy d abłów, nikt was tu nie trzyma. Wam bęǳie

wesoło, a drugim lże .
— A czemże a ci tak zaciężyłem? — rzekł Brzost boleśnie. — Żału esz mi tego kąta,

którego nie żałowałeś tyle lat prosiętom? Pó dę, pó dę, choć ślepy estem, eszcze kawałek
dachu luǳie daǳą, a chleba cuǳego nie adłem i eść nie będę.

Powstał stary, wziął Wicka za rękę i do drzwi zmierzył.
— Tfu! — splunął Boruta. — Tak się dąsacie, ak panna w zalotach. Czyż a wam ten

kąt wymawiam? Gorzkie słowo z ust się wyrwało, bo w nich nie słodko. Ach ǳiadku!
ǳiadku! albo raz człowiek człowieka szturgnie, a ednak go nie przebĳe. Siada cie oto
i pilnu cie domu.

To rzekłszy, wziął z miski garść grochu, wsypał w usta i wyszedł. Nawet surowy
pogromca pĳaków proboszcz parafii, do które Nęǳa należała, przebaczyłby, wiǳąc go
wchoǳącego do karczmy. Boruta bowiem nie myślał kieliszkiem rozpraszać smutku,
ale chciał poprostu znaleźć kilkoro próżnu ących luǳi, którzyby z nim porozmawiali,
poraǳili. Jakoż istotnie w karczmie obradowało kilku wieśniaków i wieśniaczek, podpi-
tych lub trzeźwych, gotowych wszakże do za ęcia się losem nowego towarzysza. Była to
gromada na emników, ży ących z dnia na ǳień, przepĳa ących właśnie resztki świeżego
zarobku.

— Robota est i bęǳie — rzekł stary chłop, którego Boruta zaczepił — tylko nas do
nie nie stanie. Z e Dornfisch d abła z sosem, aż my mu za ǳiesięć groszy na ǳień do
kopania pó ǳiemy.

— Niechby i tyle — odezwał się Klemens.
— Wy bo pewnie wielki pan, kiedy o grosze nie dbacie, my chuǳięta.
— Nie pan, ale potrzebny.
— A my co, z fanaberyi? Nie adamy pieczonych kĳów. Wolę tu tyǳień daremnie

sieǳieć, niż za głupią markę się na mować.
— Wolicie za siebie.
— A użci nie za was — odparł gniewnie chłop — kopcie sobie i nosem nie motyką

kartofle, ak się wam podoba.
Gromada się zaśmiała, Boruta poczerwieniały od gniewu mruknął.
— Swoim nosem eszcze nie kopałem, ale waszym zaraz mogę.
— Zórz, zórz, to a tę skibę twymi zębami posie ę.
— Cymbał! — rzekł Boruta i wyszedł śród świstów i krzyków.
— Chwat — w nogach!
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Wyprawa Boruty do karczmy nie była tak chybiona, akby się na pozór zdawało.
Wprawǳie nie dano mu żadne rady, nie nastręczono roboty, ale z gróźb niena mowa-
nia się dworowi za tanią cenę błysła mu naǳie a, że ręce ego będą pożądane. Wracał
weselszy i słusznie, bo dowieǳiał się od Brzosta, że Dornfisch przysyłał po niego do
młocarni. Odtąd dni wyrobnika różnie się przeplatały: kole no miewał i nie miewał za ę-
cia, a ta niestałość nie zubożyła go odrazu, ale zsuwała powoli do nęǳy. Skazany często
na bezczynność, musiał zarobkiem ednego dnia pokrywać potrzeby kilku, a tymczasem
nadchoǳąca spiesznie zima wydatki ciągle mnożyła. Sam Boruta nie miał ciepłego ubra-
nia, z ǳiewczyny obleciało wszystko, mrozy szczypały coraz silnie , obok tych kłopotów
zarysował się inny, podobno na strasznie szy, mianowicie zupełny brak roboty. Po ob-
robieniu pola, możność na mu w folwarku ustała. Klemens ze drżeniem oczekiwał utra,
które go ostatecznie chleba pozbawi.

