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( Dokończenie.)
Serce młodzieńca zadrżało na
te sło w a .— «Jeżeli cudzozie
miec, rzekł dalej, może się
ośmielić ofiarować swoje usługi,
bez obawy żeby nie był źle
zrozumianym, prosiłbym Pani
abyś cbciała przyjąć schronienie
w mojeni skromnćm mieszkaniu,
a mnie za najszczćrszego przy
jaciela. I ja również, jestem
w Paryżu bez przyjaciół, i obcym na ziemi; jeżeli jednak
życie moje użytecznem ci być
m oże, oddaję go w ręce twoje
P an i, i gotów jestem poświę
cić się dla zasłonienia ciebie od
nieszczęścia lub zniewagi. —•
YV słowach młodzieńca dawała
się postrzegać pewna łagodność
i otwartość, która dobry mia
ła skutek; obcy ton jego mo
wy, był również dla niego ko
rzystnym , okazywał bowiem że

nie był mieszkańcem krwawego
Paryża. Prawdziwe uniesienie
posiada wymowę, która wszel
ką niszczy wątpliwość; niezna
joma, zostając bez przytułku,
przyjęła bez wahania opiekę
młodzieńca. — Wspierając drżą
ce jćj kroki, przeszedł z nią
Most Nowy, i minął to miejsce,
gdzie posąg Henryka IV . był
niedawno przez pospólstwo wy
wrócony; burza zmnićjszała się,
a grzmot w oddaleniu tylko
huczał; cały Paryż zostawał w
spokojności; ten wulkan namię
tności ludzkich, uśpiony na
chwilę, zgromadzał nowe ogn ie, aby wybuchnąć nazajutrz.
W olfgang zaprowadził swoją
towarzyszkę przez starożytne ulice, kraju łacińskiego, około
ponurych murów Sorbony, do
wielkiego i smutnego pałacu W
którym miała mićszkanie. St ra odźwierna odmykając bramę
cofnęła się zdumiona na widok
smętnego i skromnego W olf-
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ganga w towarzystwie kobiety.
— Wchodząc do mieszkania,
pierwszy raz zarumieni! się na
widok jego ubóstwa. Miał tyl
ko jeden pokój; była to sala
w dawnym guście, obciążona
ozdobną sztukateryą, i dziwacznemi szczątkami pierwotnej
swojej okazałości; pałac ten al
bowiem był jednym z pałaców
części miasta Lusemburg zwa
nej, które niegdyś do familii
szlacheckiej należały. Sala za
rzuconą była książkami, papie
rami i rozmaitemi sprzętami,
jakie mieszkaniom studentów są
właściwe; wgłębi zaś, w alko
wie , znajdowało się jego łóżko.
— Za przyniesieniem światła ,
skoro W olfgang mógł się do
kładniej przypatrzyć nieznajomej,
więcej był jeszcze ujętym jej
wdziękami.
Twarz jej była
blada , ale uderzającej piękno
ści, a długie włosy spadały w
pierścieniach około głowy; wiel
kie i błyszczące oczy, miały
wyraz siliętności i obłąkania.
Jej kibić, ile czarna suknia wi
dzieć dozwalała, miała skład
najdoskonalszy, a cała osoba
nadzwyczajne sprawiała wraże
nie, pomimo skromności ubio
ru , którego szeroki naszyjnik

czarny z djamentową spinką, je
dyną był ozdobą.— Wolfgang
zaczął się nareszcie troszczyć
o pomieszczenie tćj nieszczęśli
wej istoty, która się w opiekę
jego oddała. Cbciał on ustą
pić swegopokoju, i sam gdzie
indziej szukać schronienia; lecz
piękność jej zdawała się rzucać
na jego zmysły i wyobraźnią
tak potężny urok, iż się nie
mógł od jej obecności oderwać.
Postępowanie jej było dziwne i
niepojęte; nie wspominała już
o gilotynie, a udręczenie zni
kło zupełnie z jej twarzy. Uprzejmość młodzieńca podbiła
jej sumienie, a bez wątpienia i
serce. Była widocznie jak on
marzącej wyobraźni. — W tćj
chwili obłąkania, Wolfgang wy
znał jej miłość swoją; opowie
dział swój sen tajemniczy, i jak
ona panowała już w jego sercu,
zanim jeszcze oczom się ukaza
ła. Opowiadanie to dziwnie
dotknęło jej uczui ia, i wyzna
ła mu że i ona czuła ku nie
mu wzajemny pociąg , którego
pobudki równie były niedocieczone. — «Czemuż się mamv
rozdzielać? mówił: serca nasze
są skojarzone na zaw sze; Nie
znajoma słuchała go z wzruszę-
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niem.— «N ić masz już ani domu,
ani rodziny, rzeki dalej W o lf
gang’: ja więc będę dla ciebie wszystkiem , albo raczej, bądźmy oboje wszystkićm dla siebie na
wzajem: Oto moja ręka; jutro
ślubnemi w ęzły łączę się z to
bą na zawsze.
• Na zaw sze? odpowiedziała
nieznajoma uroczystym tonem.
— «Na zawsze! powtórzył W olfgang. — « Nieznajoma ująwszy
rękę którą jej podawał. «Tak,
więc jestem tw oją; wyrzekła
niezrozumiale i upadła na jego
ło n o .» — Nazajutrz, młodzie
niec, zostawiwszy przyszłą swą
małżonkę uśpioną, wyszedł ró
wno ze dniem dla wynalezienia obszerniejszego pomieszkania, któreby stósownem było do nowego
jego stanu. Za powrotem, znaj
duje nieznajomą leżącą na łóż
ku z głow ą odwróconą i wspar
tą na ręku; mówi do niej, lecz
nie odbiera odpowiedzi; postę
puje dla przebudzenia jej z tego
przykrego położenia : bierze za
rękę; ale ta była zlodowaciała,
puls bić przestał; a twarz mia
ła wyraz śmierci; słowem , u j
rzał przed sobą trupa.— Obłą
kany, odchodzący od zm ysłów ,
wzburza dom cały. Zamiesza

