Nro2G. R. 18 3 7 .

PIĄTEK 7 KWIETNIA.

L IT E R A C K I I P O L IT Y C Z N Y .
-wTitp<€gI|<iłir^ ■•
GRAND HISZPAŃSKI.

francuzką, daną przez wojsko
w nowo podbitćj stolicy. — Ogro
dy pałacowe przepysznie oświćcon o, a uczta była prawdziwie
Podczas wyprawy w r. 1 8 2 5 cesarska. — Po północy, w gai
od Ludwika X V III. ku pomo ku przyległym pałacowi, kilku
cy królowi Ferdynandowi V II. francuzkich oficerów rozmawia
znalazłem się wm ieście Tours. ło o przygodach wojennych.—
— Dniem przed odjazdem by • Słowo honoru— rzekł naczel
tem na balu w domu jednej z ny chirurg korpusu— prosiłem
najpowabniejszych kobiet tego księcia Miurala o odesłanie mię
miasta, kilka chwil przedwie- z tej stolicy na powrót. W o 
:zerzą — zbliżyłem się do grona lę opatrywać rany, przez do
rozmawiających osób: jakiś nie brych sąsiadów naszych Niem 
znajomy jegomość opowiadał ców zadanej ich oręż nie tak
sóś ciekawego. — Dla wybawie głęboko się g a , jak kastylskie
nia was od nudy bezustannych żelaza. N adto, obawa H isz
wyhoczeń, poprzestanę na tłu panii jest we mnie pewnym ro
maczeniu jego historyi stylem dzajem zabobonu. Od nasze
powieści, odziewając ją w' dy go przybycia do Madrytu, już
daktyczne kształty, jakich wy mi się trafiło bydź spólnikiem
maga opowiadanie przechodzące pewnej okropnćj intrygi, równie
z poufałej rozmowy do typogra czarnćj , równie powikłanćj, jak
ficznego stanu. — W ielki ksią najstrasznićjszy romans Pani
żę B erg u , wkrótce po zajęciu R a d cliffe...— A że zamyślasz
Madrytu, zaprosił przedniejszych drapnąć w n o g i, opowiedz nam
panów hiszpańskich na ucztę przeto swoję przygodę— rzekł:
POWIEŚĆ BALZAKA.
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Z ochotą panie pułkowniku Char
cio ... Sześć dni tem u, powra
całem do kwatery około jedćnastćj wieczorem.—Nagle dwóch
nieznajomych , rzuca się na mnie,
szeroką opończą okręca mi gło
wę i ręce, a wnet znadzwyczajną szybkością włożono mię
do pojazdu.
Posłyszałem głos
kobiecy i te okropne słowa złą
wyrzeczone francuzczyzną . —
Jeżeli krzykniesz lubsamćm ski
nieniem okażesz chęć ucieczki,
ten pan co siedzi naprzeciwko
ciebie natychmiast cię sztyletem
przeszyje. Zachowaj się więc
spokojnie,. W ieziem y cię do
dom u, gdzie bez twój pomocy
obćjśćsię nie podobna... Trze
ba ocalić honor pewnej damy.
Ona jest w chwili porodzenia
dzićcięcia, którćm obdarza ko
chanka pomimo wiedzy męża.
Który ją namiętnie kocha i strze
że ze wszelką czujnością zazdro
ści hiszpańskiej, potrafiła ukryć
przed nim swą hrzemienność.
Musisz znajdować się przy jej
rozwiązaniu. Bądź posłuszny,
inaczej, przyjaciel tćj damy,
którego masz przed sob ą, co
słowa po francuzku nie rozu
m ie, sztylet w twych piersiach
utopi. — Któż więe jesteś —

