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Piękne lato, piękny las. Duży las, szlakiem szerokim kręto sunący razem z szerokimi
zakrętami Niemna. Właściwie est to bór, bo przeważa ą w nim olbrzymy iglaste, sosny ze
wzrostem dużym, postacią wyprostowaną, z zielonością ciemną i kiśćmi pędów młodych
barǳo asnych, u wierzchołka gałęzi każde , ak z pękami zapalonych u słońca świeczek.

Ale są i brzozy. Sto ą po arach, na ścianach poszarpanych, białe kory kładą na żółte
piaski, po urwiskach sypią deszcze gałęzi płaczących. Innych drzew prawie niema; gǳie-
niegǳie osika drży i furczy, ak strumyk biegnący po kamykach, dąb stoi gruby, mocny,
rozłożysty, mięǳy brzozami, ak ǳiad wśród ǳiewic. Mie scami igły i liście miesza ą się
w gęstwiny cieniste, uroczyste, z ma estatem natury samotne , drzemiące w zmroku.

Co tam wewnątrz, na dnie? Na dnie, kędy tylko spo rzeć, Jastrzębiec rozkłada po
ziemi liście grube, włochate, prostacze. Może dlatego est ich taka moc nieprzebrana, że
są tak prostacze. Nie ma to wyzębień, ani wcięć, ani zgoła przyozdobień żadnych; kwitnie
też lada ako, gǳieniegǳie żółtą koroną nieładną, na łodyżce sztywne , ak na tyczce.
Ani wǳięku, ani kunsztu niema w tym demosie leśnym, który, ak demos każdy, świat
zalewa. Hieracium pilosella! Takie to grube, włochate, nieładne, że żal oczu na patrzanie,
a takie plenne, akby dążyło do zawładnięcia światem. Pleni się, rozmnaża, est wszęǳie,
nigdy więce nad pół cala od ziemi nie odrasta, okrąża sosny niebotyczne, zagląda pod
paprocie, spływa w ary, iǳie na polany, a gǳiekolwiek przybęǳie, tam saǳi i saǳi liście
a owate, całobrzegie, siwym włosem porosłe. W kształt gwiazd e saǳi, niezgrabnych,
barǳo gęstych i barǳo nizkich. Zwycza nie lud prosty, któremu eżeli i przyśnią się
gwiazdy, to niezgrabne.

Ale, ǳięki Bogu, nie sam tylko Jastrzębiec posiada silę i możność mnożenia się na
tym świecie. Ma ą e także w stopniu niemałym Borówki. Dwie mianowicie: Borówka
brusznica i Borówka czernica, tak podobne do siebie, ak siostry roǳone. Bo też i są sio-
strami. Nazwiska ich rodowe: Vaccinia; imiona, pod któremi znane są na wielkim świecie:
edne Vitis idaea, drugie Myrtillus. Istotki wyższe wzrostem od Jastrzębca, niby drzewka
malutkie, takie wyprostowane, sztywne, w zgrabnem ubraniu z listków skórzanych i po-
łysku ących. Jest tego tak wiele, rosną laskiem niziuchnym, tak gęstym, że mie scami
niepodobna ominąć ich stopą. Ale to nic nie szkoǳi, bo iǳie się po Borówkach, ak
po szczotce elastyczne ; ugina ą się one pod stopami ak sprężyny i ledwie prze ǳiesz,
wyprostowu ą się znowu sztywne i czupurne. Listki ma ą ak ze skóry, kwiatki ma ą ak
z wosku. Lecz teraz uż przekwitły. O Jastrzębca nie dba ą; rosną z nim razem i pomimo
niego, a niekiedy nawet przepęǳa ą go het precz, za mchy, których on unika, a z którymi
one goǳą się wyśmienicie. Właśnie tam, kędy posłanie z mchu na puszystsze i na zie-
leńsze, na gęście natyka ą się malutkiemi drzewinkami siostry Borówki; ale która z nich
est Vitis idaea, a która Myrtillus, niech uż sobie panowie botanicy decydu ą, bo nas
ciekawość ogarnia: co to takiego w tem mie scu tak mocno pachnie? Przysiąǳ można,
że konwalia, lecz to niepodobna, bo przekwitła dawno. Jednak mocna woń konwaliowa
wybucha z dolinki, która pomięǳy pniami sosen eży się borówkami, zmieszanemi z żół-
tym kwiatem Jastrzębca i kulkami białemi koniczyny leśne . Pochylić się trzeba i długo
szukać pośród borówek i koniczyny, aby rozpoznać, że to Gruszyczka pachnie; która Gru-
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szyczka? bo est ich kilka sióstr roǳonych… Siostry Pyrolle, rozmaite imiona chrzestne
noszące. Tu zna du e się Uniflora, edyna z pomięǳy nich pachnąca. Inne kwitną obficie ,
okazale , lecz w milczeniu, zapach bowiem est głosem rośliny, a one go nie posiada ą.
Uniflora posiada kwiat eden tylko, mały, biały, pięciopłatkowy, ędrny i z bronzowego
środka wyziewa ący won konwaliową. Uniflor est niewiele; wszęǳie i zawsze śpiewa-
czek znakomitych est niewiele. Różnoimienne siostry e rozraǳa ą się obficie , ale teraz
eszcze ich ani widać. Ona pierwsza otworzyła na świat oczy i zaśpiewała; gǳieniegǳie
na mchu wilgotnym aśnie e płatkiem śniegu i śpiewa wonią, upa a ącą ak wino szam-
pańskie. Daremnie walczy z nią zapach mokre ziemi, przypomina ący deszcz i grzyby;
daremnie nawet żywica rzuca z wysokości sosen tony świeże i mocne; Pyrolla Uniflo-
ra zwycięża. Je nieliczne, drobne, śnieżne korony śpiewa ą tek przenikliwie i słodko,
że trzeba ode ść, aby oprzeć się pokusie położenia się na mchu wilgotnym i zasłuchania
w pieśni, płynące po smugach słonecznych, na które pada ą chwie ące się smugi cieniów.