nie powszechne wkrótce ścią
gnęło policyą, a Urzędnik przy
zwany, wchodząc do sali zadr
żał na ten okropny widok. —
• Przebóg! zaw ołał, jakimźe
sposobem ta kobieta tutaj się
znajduje? — «Czy znasz ją Pan?
— rzecze z żywością W olfgang.
— « Ja?... odpowić Urzędnik,
wszakże ona wczoraj gilotyno
waną byta. • Postąpił ku niej ,
odwiązał czarny naszyjnik , w
tern głow a ztoezyła się na zie
mię. —..W ściekłość ogarnęła nie
szczęśliwego młodzieńca Szatan ,
szatan mię opanował; wołał ze
łkaniem, jesterę na zawsze zgu
biony.— Usiłowano go uspokoić
lecz nadaremnie.
Straszliwa
m y śl, że zły duch ożyw ił na
cbwdę te zw łoki, aby go uwieść,
nieustannie go ścigała. W kró
tce obłąkanie zmysłów było sku
tkiem tego zdarzenia, i nie
szczęśliwy młodzieniec zakoń9
*
Ze powyższa przygoda jest
praw dziw ą, ani na chwilę po
wątpiewać nie m ożna, opowia
dał ją bowiem autorowi sam
W olfgang w domu szalonych
w Paryżu.
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DZIEGIE NA RĘKU STARCA.
Zeszły jaz starzec gdy na ręku trzyma
Dziewczę ledwie trzech miesięczną,
Juz się śmiejącą, zpięknemi oczyma,
Świeżą i ładną i wdzięczną;
Matka widząc z słodką chlubą
W objęciu starca dziecinę swą lubą.
Zawoła, gdy się w ten obraz wpatruję,
Zda mi się, ze noc jutrzenkę piastuje.

SZCZĘŚLIWE MAŁŻEŃSTWO.

Znam ja kobietę bardzo przy
jemną , ilekroć się taką okazać
pragnie, ale tak dalece przy
tćm kapryśną, ii niepodobną
jest dla nićj rzeczą, przezdwie
minuty ciągle chcieć jedno —
Kładzie się spać w ten czas,
kiedy inni wstają— śmieje się,
kiedy wszyscy płaczą — płacze,
kiedy śmiejących się widzi — to
się gniewa — to przeprasza— a
zawsze żąda, żeby się mąż do
wszystkich jej urojeń stosował.
Biedny małżonek gryzie wargi
na stronie — nic jednak nie mó
w i— z obawy, żeby za gniewliwego męża nie uchodził.— JestŻe to szczęśliwe małżeństwo? —
Znam drugą, bardzo piękną i
bardzo zalotną — lubiącą tylko

stroje, bale, widowiska i roz
rywki— marnującą na zbytki,
wszystkie pićniądze, przeznaczo
ne od męża na potrzeby domu;
— nie znoszącą towarzystwa kobiet — ale za to uśmiechającą
się wdzięcznie, do otaczającej
ją młodzieży, — śmiejącą się na
zb yt, w gronie pochlebnych sa
telitów, unoszących się nad jćj
wdziękami;— unoszącą się gnićwem , albo wpadającą w słabość,
ilekroć jćj m ąż, najmniejsze
przełożenie czyni. Mąż jednak,
nie śmić głośno narzekać — z
obawy, żeby za zazdrosnego mę
ża nie uchodził. — Jestżeto szczę
śliwe małżeństwo ? — Ta kobićta znowu, jest łatwowierna i
przesądna. Polega zupełnie na
swoich służących, którzyjąkradną i dom w nieładzie trzyma
ją. Zapomina o wychowaniu
dzieci, ażeby w towarzystwie
podobnych sobie istot, narzćkała na zepsucie świata, i o
szczęśliwości przyszłego życia
marzyła. Kochający ją małżo
nek , ubolćwa nad tćm uprze
dzeniem , które go lubćj towa
rzyszki pozbawia — że jednak
jest zawsze cnotliwą i słodką,
milczy z obawy, aby jćjwczćm
nie zasmucił.— Jestżeto szczę-
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śliw ę małżeństwo?-— Innanakon iec, kocha rzeczywiście swego
małżonka — jest czuła i dobra—
ale cóż — kiedy tak opieszała—
że nić inoże się zatrudniać, ani wydatkami dom ow eiui, ani
prowadzeniem dzieci, aui najmnićjszyin szczegółem gospo
darstwa. W staje w południe—
idzie spać o północy.— Nie zaj
muje się nigdy tćm co robią
służący — co będzie miała na
stole — chodzi i zlewa — siada i
drzymie. Aląż zajęty ciągle iitteressam i, późno dopiero wraca
do domu. Strudzony, chce spo
cząć— wszędzie n ieład— chce
się posilić — nić ma nic przy
gotow anego— ę kładzie się gło
d n y— cierpi — lecz się nie żali,
bo w ić, żejest kochany.— Jestżelo szczęśliwe małżeństwo?—
Ta w reszcie, jest przyjemna,
rządna, gospodarna. Uczyni
łaby małżonka zupełnie szczę
śliw ym — gdyby nie la manija,
prowadzenia samej interessów,
nie będących udziałem płci pięknćj. Zona w sądzie oczekuje
przywołania spraw y— -Mąż w
kuchni dogląda kucharza — żo
na płaci rzemieślników — mąż
piastuje dziecko — marząc sobie
szczęście w małżeńskiem poży