rzekłem. — Jestem powiernica
niojej pani, gotowa własną osobą 'nagrodzićciebie. — W ó w 
czas zacząłem porówpy wąć twarz
i kształty mojej sąsiadki z w y
obrażeniami, jakie mi nastrę
czał dźwięczny i przyjemny jćj
głos. — Ona zawczasu poddała
się wszelkim wypadkom tego
osobliwszego porwania, a pojazd
nie przebiegł dziesięciu minut
przez ulice M adrytu, gdyśmy
wzajemnym odpłacili się poca
łunkiem .— Pod jednym tylko
warunkiem mogę bydź twoją
kochanką — rzekła dziewczyna
na oświadczenia trzpiotalskie,
któremi hojnie szafowałem. —
Pod jakim źe?..— Będę do ciebie
przychodziła nocą , przyjmiesz
mię bez światła. —- W tćm mićjscu była nasza rozmowa , gdy
się pojazd zatrzym ał.— Pozwol
oczy sobie zawiązać— rzekła—
ale nie lękaj s ię , ja cię popro
wadzę. — I wnet moja towarzy
szka, poprowadziła mię śeićszką usypaną piaskiem przez ogród rozległy. Zatrzymała się
— Domyślałem s ię , że stanę
liśmy przed dom em .— C icho,
teraz! szepnęła mi do ucha —
bądź ostrożnym!— Pani moja jest
w pokoju na drugićm piętrze,
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m nśiińy przechodzić przez sy
pialny kolo sam ego łoża jej m ał
żo n k a , stąpaj lekko. — D zie
w czyna um ilkła: lekko otw arły
się podwoje uczułem ciepłą at
m osferę pokojową} skradaliśmy
się jak w ilcy: — N areszcie mója przewodniea zdjęła z mych
oczu zasłonę. ■
— Ujrzałem się w
obszernym , wysokim salotiie ,
słabo przez jednę lańipę ośw ie
con ym .-— Na posadzce łeżał ko
bierzec i a na nim kohićta oka
załej p ostaci, g ło w ę m iała okry
tą m uślinow ą zasłon ą, przez
którą błyszczały jćj oczy łez
oełne; W ustach trzymała chu
stkę b atystow ą, do połow y ją
prawie p rzeg ry zła , tak ją ści
skała g w ałtow n ie. — Z resztą
najm niejszego jęku } w szyscy
trzćj staliśm y w o słu p ien iu , Bez
fn'ow y... tylko chrapanie męża
l pożądaną powtarzało się rtegtolarnością. — Troskłiwetto okieth
zbadawszy tę kobrćtę, poznałem ,
iż płód był m a rtw y ; schyliłem
się w ięc ku p uw iem iey dla 0z o a jm ie n ia o tćm . — D reszcz
przebiegi kochanka} skoro się
O tćm d ow ied ział: zdało m i się
przenikać przez czirrtą aksami
tną maskę bladość jeg o tw arzy.
—-PtoW iernica korzystając z eh Wi

l i ’, gdy ort w roSpaczy patrzał
na nm ićrającą, śmiejącą w bó
lach kochankę, Skinieniem Wska
zała szklanki zlemótoyadą po
staw ione na s t o le , dając znak
przestrogi. — Zrozum iałem } iż

strzćdz się trzeba napoju.— W
tein konw ulsye napadły cierpią
c ą , ćó mi zw iastow ało pomy
ślną przesilenia się chw ilę j pu
ściłem krew żpraw ćj jćj ręki.
Pow iernica w serw ety zbićrała
krew tryskające.
Nieznajom a
Wpadła potem w osłabienie : a
tego mi trzeba było do opera
c j i . — Kobieta nie Wydała jęk u ,
gryzła tylko ch u stk ę, i drżała.
— W najkrytycznićjszćj ch w ili,
gestem wskazała sypialny pokój
m ęża; przewróci! się na drugi
b o k ; było nas c z w o r o , lecz ona jedna posłyszała szelest koł
dry, skrzypnięcie łó ż k a .— P o 
wiernica i kochanek wzrokiem
ognistym spojrzeli po sobie. —
W tej chw ili wypoczynku, ścią
gnąłem rękę po szklankę lim onyady, lecz on skoczył i długi
sztylet położył na zatrutych
szklankach. Istoty, w yobrażeń,
u c z u ć , takie byłó m nóstw o w
tym niemym znaku i żyw ćm
poroszeniu , iżem w ybaczył mu
prawie okrutny zam ysł pozba-