Tu cicho; ledwie kiedy niekiedy słaby ruch powietrza zakołysze gałęzią i przemknie
po twarzy pocałunkiem krótkim, ale w górze wiatr chwie e wierzchołkami sosen i od
tego, cienie rzucane od sosen płyną po ziemi to wolnie , to pręǳe , to w edną stronę, to
w drugą, odkrywa ąc przestrzenie osłonecznione to węższe, to szersze. Teraz kilka takich
cieniów długich i palczastych odpłynęło daleko, daleko i odsłoniło przestrzeń usianą —
rubinami. Rubiny, zmieszane z płatkami bieli niepokalane , gore ą tu, owǳie, wszęǳie,
a gǳie ich na więce , tam zapach na silnie szy.

Znowu zapach, ale inny niż Uniflory, łagodnie szy, lepie znany, tak znany, że niektóre
stro ego opiewa ą uciechy, uciechy ra skie własnego naszego ǳieciństwa. Posłucha my
chwilę. Oprzy my się o pień drzewa i zamknĳmy oczy. Słowa pieśni łatwie dosięga ą
słuchu, gdy wzrok wciągnięty w duszę, a co tam trzeba bęǳie zobaczyć, to odmalu e się
pod powiekami. Rubiny, rozsiane po krzewinach, sto ących w blasku słońca, tak śpiewa ą:

„Za topolami wielkiego ǳieǳińca słońce czerwone zachoǳi; u szczytu stodoły bocian
stanął na edne noǳe i rozklekotał się na całe gardło.

Już po lekcyi. Książki, zeszyty do szuflady! ǲiecko podskoczyło i dokoła poko u
kręcąc się na edne noǳe, klaszcze w dłonie. Samo nie wie czego kręci się, klaszcze
i śmie e się, ak szalone. Pogoda cudna, bocian klekoce, kochany bocian, którego zna,
odkąd świat pamięta. Pod oknem, w aśminach kwitnących ptaki świegocą wesoło.

Cicho, sza! ktoś woła! Spieszczone imię ǳiewczęce dwiema miękkiemi zgłoskami
rozlega się po poko ach. To babunia…

— „Zaraz, zaraz, babunieczko, biegnę, lecę!”
„Pokó bieluteńki, bo babunia obić na ścianach nie znosi; na ścianie białe krzyż duży,

u otwartego okna wielkie geranie w drewnianych doniczkach. Ale nie geranium teraz tu
pachnie. Co to pachnie? Ach, poziomki!