Jak gdyby te warunki nie dopełniły eszcze miary nieszczęścia biednego człowieka,
pewnego rana Brzost z pościeli się nie podniósł. Dopóki plótł, chociaż niedołężnie i po-
woli swo e koszyki, dopóty zarabiał na garnek ciepłe strawy i nie był dla Boruty ciężarem.
Teraz, gdy się rozchorował, wyrobnikowi przybyły trzecie głodne usta do nakarmienia.
Czuł to chory starzec i dlatego ciągle powtarzał:

— Dobĳ mnie, dobĳ. Za kilka dni życia, co mi tam eszcze pozosta e, i grzechu mieć
nie bęǳiesz.

— Nie kuście — odpowiadał Boruta, nie wieǳąc akim sposobem z przepaści się
wydobyć.

Trzy dni upłynęło bez roboty. Przez te trzy dni Klemens prawie nic nie adł, choremu
rymarka dawała po troszce mleka, Marcysia żywiła się obierzynami z kartofli.

Głód — eden tylko wyraz, a ileż cierpień! Zda e się, że każda w nim zgłoska ęczy.
Jęk ten nie wyrywa się nigdy z ednych ust, ale brzmi chórem. Gǳie morowe widmo
powiało swą śmiertelną chustą, tam pada nie edna ofiara, ale całe gromady. Tak było
i w Nęǳy. Ten sam dramat, który śleǳiliśmy w życiu Klemensa Boruty, odegrywał się
w życiu wielu mieszkańców te wioski, a nawet prowincyi. Brak pracy, nieuroǳa e, wy-
lewy rzek rozpostarły szeroki obraz ubóstwa, w którym losy naszego bohatera tworzyły
tylko cząstkowy widok. Nieszczęściem ego nie była bezczynność i niedostatek, ale to, że
znalazł się w otoczeniu równie klęską dotkniętem. Dopóki bieda pozwalała się dusić, do-
póty e ofiary cierpiały odosobnione, bez wieǳy o sobie, z przekonaniem, że tylko każdą
z nich srogi los pognębił. Gdy nareszcie tłumione cierpienia wybuchły głośną skargą, zla-
ły się w wielki okrzyk trwogi i rozpaczy. Od lata zarówno w Nęǳy, ak i w e okolicach
panowała bieda; ale dopiero w esieni, gdy naǳie a ratunku zgasła, gdy przyszłość roz-
warła się ak noc ciemna i przeraża ąca, z tysiąców piersi wybiegło straszne hasło głodu.
Hasło to złowrogiem echem zabrzmiało w całe prowincyi, w całem państwie, odbiło się
o tron, przeleciało za granicę, zawiadomiło o klęsce świat wszystek. W tym okropnym
chórze był i głos Boruty.

Przez trzy dni, ak rzekliśmy, nic on nie adł, a musiał przytem patrzyć na karmiące
się obierzynami kartofli ǳiecko i dogorywa ącego Brzosta. Stary owczarz rozǳierał mu
serce nie tylko swym widokiem, ale i swo emi słowami.

— Mó robaku — mówił — nie myśl o mnie, goǳina dłuże czy króce wszystko
edno. Lepie nawet, że bieda dodusi. O Marcysi pamięta i o sobie. Mnie żebyś marcy-
panami karmił, nie uzdrowisz. Już czas ciało zrzucić, ledwie się trzyma. Febra raz trząśnie,
to i obleci. Nie dawa mi mleka, niech mała wypĳe. Nie wiǳę was, moi kochani. Ach!
żebym chociaż na minutkę prze rzał i pożegnał się z wami. A może i lepie , żem ślepy.
Sprzedałeś Klemensie wszystkie koszyki?

— Wszystkie — odrzekł z westchnieniem Boruta.
— Nic uż niema — ciągnął Brzost słabo — niema, a ręce pozamierały. Palcami

ruszyć nie mogę… próbowałem zgiąć prątek… gǳie tam! Dusza zewsząd uciekła, tylko
eszcze w piersiach sieǳi. Ale niedługo wyskoczy. Na ednym włosie się trzyma. Czu ę,
że ten włos serce mi opasał i na to umrę. Żeby go można zd ąć, byłbym zdrów, ale to
daremny zachód. Napar z wierzbinowego kwiatu pomaga, ale skąd takiego kwiatu wziąć?
A do wiosny nie doczekam, Marcysia, adłaś co ǳiś?