ciu— które jestże jego udziałem?
— Zdrugićj
znowu strony,
znam rozrzutnych małżonków
— arcy przyjemnych woheem
towarzystwie — a do domu wno
szących zły humor i zmarszczo
ne czoło. 'Tym czasem ich roz
sądne żony, nie żalą się wcale
-— słuchają z ukontentowaniem
inne osoby wychwalające szczę
ście , w pożyciu z podobnenii mał
żonkami— Sądzą je szczęśliwemi — sąż one niemi w istocie? —
Znam innych małżonków, wcho
dzących w najmniejsze szczegó
ły spraw dom owych— swarliwi
i zrzędni, nie dozwalają żonom
swoim zająć się uiczćm — sami
utrzymują ich wydatki — wglą
dają w ich strój— urządzają ich
zabawy — dobierają im towarzy
stwo — i nie przestają im mówić
o podległości małżeńskiej i o
szczęściu wpodobnćm pożyciu.
— Któż temu szczęściu uwierzy?
— Ten cały dzień nad książka
mi trawi — gotów zarzucić naj
pilniejszą sprawę, dla wynale
zienia jakiego rymu. Spędzi
w szy kilka godzin w towarzy
stwie równie zajętych nauko
wością ludzi, przychodzi często
wać swoją żonę nowo - ułożo
nym Dytyrambem. Zamyślony,
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surowy, przykry, nic. zńa inne
go zatrudnienia , nad szperanie
w zbutwiałych szpargałach— in
nej uciechy, nad czytanie pu
bliczne ułożonych przez siehie
rymów. Osłupiała żona, słu
cha wszystkiego ze drżeniem —
i ust nie śmie otworzyć.— Możnaż to szczęśliwćm pożyciem
nazywać — Tamten znowu, głę
boki polityk, zasiedziały czytel
nik wszystkich gazet i dzienni
ków, nie mówi i nie chce mó
w ić, jak tylko o oblężeniach,
bitwach , układach dworów ro
zmaitych — Niech goniec jaki
przeleci, on już wnosi, że po
kój zTurcyą nastąpić nie mo
że — że nowa rewolucya na po
łudniu wybuchła — co więcej —
uprzedza nawet rozmaite zda
rzenia. Dziennik zagraniczny do
nosi, że Papież choruje— on
rozgłasza, że umarł— dając za
powód, że śmierć jest natural
nym wypadkiem choroby. W ra
ca do domu, mając głowę za
pełnioną interessami całego świa
ta— mówi o nich ciągle swo
jej żonie — la słucha go zrazu
cierpliwie. — prosi potem na pró
żno, aby resztę do dalszego
czasu odłożył — nareszcie znu
dzona, ziewa i usypia — Jest

że to obraz domowego szczęścia?

— Szczęście jest lak jak dowcip
— wszyscy o nim mówią, rza
dko go kto posiada.
ANEGDOTA.

Za czasów Ludwika XVI.
był zwyczaj u dworu Francuzkiego , iż przy prezentacyi Damy
na pokojach królewskich , król
prze nówiwszy do tejże, całował
ją wjeden policzek jeżeli była
znakomitćj familii, a wobadwajeżeli oprócz tego mąż jej lub
ojciec był księciem. — Pewnego
razu, przedstawiono margrabiankę de Pracontal młodą, |>iękną i bardzo skromną osobę.
Król przepomniawszy zwyczaju,
chciał ją i w drugi policzek po
całować, lecz w tej chwili stanął
pomiędzy niemi ks:ąże Aumont
o jej rękę się starający, awleu
dzień służbę pełniący, wołając:
Najjaśniejszy Panic! la Dama
nie jest księżną. Ale księżniczka
mówię, odpowiedział król cału
jąc margrabiankę i zaraz polem
zdarzeniu, posłał dyplom ksią
żęcy jej ojcu.

Znaczenie przeszłej Szarady:
liuchauie.