U okna, przy stoliku, babunia dużą szpilką wybiera z ǳbanuszka poziomki. Bu -
ne, ędrne, ciemno-purpurowe, z białą kropką pośrodku, ak paciorki pada ą na spodek,
z palców długich, żółtawych, akby wyrzeźbionych z kości słoniowe Wysokie ogarniro-
wanie białego czepca odbĳa na tle geranium, ak aureola włożona na pomarszczone czoło.
Z pod czoła pomarszczonego piwne oczy patrzą asno i wesoło; powieki zżółkłe, biedne,
mruga ą filuternie.

— Chodź, chodź, mała! dostaniesz, o dostaniesz… poziomek! ”
„Jasna, mała sukienka uż przytulona do sukni czarne , szorstkie , przypomina ące

habit mniszy. Ręka długa, żółtawa, staroświecką łyżeczką sypie biały, słodki pył na pur-
purowe paciorki, potem łyżeczkę odda e drobne ręce.

Po edne , po dwie, z łyżeczki staroświeckie poziomki wpada ą do ust małych, co
chwila wybucha ących śmiechem. Bo na świecie błogo…

Jaskółka unęła za oknem; bocian zerwał się ze stodoły i leci nad ǳieǳińcem ku to-
polom, za któremi słońce czerwone ku ziemi przysiada. Mały Żużu, kasztanek, postawił
łapki na kolanach pani swo e i patrzy e w oczy, bo chce cukru; a ona, coraz odwró-
ci się od poziomek i patrzy w oczy babuni, bo nie wie sama co est słodsze: poziomki
osypane białym pyłem, czy źrenice, patrzące z pod powiek zżółkłych? i co więce mięk-
kie: poziomka, rozpływa ąca się na podniebieniu, czy pomarszczona dłoń, głaszcząca e
włosy?”
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Tak śpiewa woń poziomek, ale z pod powiek obrazy uchoǳą i nikną. Pokó biały,
geranie u okna, wielki ǳieǳiniec z półkolem topoli, bocian, Żużu, babunia… wszystko
zniknęło, i tylko, na chwilę eszcze, — rzecz ǳiwna! — ostatni, sam eden, pozostał na
białe ścianie — ciemny krzyż.

Pora otworzyć oczy i powoli, powoli iść przez niwkę poziomkową. Kwitną i ednocze-
śnie roǳą owoce. Krzewiny, osypane białymi kwiatkami, ednocześnie pobłysku ą czer-
wienią agód, wśród liści wyciętych w trzy klapy ząbkowane i gǳieniegǳie tak prawie
czerwonych, ak agody.

Ale ziemia nie na to istnie e, aby tylko same słodkie agódki na nie rosły. Tędy, akby
ktoś przeszedł z ǳbankiem srebra płynnego, rozlewa ąc e po trosze przez nieostrożność,
tak ziemia tu i owǳie błyszczy od srebra, osypanego niezliczonemi, żółtemi gwiazdkami.
To srebrniki, noszące na wielkim świecie nazwę Potentilla, a imion poszczególnych mnó-
stwo. Tu rozkrzewił się na bu nie Argentaria i askrawą żółtością gwiazdek niezliczonych
rywalizu e ze świetną czerwienią poziomek. Aż skrzy się to, takie askrawe!

Lecz drobnymi wzrostami tymi i stro ami bĳącymi w oczy garǳi wysmukla, wy-
kwintna, niezmiernie dystyngowana Veronica Spicata, która na łodyǳe wysokie i giętkie
kołysze dwa, trzy kłosy długie, wysaǳane kwiatkami liliowymi, ak żyłki na delikatne
twarzy, z tkanką cieniuchną, ak suknia letnia elegantki. I wzrost i gibkość, i cera prawǳi-
we damy; to też gǳieniegǳie tylko stoi wśród pospólstwa wysoka, samotna, w otoczeniu
służebnic, równych e wzrostem, lecz byna mnie nie kształtami ani barwą. Są to Mietlice
bronzowe, zdrowe, ędrne, lecz ciemne i rozczochrane, zwycza nie ak służące. Kosma-
te głowy chyląc ku sobie w szeptach nieustannych, odǳiela ą piękną Weronikę Spikatę
od pospólstwa, które zaledwie do kolan e dorasta, i zarazem od krzewu wysokiego, na
którym teraz właśnie Rosa Canina otwiera na świat skromne, ale czaru ące oczy. Ten
krzew kolczasty, gęsty, zdala aśnie e mnóstwem płatków kolistych, dużych, różanych,
a ak Potentilla Spikacie, tak Spikata Kaninie do kolan nie dorasta. Więc wykwintna
pani, oko w oko spotkawszy się z rywalką, niechętnie odwraca swo e kłosy wiotkie, lilio-
we i z pośród tłumu mietlic — służebnic pochyla e z tęsknotą w stronę, pod gęstwiną
cienistą…