— Nic, ǳiadku.
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— Idź do dworu, poproś stare Jagny, ona zuchelek chleba dla ciebie wyszuka. Toż
tam sześciu psów żywią i dla ciebie się zna ǳie. Pobiegnĳ mała i spyta e , czy nie ma
kwaśnego abłka z kapusty, bo mi barǳo sucho w gębie.

Po wy ściu ǳiewczyny stary zapadł w większą maglinę. Narzekał, zde mował sobie
włos z serca, sprzedawał koszyki i częstował Borutę bułkami. Klemens nie mógł znieść
tego ma aczenia i wysunął się z izby. Przed domem spotkał rymarza, któremu bieda rów-
nież dokuczać zaczęła.

— No, stuknĳmy się łbami i rozbĳemy e — rzekł Klemens — bo uż niema inne
rady.

— Ja idę do landrata, mówią, że rozda e zapomogi.
— Skądże?
— Z Berlina przysłali.
— Ha, pó dę i a.
Poszli. Landrat mieszkał o milę drogi. Przed domem ego stała gromada luǳi, wy-

nęǳniałych, obszarpanych, drżących od zimna i chwie ących się od głodu. Szeptali oni
coś znacząco mięǳy sobą. W duszę nowoprzybyłych wstąpiła naǳie a.

— Żeby nie miał dać, toby nas nie wołał — mówiła akaś kobieta.
— Ale gǳież tyle zboża?
— Pewnie w magazynach, tylko kwitki napisze.
Nareszcie wyszedł landrat.
— Moi kochani — rzekł po niemiecku — bądźcie spoko ni, wczora zdałem raport

i wezwałem dla was pomocy.
Gromada zaczęła się rozchoǳić.
— A gdyby za ść do księǳa — szepnął rymarz.
— Dobrze — odpowieǳiał z rezygnacyą Boruta.
Przybyli na plebanię. Właśnie proboszcz wychoǳił z domu.
— Czego to chcecie?
— Porady, księże dobroǳie u — mówił rymarz — nie mamy co eść, ǳieci mrą

z głodu.
— Cóż a wam poraǳić mogę, moi kochani. Jeśli Bóg się nie zmiłu e, człowiek nie

pomoże. Cudu trzeba i cud bęǳie, boście tego godni. Niebo nie karze ze złości, ale
z miłosierǳia. Ono nad wami się zlitu e. Bóg was wszystkich policzył, nikomu zginąć nie
da, gdy nie zechce. Modlę się za was.

Tyle pocieszyło głodnych to zapewnienie proboszcza, ile obietnica landrata. Oba zdali
raport, eden do minister um, drugi zaś do nieba, oba zapowiadali pomoc, tymczasem…

— Co robić teraz? — spytał Boruta po ode ściu księǳa.
— Tak, chyba łeb o łeb rozbić — mruknął rymarz.
Klemens, przechoǳąc koło kuchni księǳa, zatrzymał się nagle przed śmietnikiem.

Mięǳy rozmaitego roǳa u obrzynkami i kośćmi leżała kupka kłów buraczanych.
— Patrzcie — rzekł do rymarza — ksiąǳ miał eszcze przeszłoroczne buraki, ak to

w piwnicy wyrosły. Zda się na barszcz — co?
— E, gǳieby…
— Zda się, powtórzył Boruta i ziele zbierać zaczął. Napakowawszy niem kieszenie

i zanadrze, pośpieszył z towarzyszem drogą do Nęǳy. Jakkolwiek wyprawa ich była chy-
biona, powracali ednak nieco weselsi. O słowach księǳa zapomnieli, ale przyrzeczenie
landrata utkwiło im w pamięci.