—
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wienia mię życia, a razem za
grzebania lego wypadku w zu
pełnej niepamięci. — Uścisnął mi
rękę, i mimo mej wiedzy Wpu
ścił mi do kieszeni brylanty w
papier zawinięte. ■
— W yszepta
łem jak najciszej do ucha po
wiernicy, jakich wymaga starań
położenie chorej , a potem oświadczyłem chęć oswobodzenia
się. Dziewczyna pozostała przy
pani. Kochanek zebrawszy w
jedno ostatki dziecka i skrwa
wioną bieliznę kochanki, zwią
zał mocno, włożył pod płaszcz,
i wyszedł pierwszy, ja za nim
spojrzawszy poraź ostatni na
moję dziewczynę. W idząc od
chodzącego Hiszpana zerwała
ona maskę z twarzy, i ujrzałem
rysy rzadkiej piękności. — Zna
lazłszy się w ogrodzie , odetchną
łem swobodnie, jak gdyby kto
zwalił potężny ciężar z mych
piersi. Gdyśmy do fórtki przy
szli , wziął mię za rękę i do
ust mych przycisnął pierścień
z pieczątką, jaki na palcu lewćj
jego ręki widziałem. Pojąłem
całą ważność tego wymownego
znaku. Na ulicy czekały nas
dwa konie. Dosiedliśmy. H i
szpan lewą ręką wziął cugle me
go konia, i puściliśmy się z

szybkością błyskawicy. Nie mo
głem dostrzćdz najmniejszego
przedmiotu, do wzięcia poślaki.
Przy rozświcie ujrzałem się- u
wćjścia mego dom u; Hiszpan
jak strzała puścił się w kierun
ku bramy Atocha. — I nieżeś
nie dostrzegł takiego , zkądhy
wnieść można, jaka to była kobićta?— zapytał jeden z ofice
rów. — Jedno tylko, — odpo
wiedział— Puszczając krew, zo
czyłem na ręku nieznajomćj,
blisko ramienia, znamię rodzin
n e , wielkości soczewicy, kilką
ciemnych włosów pokryte...
— W tćm chirurg zamilkł ,
zbladł. W szystkie oczy w nie
go wlepione, skierowały się za
jego wzrokiem. Francuzi uj
rzeli Hiszpana, w gęstwie krza
ków pomarańczowych. — Słu
chacz nieznajomy zniknął.— Do
stu katów ! — zawołał chirurg —
tu pewno będzie mój pogrzeb.
— Czyś o sza la ł!— rzecze półkownik Charrin — Nasz Leca
mus goni za tym szpiegiem .—
I cóż? — krzyknęli oficerowie na
powracającego, zadyszanego pod
porucznika.— Do djahła — od
powiedział Lecam us, najzręcz
niej sprysnął przed pogonią.—
Zginąłem ! — zawołał chirurg
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głosem grobowym. — Fraszki!
bądź spokojny ! — rzekli ofice
rowie— my z kolei strzedz cie
bie będziemy aż do samego
wyjazdu i dzisiaj powrócisz w
naszem towarzystwie. — Naza
jutrz otrzymał pozwolenie na
powrót do Franeyi, i kończył
on właśnie obiad wgronie przy
jaciół, gdy służący oznajmił, iż
młoda jakaś kobićta cbce z nim
mów iej chirurg i trzej oficero
wie wyszli na jej spotkanie, lecz
nieznajoma te tylko słowa rzek ła: — Strzeż s ię !... I padła
martwa.—'Była to powiernica
owej damy, która czując się otrutą śpieszyła ocalić chirurga.
— Do czarta ! — krzyknął Lecamus — oto co się nazywa ko
chać!.. jedna tylko Hiszpanka
biędz zdoła mając w piersiach
przeklętą truciznę. — Chirurg
zamyślił się głęboko. Potern
dla utopienia strasznego prze
czucia, które nim miotało, wró
cił do biesiady, pił bez miary
wespół z kolegami; potem wszy
scy, zawczasu udali się na spo
czynek. — O pół nocy, ostry
szczęk pierścieni gwałtownie
szarpniętych z pręta firanek,
przebudził chirurga. I ujrzał
przed sobą Hiszpana. Niezna