Brzegiem gęstwiny cieniste siadły wielkim i nieporządnym tłumem ałowce pękate,
prawie czarne, osypane deszczem agód zielonkawych, twardych i błyszczących. Krzaki to
są grube, iglaste, suche, tak ciemne, że prawie czarne; tem niespoǳianie wychyla ą się
z za nich, płonące na czystszą purpurą fioletową, wielkie korony Boǳiszka krwistego.

Tak to się tylko mówi: Boǳiszek, potocznie partykularnie. Na świecie szerokim,
istota, która rzuca na ubogie ałowce ozdoby niespoǳiewane a świetne, nosi dosyć ary-
stokratyczne imię: Geranium. Jakto? Może to samo, które stało u okna babuni, takie
szerokie, liściaste? Jak się masz dawny… Nie, nie. Z tego samego rodu, lecz nie ten sam.
Bo est ich wielu braci. Tu osiadł ten, który, rzecz ǳiwna! na chętnie obiera sobie mie sce
wśród ałowców, a nosi poszczególne imię krwistego, czyli Sanguineum, nie tyle z po-
wodu korony purpurowe , ile dla szczególne właściwości liścia, z esienią nabiera ącego
barwy ak krew czerwone . Teraz eszcze te liście, barǳo misterne, po prostu w koronko-
wy sposób wyciskane, są niewiǳialne na tle ogólnie zielonem; tylko kwiat bu ny, szeroko
rozwarty, z pięciu płatkami blednącymi ku środkowi, gore e ak płomyk pośród żałob-
nych, suchych, ubogich ałowców. Nie est eden; owszem, płomyki takie rozrzucone są
po ałowcach w stronach różnych, ale zrzadka! Niczego wykwintnego niema na świecie
wiele. Geranie krwiste są tak nieliczne, ak Weroniki Spikaty; to też, ile tylko est tu
Weronik, wszystkie pochyla ą swo e liliowe kłosy ku purpurowym Geraniom z utęsk-
nieniem takiem, z akiem istoty wszelkie pochyla ą się ku istotom równym sobie. One
z pod róż ǳikich, oni z za ałowców, patrzą na siebie ak wybrańcy natury, rozłączeni
dlatego właśnie, że są wybrańcami, skąpo rozrzuconymi po ziemi, zaludnione gminem.
Daremnie tęsknią; nie połączą się nigdy, i edna tylko est dla nich naǳie a: eżeli komu
z luǳi przy ǳie do głowy ułożyć bukiet z kwiatów leśnych, zerwie na pewnie Weroniki
i Geranie, które podówczas umrą wprawǳie, ale w ednym ǳbanku.

Cicho i skwarno. Pod błękitem płyną obłoczki kęǳierzawe stadkami, po edyńczo, lecz
nie gaszą żaru słonecznego, w którym liście przybiera ą postawy obwisłe, kwiaty wyda ą
się mdle ącymi, na sosny występu ą sznury kropel bursztynowych i pachną tak mocno, że,
zda się, żywica wygnała z lasu powietrze wszystko i sama edna do płuc przenika. Duszno.
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Na dusznie tam, gǳie podszycie boru z leszczyn, trzmielin, berberysów i paproci, tcze
wzory rozmaite, nieprze rzanie dalekie i gęste.