— Aby akiś czas przebiedować — mówił Boruta — zanim komisya przy eǳie.
— Mówią — dodał rymarz — że w se mie za nami się upomną i że cesarz ileś tam

tysięcy marek dla biednych ofiarował.
— A no, to i dobrze; ale czy na taką moc luǳi wystarczy? Wszęǳie głód, kiedy eden

w gębę kłaǳie, stu głodnych mu w oczy patrzy. Siądźmy Józefie, bo mi nogi omdlały.
Usiedli przy droǳe.
— Nie macie kawałeczka chleba?
— I odkąd nie mam! Ledwie ǳieci po kruszynie dostaną.
— Tak nie było, nigdy eszcze nie było.
Z trudem przywlekli się do wioski. W domu zastał Boruta nieprzytomnego Brzosta

i płaczącą Marcysię.
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— Masz — rzekł do córki, wy mu ąc kły buraczane — gotu teraz barszcz.
— Nie umiem tatulu tego robić.
— Gotu tylko, głupia, samo się zrobi.
I zrobiło się rzeczywiście samo, ale co — tego nawet Boruta powieǳiećby nie umiał.

Kły buraczane utworzyły akąś bladoróżową masę i zabarwiły tymże kolorem wodę. Gdy
Marcysia wylała odwar na miskę, o ciec e zadumał się nad pytaniem, co właściwie eść
należy: kły, czy wodę. Skosztował — edno i drugie bez soli, bez kwasu, bez żadne do-
prawy było mdłem, obrzydłem. Klemens ednak, który od kilku dni, prócz mrożonego
głodu, nic nie adł, znalazł w tem smak przeǳiwny.

— Soli tylko brak — rzekł. — Brzoście, napĳcie się barszczu.
— Jeǳcie sami, moi droǳy. Jagna nie dała mi abłek, w gębie gorzko, ale inacze nie

bęǳie.
— Kapkę — namawiał Boruta.
— Ha, da na łyżkę.
Klemens wlał mu w usta trochę odwaru. Owczarz posmakował i splunął.
— Mnie uż nic nie dogoǳi; zda e mi się, że ciepła woda.
— Jeǳ Marcysia — rzekł Boruta — widocznie łaknący te ciepłe strawy.
Gdyby ą mógł sam pochłonąć! Widok wszakże wynęǳniałego ǳiecka tłumił w nim

głód, a buǳił o cowskie przywiązanie.
— Jeǳ prędko — naglił, ak gdyby chciał usunąć sobie z przed oczu pokusę.
Pokusa wszakże wyczerpywała ego cierpliwość. Warcząc przy misce, z które Marcysia

pożądliwie adła barszcz, wynagraǳał sobie przyna mnie poświęcenie gniewem.
— Nie spiesz się tak, nikt cię nie od ada. Wiǳisz, szelmo, o ciec ci buraków przyniósł,

a coś ty o cu przyniosła? Piłaś mleko, a a nic nie piłem. Skaranie mo e! Żeby nie ty, nie
zdychałbym z głodu. I nieboszczka przez ciebie zginęła. Ach, biedna ona mo a, gdyby żyła,
nie marniałby człowiek ak pies.

Boruta rzewnie zapłakał. Chociaż ego wyrzuty nie dodawały apetytu, Marcysia chci-
wie adła. Gdy nareszcie przestała, o ciec pochwycił miskę, wypił z nie resztkę odwaru
i z adł pozostałe zielsko.

Marcysia, sprzątnąwszy naczynia, siadła pod zimnym piecem. Z blade twarzy, z osłu-
piałych e oczu widać było, że chciwie spożyty barszcz ą zemdlił. Jakoż zaczęła ęczeć,
krztusić się i spluwać.

— Nie mówiłem — krzyknął Boruta — żebyś adła wolno. Prosiak.
W te chwili wpadł do izby rymarz.
— Klemensie, żona mi tak zachorowała ak Macie owa. Ma czerwone plamy, breǳi…

Nie macie pod ręką akiego lekarstwa?
Urąganiem było żądanie lekarstwa od tych, którzy eść nic nie mieli. To też Boruta

wzruszył ramionami.
Przez cały ǳień również nikt drzwi nie uchylił. Nawet mały Wicek, który do starego