jomy cisnął na niego wzrokiem
jaki podczas fatalnej uczty, w
ogrodzie, piorunem był prze
raził chirurga. — Chirurg wrzasnął: gwałtu! ratujcie przyja
ciele!— Lecz na ten krzyk rospaczy, Hiszpan odpowiedział z
gorzkim uśmiechem:— Opium
rośnie dla wszystkich ! — Potem
dobywając z pod płaszcza świe
żo uciętą rękę kobićty, pokazał
chirurgowi rodzinne na niej zna
mię, o którćm ten nierostropnie wymówił się przed kole
gam i.— Czy to samo? — zapy
tał. — Przy blasku latarni chi
rurg zlodowaciały z przestrachu,
skinieniem głowy odpowiedział,
że tak j e s t ; a mąż nieznajomej
Utopił w jego sercu puginał.—
Powieść szalenie ciemna— rzekł
ktoś ze słuchaczy— a bardziej
jeszcze do prawdy nie podo
bna ; bo czy Pan zdołasz mię
objaśnić, kto, trup, czy Hiszpan,
rzecz tę mu opowiedział? —
Powiem Panu— rzekł opowiadacz — że ponieważ szczęśliwym
trafem pchnięcie puginału ześli
znęło się w prawą stronę mych
piersi, zatem pozwolisz pan mnie
samemu znać dobrze własną historyą... Tu bvły naczelny chi
rurg zamilkł, zbladł, z gębą
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otw artą, jakby epiłepsiją nagle
rażony. — Odwróciliśmy się
wszyscy ku stronie salonn. U
drzwi stal jakiś Grand Hisz
pański, afrnneesados na wygna
n iu , od dwóch tygodni z rodzi
ną swą do Tours przybyły.
Przechadzał się po salonach ra
zem z żoną, której prawa rę
ka była bezwładna. — B ył to
prawdziwy obraz sławnego Mu
rillo. Ogień błyskał z zapadłych,
szczerniałycb oczu mężowi. A
zona ! wystawcie Sobie ? nie! nie
zdołacie Wyobrazić. Kibic jej
była cudownego kształtu ; cera-,
rzadkim w Hiszpance przywile
jem , ślepiła białością; leez wzrok
jej padał na was jak pocisk roz
topionego ołowiu ; trup był pogTzebiony wjej sercu. Byłajlo
boleść hiszpańska w eałym swoim
blasku.— Nie trzeba zapewne
m ów ię, że chirurg zniknął na
tychmiast.

F R A S Z K I.
Masz wiele rozumu rzekłpcwien do swego przyjaciela, ale
jaka szkoda że nie jesteś uczo
n y ! —-T y Znowu jesteś Uczo
n y, odpowiedział te n , ale jaka

szkoda , że nie masz rozumu !
Zask arżony Turczyn , błagał
Kadego, aby go przed niesłu
sznym prześladowaniem zasłonie
raczył płaszczem sprawiedliwo
śc i— Cbęlniebym ci zadosyć ticzynił odpowió Kady, aleui je 
szcze na ten płaszcz malcryi
nie kupił. Z ro zu m ia ł T u r c z y n ,
postąpił jak n ależało i ocalał.
W 18 roku idziemy na bal
tańezemy, bawiemy się i jesteś
my szczęśliwi. W 2;» roku idziemy na bal tęcz taniec już
nas morduje, gramy w karty
przegrywamy, martwiemy się i
chorujemy. W 3 0 roku idzie
my na bal bo któż by nie to
warzyszy! żonie. W czterdzie
stym roku ambieya powoduje na
mi : idziemy na bal, rozmawia
my, winszujemy sobie wzaje
m nie, spodziewamy się.
W
3 0 , GO roku jeszcze idziemy na
b a l, trzeba bowiem wydać córki,
trzeba wyszukać opiekuna nasze
mu wnukowi, powinien świat je
szcze rozumieć iżeśrhy w sile wie
ku, dalecy od ustąpienia z pola.
Tym sposobem cale życie idzie
my na b a l, a w każdój dobie
w odinieuuiiyui celu.