Trudno oddychać i trudno drogę sobie torować w te zarośli pełne świateł i zmroków.
Promyki kręte, przebĳa ąc w górze splątane konary, w dole pozłaca ą wierzchy leszczyn
i oświeca ą na pniach sosen koronkowe wzory porostów. Czasem klomb paproci stoi
w świetle i zdala tworzy dla oka wielką plamę złotą. Migocą zresztą, przebiega ą, tańczą
po pniach, pod krzakami, w liściach, iskry, strzałki, wężyki złote. Ale pomimo to, panu e
w tem mie scu, pośród dnia słonecznego, prawie zmrok. Z trudnością rozchyla ąc gibkie,
lecz splątane gałęzie leszczynowe, koląc się o berberysy, ślizga ąc się po wzgórzach igieł
suchych, spostrzegasz w cierniach akieś twarze wielkie, okrągłe, żółte, które ze splotów
liści z ciekawością nieruchomą patrzą na intruza. Zupełnie słoneczniki, tylko znacznie
mnie sze, ednak duże. To Arnika, która z nizkie kępy liści zapala na łodygach wysokich
słońca promieniste, na foremnie okrągłe, zrzadka świecące w cieniach. Tu także, wysoko
nad paprocie i nawet nad ałowce, bu a ą pióropusze śnieżne Spiraci Ulmarii, wspaniałe
mieszkanki gęstwin cienistych i cichych. Wysoka i sztywna, ma ona w sobie coś rycer-
skiego. Pióropusze e biele ą zdala, ak płaty śniegu; na lże szy wiatr igra z ich włosami,
w których wiszą rzędy i grona gwiazdek śniegowych.

Ale co to? Nic uż nie widać: ani Arnik, ani Spirei, ani ǳwonków ednostronnych,
okrągłolistnych, rozpierzchłych, które na wszystkie strony rozrzuciły tu swo e liliowe
kieliszki, kubeczki, ǳbanuszki… Nic nie wiǳisz. Oślepłeś. Rozchyla ąc gałęzie, wziąłeś
na twarz coś szorstkiego, włochatego, zarazem trochę lepkiego, pod czem powieki za-
mknąć się musiały. To pa ęczyna, zd ęta twarzą wsuwa ącą się tam, gǳie prawie nigdy
twarz luǳka nie zagląda. Jedno mieszkanie pa ąka zniszczone, ale podobnych zna ǳie
się tu mnóstwo. Gǳie na gęście , tam od gałęzi do gałęzi rozpostarte tkanki szare, cza-
sem grube i szorstkie, ak ścierki, czasem delikatne, powiewne, srebrne, ak promieniste
koła utkane z mgiełki. Na tego, kto się nie kocha w roǳie owaǳim, to mie sce czyha
z każde gałęzi obrzyǳeniem. Co chwila można wziąć na twarz pa ęczynę, a dość trudno
uwolnić się od te maski, takie to lepkie i włókniste, czepia się skóry, z policzka zd ęte
zosta e na ustach, z oczu ściągnięte wlecze się po szyi, a pa ączysko szpetne przechaǳa
się po palcach i trzy razy zrzucane, trzy razy est znowu. Uciekamy! Ba! Nie łatwo! To
pułapka. Przeǳierasz się i przeǳierasz przez krzaki kolczaste i liściaste, przez paprocie
ogromne, przez widłaki, które rzeszami po mchach łażąc, stopy ci oplątu ą; wciąż eszcze
świata bożego nie widać. Grzyby i ocet zapachniały ednocześnie. Syro eżki, czerwone ak
abłuszka, kupką siadły pod sosną, która gałęzie ak parasol nad niemi rozstawiła, i pod
tym samym parasolem, w pobliżu, rozsypały się narodem całym maślacze brunatne, tak
połysku ące, akby naprawdę były posmarowane masłem. A octem pachnie od mrowisk,
wznoszących się pod sosnami. Muszą być drogi barǳo liczne, całe systemy dróg, okry-
wa ące państwo mrówcze, na dnie listowia, porasta ącego ziemię, pod warstwami igieł
suchych, które tu nie wieǳieć od ilu lat, edne na drugie, każde esieni pada ą i pada ą.
Lecz wiele czasu i trudu potrzeba, aby e odkryć, a tymczasem duszność taka, że płuca
proszą o powietrze, ręce pokłute i kędy spo rzeć — pa ęczyny z pa ąkami!…

Jednak przestrzenie wolne i asne uż kędyś niedaleko, bo nieco wiatru dosta e się
w zarośla i zapach żywicy osłabł znacznie. Ptaki także, które w upale i duszności milczały
całkowicie, oǳywać się zaczyna ą. Rzednie e podszycie lasu; drzewa same coraz rzaǳie
rozstawione, pozwala ą dostrzeǳ pobłysku ące błękity, nie w górze tylko, lecz i w dole.
W górze niebo przegląda pomięǳy chwie ącymi się konarami, ak przez ruchome oka
sieci potężne . To zaś, co w dole naśladu e błękitne niebo, est wodą, rzeką. Jeszcze ona
daleko; to błyśnie za drzewami szmatą edwabiu błękitnego, to zniknie, ale ptaki, które
czu ą świeżość, lecącą od wody, i rade są w pobliżu gniazd posiadać studnię niewyczerpaną,
mnożą się i wznoszą gwary coraz głośnie sze.