Brzosta często przybiegał, za ęty płaczem przy chore matce, ani razu się nie pokazał.
Bieda Boruty znaną była we wsi, ale od czasu ak przestała być wy ątkową, od chwili,
kiedy głód i choroby spadły na większą część mieszkańców Nęǳy, nie zwracano na niego
szczególne uwagi. Jednych pochłaniała własna niedola, drugich przerażała groźba zarazy
— i dlatego nikt do domu Klemensa przez cały ǳień nie za rzał. Dopiero wieczorem,
skłopotany chorobą żony rymarz przyszedł ulżyć smutkowi. Odrazu ednak spostrzegł, że
tu pogasły wszystkie promienie naǳiei i że nieszczęście rozpostarło swó mrok złowrogi.
Pod piecem, na tem samem mie scu, gǳie padła, leżała nieprzytomna Marcysia, z które
ust wydobywały się syczące oddechy. W kącie, na barłogu, rzucał się rozgorączkowany
Boruta, trapiony akiemiś wiǳeniami. Przy drugie ścianie Brzost nie dawał znaków życia.

— Klemensie, Klemensie! — zawołał rymarz.
— Jest ktoś żywy? — odezwał się owczarz słabym głosem. — Kto to?
— Ja.
— Ty Józefie — o, mó drogi, co się ǳie e? Słyszę ęki, krzyki i nie wiem, czy kogo

zabili, czy kto umiera.
— Klemens z córką chorzy.
— Chorzy — powtórzył stary — to uż wszystkim koniec. Aby pręǳe … aby prę-

ǳe … Czem my zgrzeszyli, że nas tak Bóg karze… Prosiłem Klemensa: dobĳ — nie
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chciał. Teraz niema nawet komu dobić… Straszna goǳina! Jakie piekło być musi, kiedy
taka ziemia. Nie masz ciepłe kropli, bo mi wnętrzności marzną?

— Żona chora — odrzekł zrozpaczony rymarz, a usłyszawszy w swem mieszkaniu
krzyk, wybiegł.

Brzost pozostał sam. Świszczące oddechy Marcysi, oderwane, ǳikie słowa Klemen-
sa, pobuǳały co chwila imaginacyę opuszczonego starca, który powoli zapadał w stan
nieprzytomnego rozdrażnienia. Silna gorączka zaczęła go coraz barǳie rozstra ać.

— Nie wypęǳę owiec — mówił w malignie — bo duża rosa… Klein mnie wypęǳi…
Burek, do nogi… podły pies… poczciwy… zdechł… z głodu‥! Brzost sam nie miał chleba,
emu nie dał… Ślepy, świata nie zobaczy, własnych rąk swoich nie wiǳi, któremi koszyki
pleść musi… Dobĳ maro… a się sądu ostatecznego nie bo ę. Z ciałem nie wstanę, bo
uschło… Ps! licho, nie pokazu mięsa, bo to glina… Brzost chory, ale nie głupi…

Tak długo eszcze breǳił dogorywa ący starzec. Omdlałe wreszcie usta zaczęły wy-
szeptywać niezrozumiałe dźwięki, potem tylko drgały niemo… usnął.

Na drugi ǳień po Nęǳy przebiegła wieść o przy eźǳie lekarza, który miał sprawǳić
stan zdrowia wsi, i landrata, który przywiózł zebraną na prędce z ofiar ałmużnę. Skupiła
się też przed dworem gromada obdartych, wynęǳniałych biedaków, wyczeku ąc wspar-
cia i porady. Po porozumieniu się z rządcą oba urzędnicy postanowili przedewszystkiem
odbyć rewizyę mieszkań. Dom Boruty stał pierwszy przy droǳe od dworu, do niego
więc naprzód wstąpiła komisya, które towarzyszył orszak nęǳarzów. Gdy lekarz otwo-
rzył drzwi, przed oczyma obecnych odsłonił się bolesny widok. W zimne , z wszelkich
sprzętów ogołocone izbie, leżały trzy wyschłe, nieoǳiane, okropną woń zie ące ciała.
Lekarz obe rzał ǳiewczynę, potem Klemensa, a wreszcie przystąpił do Brzosta.

— Stary umarł — rzekł opuszcza ąc zimną rękę owczarza, która bezwładnie opadła.
— Wczora eszcze żył — wtrącił rymarz, który się ze swe izby wysunął.
— Trzeba go wynieść — mówił doktór — bo powietrze zaraża.
— A co tym est? — spytał landrat.
— Genius epidemicus. Co tu myśleć o zdrowiu? Gdyby ich ǳiś na nowo stworzyć,

utro by pomarli.
Z kolei opatrzono drugą stronę domu.
— Genius epidemicus — powtórzył lekarz, wychoǳąc, i z całym orszakiem udał się

do następne chaty.
Rezultatem tego śleǳtwa było zawiązanie z kilku włościan tymczasowego towarzy-

stwa, które przed nade ściem energicznie sze pomocy miało opiekować się chorymi i roz-
ǳielać zapomogi mięǳy głodnych. Tak więc Boruta z córką dostał się pod akąś opiekę.
Tegoż eszcze dnia wyniesiono na cmentarz ciało Brzosta. Gdy zabĳano ego prostą, ze
starych desek zrobioną trumnę, zbuǳony na chwilę Klemens otworzył wystraszone oczy,
chciał powstać, zabełkotał coś i znów wpadł w nieprzytomność. Kiedy wynoszono starca,
tylko mały Wicek odprowaǳił go za bramę, woła ąc z płaczem.

— ǲiadku, ǳiadku! Koszyki!‥
Czy sąǳił, że go tym ostatnim wyrazem pręǳe zawróci?
Niech czytelnik wszakże nie sąǳi, ażeby po odwieǳinach komisyi warunki życia,

a racze choroby Boruty i ego córki zupełnie się zmieniły. Byna mnie . Wprawǳie na-
ęta przez „towarzystwo” baba zamiotła izbę, rozebrano i oczyszczono chorych, dano im
potrosze przywiezionego z fabryczne apteki kalomelu, ale o żadnem pielęgnowaniu nie
mogło być nawet mowy. Za dużo było we wsi chorych i obawia ących się zarazy. Wkrót-
ce bowiem genius epidemicus znany był w polskim przekłaǳie i ludność wieǳiała, co
e grozi. Przy echał do Nęǳy felczer, ale ten zaledwie raz ǳiennie odwieǳał cierpią-
cych. I cóż to był właściwie ów genius epidemicus? Już w piątym dniu słabości Boruty
i ego córki uważne oko mogło na całem ich ciele, z wy ątkiem twarzy, dostrzeǳ tak
zwaną różyczkę — z początku bledsze, późnie coraz barwistsze, czerwone plamy, będą-
ce charakterystycznym znakiem tyfusu wysypkowego, owego nieodłącznego towarzysza
wielkich głodów. Po upływie tygodnia Boruta oǳyskał napozór przytomność, bo mó-
wił, odpowieǳi wszakże ego, połączone z silnymi napadami magliny zdraǳały zupełny
rozstró umysłowy. Przytem tak ogłuchł, że dźwięki nawet silnego głosu z trudnością
doń się przedostawały. W drugim tygodniu choroby przedstawiał on postać palącego się
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w gorączce kloca. Język mu osłupiał, oczy się przekrwiły, gardło grało rzężeniem, ǳiąsła
i zęby pokryły się kleistym okładem, nozdrza — saǳą. Leżał ciągle na plecach z oczyma
przymkniętemi, mrucząc niezrozumiałe słowa.

W podobnym, a może eszcze okropnie szym stanie zna dowała się Marcysia. Stary
felczer, który na ten raz przyznawał sobie szczególnie szą zna omość „petoci”, znacząco
nad nią kiwał głową.

— Czort wie — mówił — akie choroby tu nie ma. Cała orkiestra.
Rzeczywiście, w piersiach ǳiewczyny grała cała orkiestra rozmaitych skrzeczących

i świszczących skrzypień. Ani razu od dwóch tygodni nie oǳyskała przytomności. Z ru-
chów e tylko można było poznać, że cierpi silny ból głowy i piersi. Wyschła tak, że pod
skórą odbĳały się lekkie wypukłości kostne. Opieku ąca się chorymi baba, spostrzegłszy,
że mała zaczęła się nagle rzucać bezprzytomnie, zauważyła:

— Śmierć pewnie wiǳi.
Niepokó ten ustał, ale chora widocznie zapadła w większą niemoc. Nareszcie ednego

dnia felczer, przyszedłszy rano, obe rzał ą i rzekł do baby.
— I tę możecie uż wynieść.
Umarła. Zgodnie z przepisami sanitarnemi uprzątnięto ą natychmiast. Gdy grabarz

zabĳał trumnę, Boruta znowu otworzył błędne oczy, popatrzył na nią, zdawał się coś
po mować, chciał akiś głos wydać, ale zakaszlał się i padł na posłanie. Mruczał potem
długo. Marcysi nie odprowaǳił do wrot nawet Wicek, bo i on był uż chory.