Rozmaici mieszkańcy i mieszkanki lasu, korzeniami tkwiący w ziemi, to naród; pod
wierzchołkami zaś, wysoko, mieszka ą poeci narodu leśnego wszelkich wzrostów i wszel-
kie miary głosów, ak bywa z poetami narodów wszelkich. Na gwarliwszym i na ciągle -
szym est tu świegot zupełnie elementarny, coś podobnego do nieczłonkowane mowy
Chińczyków, po dwie sylaby w wyrazie każdym: „ci-ci, li-li, pi-pi!” — naǳwycza proste
i niemelody ne, ale tak liczne, że czasem aż ogłusza ą. Kukułki zato, macierzyńskie prace
zdawszy na malutkie pliszki, kędyś u skra u lasu, blizko wody, w świeżości i pełnem świe-
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tle kuka ą głośno, wyraźnie, miarowo, wcale nie chórem, bo gdy edna przesta e, wtedy
dopiero druga zaczyna, a te u końca wtóru e trzecia, a czasem zaś którakolwiek z większe
swobody aż zaniesie się od śmiechu. Są to próżniaczki i lekkomyślnice, niemnie poetki
wǳięku pełne. Lecz gołąb-grzywacz est tak ponury, że można śmiało obdarzyć go ty-
tułem pesymisty lasu. Głos ma donośny, a gdy się odezwie, przysiąǳ trzeba, że to ofiara
mordowania o ratunek woła. „Huu-huu! huu-huu!” — woła, i est w tem wołaniu przy-
pomnienie noża mordercy, nocy ciemne , konduktu pogrzebowego, rozpaczy samotnie
wy ące na grobach. Szczęściem, szczygły, śpiewa ące wielkim chórem, zagłusza ą pra-
wie lamenty grzywacza; w pobliżu rozlega ą się głośne, miarowe stukania ǳięciołów,
a tuż nad głową coś dużego i świetnego w gałęziach przeleciało. To kraska mieniąca się
na piórach macicą perłową i turkusami. Pomyka wysokiemi gałęźmi w milczeniu, tylko
z szelestem dużych skrzydeł, i zapada mięǳy drzewa, kędy rozlega ą się gwizdania kosów
krótkie, melody ne, z cieniutką nutą u końca ak z haczykiem.

Ale na wyże , na wyże , u tego z wierzchołków, który zda e się dotykać obłoczka kę-
ǳierzawego, słychać piski ostre, przykre, ǳikie, w których każdy poznać może skomlenie
piskląt krogulcowych, oczeku ących w gnieźǳie na powrót o ca z krwawym łupem. Tam,
wysoko nad narodem leśnym i ego poetami, założył sobie gniazdo krogulec, tyran leśny.
Niewiele przy emnie szymi od pisków krogulczych są piski wron, oǳywa ących się zra-
zu rzadko, potem coraz częście , szybce , chóralnie . Brzydko, chrapliwie, monotonnie,
głupio, kraczą głupie, nieznośne wrony!

Wtem kwiat znowu zaśpiewał wonią. Migdałami powiało skądciś tak silnie, iż rzekł-
byś: „Południe, Grecya!” Naokół ednak nic nowego. Gǳieniegǳie eszcze żółta twarz
Arniki z za krzaka wygląda, Rosa Canina patrzy mnóstwem oczu różanych, Kampanu-
le ǳwonią w liliowe kubeczki, ǳbaneczki; na niże puszcze borówek ugina ą się pod
stopami. Skądże te migdały? Bĳą od ziemi ak z kaǳielnicy, tak silnie, że żywica umil-
kła i oniemiał pewien śpiewak znakomity, Storczyk Podkolan, biały, stożkowaty członek
arystokratycznego rodu Orchideów.

Przy same ziemi, przy same ziemi, niże od borówek i poziomek, drobniutka ze swy-
mi drobniutkimi, okrągłymi listki rośnie, pełznie, czołga się mnóstwem kół i zygzaków
istotka pełna wǳięku, który ukrywa się skromnie, Linnea Boreale, stara mieszkanka
północy dalekie . Jakie nowiny przynosisz, Linneo, ze swe roǳinne Szwecyi? Wielki
Szwed, kochanek kwiatów, zapoznał się z nią pierwszy z luǳi i dał e swe imię. Drob-
niutka, nosi imię wielkiego męża; prawie niedostrzeżona, wyda e się nieskończoną, bo
gǳiekolwiek wypuści pęǳik eden, tam uż zaczyna iść po ziemi, racze pełznąć, i iǳie,
pełznie bez żadnego zda się końca. Z pomięǳy e listków drobnych, okrągłych, wystrze-
liwa ą w odstępach małych widełki dość wysokie, a na każdym zębie tych widełków wisi
po kieliszeczku barǳo różowym, nalanym wonią migdałową. Czarki malutkie, ale est
ich mnóstwo, więc śpiew woni sta e się coraz i coraz mocnie szym, w miarę ak Linnea
coraz wzorzystszym, gęstszym kobiercem zaścieła ziemię. Czasem, śliczne to maleństwo
wspina się na pnie po drzewach ściętych i tak e oplata, że wygląda ą ak poduszki pu-
szyste od listowia drobniutkiego i natykane widełkami, u których wiszą kieliszki, pełne
woni migdałowe . Wtedy pnie drzew ściętych w borze nadniemeńskim śpiewa ą o Szwe-
cyi różanemi usty rośliny, noszące imię wielkiego Szweda.

A wrony kraczą coraz głośnie , wrzawliwie . Czego one tak się rozkrzyczały? Co praw-
da, wstąpiliśmy do ich państwa, w którem wolno im krzyczeć i wogóle robić co się podo-
ba. Bo brzegiem łączki leśne , za którą pełnym uż szlakiem błękitnym prześwieca rzeka,
wisi na gałęziach mnóstwo gniazd wronich, wielkich, kosmatych czapek, pełnych piskląt.
W państwie leśnem państwo, w roǳie skrzydlatym plemię osobne. Wrzaskliwe plemię.
Wrzaskiem swym psu e koncert natury. Gdybyż umilkły na chwilę! Nie, coraz przeraźli-
wie wrzeszczą, i zaczyna być w tym wrzasku trwoga, gniew, krzyk na pomoc, wołanie na
bó . Zlatu ą się też zewsząd, z nad wody, z głębin lasu, z pól odległych. Wielkie, czarne,
przerażone, ciężkim lotem śpieszą po edyńczo, gromadami, krążą w powietrzu lub osia-
da ą na gałęziach, u gniazd, w których pisklęta uż spore, skrzydeł próbu ąc podlatu ą. Od
czegoż padł na nie strach taki wielki? Czego rozwrzeszczały się tak piekielnie? Brzydko,
chrapliwie, monotonnie, głupio wrzeszczą głupie, nieznośne wrony!

Pod niebem, pod samem niebem, krogulec waży się na skrzydłach szerokich i pod
grozą oka swego długo trzyma poetów lasu. Straszne to oko: krwią zaszłe, krwi żądne,
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dalekowiǳące. Z pod chmur dostrzega ptaszę w krzewinie; w głąb ziemi chyba zapaść,
aby się przed nim skryć. Kiedy przez chwilę, nieruchomo ak teraz pod niebem zawiśnie,
to tylko dlatego, aby namyślić się i wybrać ofiarę. Potem ak piorun spadnie na kogo
zechce, i sądu nie bęǳie, ani litości. On pan, bo silny.

Umilkł las, w gąszcze na głębsze skryli się ego poeci, i słychać tylko po krzakach, po
gniazdach, ciche wołania, uwania, pogwizdy podobne do ęków. I te ustały. Cicho, ak
makiem posiał. Terror nakrył wierzchołek lasu, ak wieko trumnę.