Pozostał w izbie sam tylko Boruta, ciągle nieprzytomny. Zapewnie i on niedługo za
przy acielem i córką podąży?

We dwa dni po drugim pogrzebie, felczer zauważył silne opadnięcie gorączki u cho-
rego, zblednienie plam i poty.

— Tego zgryźć niełatwo — szepnął.
Boruta ciągle spał, nie snem ednak gorączkowym, obezwładnia ącym, ale akimś głę-

bokim i zdrowym. Co kilka goǳin buǳił się i ob awiał żądania sposobem, u awnia ącym
powrót przytomności. Powoli znikły z ust, ęzyka i nosa chorobliwe znamiona. Trwało
to przeszło tyǳień.

W ciągu tego czasu zaszły ważne zmiany. Szeroko rozniesiona wieść o głoǳie na Szlą-
sku wywołała w Niemczech i po za ich granicami ho ne ofiary, których część spłynęła
i do Nęǳy. Zawiązane początkowo „towarzystwo” rozszerzyło się znacznie i pozyskało
środki pomocy biednym. Zwłaszcza dary i składki z Królestwa Polskiego, przesyłane do
komitetów głodowych, spadły na Nęǳę ak cudowne zbawienie. ǲięki im Boruta le-
żał w opalane izbie, dostawał potrzebne lekarstwa i pokarmy, miał świeżą słomę, czystą
bieliznę i ciepłe okrycie, czego nie doczekali Brzost i Marcysia.

Jednego poranku, chory po długim, pokrzepia ącym śnie otworzył oczy, roze rzał się
po zmienione izbie, powiódł okiem po flaszce z lekarstwem, swo e oǳieży i palącym
się ogniu, aż wreszcie zatrzymał e na łamiące drewna kobiecie. Widocznem było, że nie
rozpozna e swego położenia, że mu się ǳiwi i zbiera rozproszone myśli.

— To wy Rafałowa? — zapytał drzącym głosem.
— Ja — a czego to?
— Gǳie Marcysia?
— Oho! wysoko. Modli się za was.
— Umarła? — krzyknął Boruta.
— I lepie .
Głęboki, rozpaczliwy ęk wydobył się z piersi Klemensa, który zamknąwszy cieknące

łzami oczy, leżał długo niemy.
— Brzosta wyrzucili?
— Wrzucili… do grobu.
Boruta znowu zamilkł i zapadł w stan bezwładności. Zaczął na awie, czy we śnie

ma aczyć i głośno szlochać. Podczas płaczu wymawiał ciągle imię córki i owczarza, skarżył
się i żalił.

Felczer znalazł go barǳie osłabionym i rozgorączkowanym.
— Czy nie z adł czego?
— Nie — odrzekła Rafałowa — dowieǳiał się, że córka i owczarz umarli.
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Przez kilka dni trwał stan niezdecydowany. Nareszcie Boruta obuǳił się. Patrzył ak
wprzódy, rozglądał się, ocierał łzy i milczał. W końcu spytał:

— A kto też, mo a Rafałowo, uratował mnie i dał to wszystko?
— Chyba komisya, ksiąǳ albo landrat — odrzekła.
— Ksiąǳ albo landrat? — powtórzył Klemens.
— Ano uści, przecież to do nich przysyła ą pieniąǳe z zagranicy… z Warszawy…

polaki. Wszystkim głodnym da ą, nietylko wam.
— Polaki — szepnął Boruta zǳiwiony, utkwił nieruchomo oczy w przestrzeni i my-

śleć zaczął. O czem? Mówić nie będę, to tylko dodam, że blada ego twarz drgała silnem
wzruszeniem. Nawet i ǳiś, gdy wyzdrowiał i do nowe , ostatnie walki z życiem się go-
tu e, zda e się eszcze dumać o tem, co mu Rafałowa powieǳiała.
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