Tylko wrony nie przesta ą wrzeszczeć, owszem, coraz szerze otwiera ą ǳioby, roz-
ǳiawione, przerażone, ale zarazem zd ęte gniewem, od którego pierze eży się im na
grzbietach, a skrzydła drga ą, podlatu ą, łopoczą, ak sztandary rozwĳane. Nie chowa ą
się byna mnie ; na drzewach sieǳą złe, napuszone, albo krążą koło gniazd, rozstawia ąc
przed niemi skrzydła, ak parawany. Może zamierza ą wrzaskiem odstraszyć tyrana la-
su… Płonne naǳie e! Nieraz uż słowiki oczarować go próbowały. Śmiał się tylko i co
ǳiesiątego z adł. Na plemię rozkrakane ma krzywy ǳiób i szpony.

Z pochylonym nizko ǳióbem i szponami, rozpostartemi nakształt haków krzywych,
wielkich, wyostrzonych, z szybkością błyskawicy, w linii prostopadłe , spadł na edną
czapkę kosmatą i wyrwał z nie pisklę wronie.

Wówczas w powietrzu stało się coś ǳiwnego. Chmura ciemna okryła duży kawał nie-
ba; cały naród wroni, ak edna wrona, podniósł się na obronę swo e krwi. Hałas, chaos,
ruch wściekły ciał skrzydlatych, okrąża ących edno, lecz potężne. Właściwie, potężną
była ego zbro a. W ǳióbie trzyma ąc skrzydło ofiary, szponami raził piersi bo owników,
skrzydłami mocnemi, ak wicher, bił ich po głowach. Krwawi, ogłuszeni, padali na łączkę
zieloną, miażdżąc ciałami wiotkie Weroniki, rosą czerwoną zwilża ąc srebrne Potentille.
Lecz był to ubytek kropli w oceanie. Powietrze drżało walką, które końca z drżącemi
piórkami oczekiwały wszystkie rody ptasie, bez oddechu skryte po drzewach i krzakach.
Ciekawie spoglądały na nią z za krzaków żółte twarze Arnik, Geronie wśród Jałowców
płonęły rumieńcem zapału, w gęstwinach na ǳikszych Spiree wstrząsały hardo pióropu-
sze białe, a Fragarye rubinowe, Pyrolla pachnąca, Linnea wǳięku pełna, nawet Borówki
sztywne, od same ziemi szeptały chórem: „Boże, dopomóż! Boże, dopomóż!”

Dopomógł. Z tłumu czarnego, zawrotnie krążącego na skrzydłach zd ętych gniewem,
silnych od gniewu, łopoczących, zażartych, tyran lasu wypłynął ak łódź z żaglem wzdę-
tym, chyżo, chyłkiem, z ǳióbem pustym, ze szponami zwiniętymi, zwyciężony, pora-
niony, zawstyǳony, ucieka ący. Nie śmiał do gniazda powracać bez łupu; więc odleciaw-
szy daleko, daleko, bezsilnie opuścił się na drzewa i smutnie, ciężko, cicho, w ciemną
ich głębię zapadł. Podówczas wszystko, co było w lesie liściem, trawą, igłą, zaruszyło
się i uderzyło w oklask ogromny: „Brawo, wrony, ǳielne, mądre wrony! brawo! brawo!
brawo!”

Wrony, bez tchu i głosu, posiadały na gałęziach i ǳióbami pióra wygłaǳa ą, lub za-
myślone sieǳą, spoczywa ąc. Obroniły krew swo ą. Oddały syna matce, rycerza przyszłe-
go plemieniu swemu. Ocaliły cząstkę mocy swo e . Pomściły zgwałconą sprawiedliwość.
Teraz to edna, to druga, podniesie głowę i zakracze tryumfu ąco: „Dobrze mu tak!” —
„Dobrze! dobrze!” — odpowiada ą inne. — „Nie prędko powróci!” — „Oho! oho! niech
spróbu e, bęǳie mu znowu!”

Wieko spadło z trumny, las odżył. Kukułka znowu kuka i zanosi się od śmiechu, ǳię-
cioł stuka, kosy gwiżdżą, szczygły i inne drobne ptactwo świegoce na wszystkie możliwe
tony i tempa. Poeci lasu, rodów i stopni wszelkich, wznieśli pean na cześć bohaterów.
A Pyrolle wonne, Linnea pełna wǳięku, bursztynowe krople żywicy na sosnach, nawet
czerwone ak abłuszka Syro eżki od stóp sosen, chórem woni wtóru ą: „Boże, błogosław!
Boże, błogosław!”
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