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Na wzniosłym brzegu wisły
powyżćj Krakowa , leży wioska,
do której przybywszy inuoslwo
tiezuć ogarnie twe serce; boczyli
oczy twoje zatrzymasz na ota
czających się chatach, czyli z tych
na wychodzących mieszkańcach
wszystko niejako przemawia do
ciebie o dobrym mieniu usamowolnionych włościan. Jeżeli zaś
oderwiesz się od tak miłego w i
doku i zwrócisz wzrok swój w’ da
leko przedstawiające się okolice ,
zoczysz stamtąd starożytny Kra
ków nad którym słońce odbijając
swe promiónie o tę wielką liczbę
kopuł i wież zdobiących świątynie
pańskie jaśniej świćcić zawsze
się zdaje. Gdy zaś nakoniec prze
rzucisz wzrok swój na drugą
stronę w isły, zachwyci oczy twoje
zuwiśtańska okolica, zdobua zie
leniącymi się niw y, miłćmi gaika
m i, pięknćmi w ioski, i mnostwo
m yśli wywołującymi Tyńcem i

1838

Roku.

Lackoroną, a klórćj widokrąg
kończą dopiero góry karpackie
podobne modrym obłokom ro
zbijającym się o ich szczyty.
VV tćjlo wiosce w roku 1856
żyła szczęśliwa rodzina bo zadowolniona tern czóm ją opatrz
ność obdarzyła. Lecz niezmien
ność szczęścia jest udziałem te
go św iata; nićmasz człowieka
W któregoby życiu nierównowaźyły się chwile wesołości z smut
kiem , rozkoszy zhólam i, śm ie
chu z płaczem, śpiewów z jękami.
Nieszczęście , nawićdziło ich cha
tę i zamięszało pokój trzech osób
składających tę długo szczęśliwą
rodzinę to jest o jca , m atki, i
ich córki. Była nią Zofija niezaprzeczenie najpiękniejsza w całćj wsi dziew ica, piękność jćj
wszystkich zachwycała, lecz sto
kroć w tein szczęśliwsza że cno
tam i, przyjemnością porywała
wszystkich serca, a przezorućm
postępowaniem niewzbudzała w
rowienniczkach i starszych za
w iści. Znawcy słabości i ułomuo-
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ś-i serc ludzkich niezawodnie
przyznają iż u tym bvło cóś nadz .ryczajncgn że kobieta rzeczyiście na tytuł pięknej zasługu
jąca , w miejsce niestety zwykłej
i upowszeehninnćj zawiści, sza
cunek i poważanie umiała dla
siebie zjednać.
Rodzice Zosi żyjąe tylko w g o 
dnej kochania córce ubóstwiali
ją , tyle atoli mieli rozsądku, iż
nigdy najlżejszym nawet pozo
rem niedali nikomu uczuć jej
wyższości , z resztą w ich nieska
lanych sercach wyższość by la
niezćin ; przyjaźni iudzkićj tylko
dla nićj pożądali. Spełniły się
ich życzenia, Zosię wszyscy przy
jaciółką zw a li, Zosia była w ca
łej wiosce doradczynią, poeieszycielką, radowała się z szczęśliw em l, płakała z nieszczęślin ćmi,
niebyło wypadku którybyjćj nicopow iedziano , co m ów ię, nie
było najlajemniejszej myśli klórćjby jej niczwierzono. Szano
wny proboszcz tamtćjszy z tych
powodów , zwykł ją nazywać
swym siedćmuaslo-letuim wika
rym.
Wielka pobożność i upodoba
nie zjakim około chorych sta
rania podćjmowała, niepokoiły
jćj rodziców obaw ą, iżby zakon

lak dalece ieh dręczyła, iż nie
raz łzy wycisla z oczów a z ust
ich wywołała te słowa narzeka
nia : « u czemuż ona nicjest za
lotną ! » — W szczęśliwym tym
domową spokojoością zakątku,
wy chowa! się razem z Zosią sie
rota Franciszek od umierającego
ojca opiece naszego poćeiwego
Jakuba ojca Zosi powierzony.
Niewynailgrodzoną niezćin stratę
jaką ponosi dziecię tracąc rodzi
ców , wynadgrodzily choć węzęści Franciszkowi starania rodzi
ców Zosi. Przed rokiem właśnie
skończywszy lat dwadzieścia je
den , odebrał pod swój zarząd
pozostałe po swym ojcu znaczne
grunta schludny domek, słowem
w najlepszym stanie całe gospo
darstwo. Puścizna la ojca, czy
niła go jednym z najbogatszych
włościan , wychowanie zaś jakie
odebrał, czyniło go jednym znajlepszych. Klórzysz rodzice niechrieliby mieć takiego zięcia?
Chęć połączenia go związkiem
malżcńskićm z Zosią zajmowała
i jćj rodziców , lecz ani słowem
ani czynem niewvdawali tego bo
znali ieh serca i wiedzieli że ży
czenia ieh byłyby dla nieb ro
zkazem. Oczekiwali przeto z upraguieniem chwili w którejby
nicą zostać nieebeialaj myśl ta miłość sama ich połączenie zdzia-
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lała. Ojciec pełen nadziei speł- dać koinu innemu w iary. AA’ isto
•ńienie swych życzeń bliskićm cie Franciszek koi bał bez w za
w id ział, każde ich słowu każde jemności piękną Z osię, wyzn; ć
poruszenie zdawały mu się od swej miłości ani kochai.ee ani
krywać upragnioną ich miłość; rodzicom nieśm inł, nicpew ilość
lecz kobieca maiki przebiegłość go dręczyła, oh! cierpiał wicie.
innym okien) na lo patrzała ro AV tym stanie, rzeczy byłyby nie
zpoznała ona że Zosia kocha zawodnie długu pozostały gdyby
Franciszka lecz jćj uczucie jest nicnastępujące zdarzenie.
Pięknej w iosny poranek zwabił
tylko miłością siostry, rozpoznała
także że serce Franciszka rozo Zosię i Franciszka na przechadzkę
gnia miłość kochanka! LeczJa- do ogrodu, zbierali kw iaty. Z o
kób gdy mu to m ów iła, zwykle sia uw iw szy bukiet i fijałków ,
m ów ił: . Oj że się mylicie, to się dała go Franciszkowi oświad
nn licie, nie/.abaczyłcm ja jeszcze czając mu iż lakowy dla niego
co zeinną wydziwiała miłość zrobiła. AA y cośrie się kochali
— dziewucha także go kocha. . najlepiej pojmujecie jakićj war
— «Dałby B ó g ,» odrzekła mu tości był len dar, brakło mu
żona, ulubi ona z niem przesta słów aby podziękować, podał
wać , lecz zważcie tylko iż jej jćj tylko świeżo rozw ioięlą różę,
postępowanie z nim od czasu wyj którą gdy Zosia za gorsem uścia ich z lat dziecinnych , ani na m ieśeiła, uszczęśliwiony tą ozna
szczyptę się iiiezmićuiło. Franci ką zadów olnienia , nicposiada jąc
szek że ją kocha lo do nama- się z radości mimowolnie prawie
cania , biedny chłopak stracił da uchwycił jedną ręką rękę Zosi
wną w esołość, rumieni się w jćj i na nićj wyciskał całusy, drugą
obecności, drży gdy się ściska ją , okrążywszy samą w pół przyci
jąka się gdy z nią mówi, a sły snął ją do swojego serca. AA' ob ję
szeliście jakie jćj ostatnią rażą ciach młodzićńea zaw rżała krew
śpićwał krakowiaki.. Spostrze w dziewicy, i piersi Zosi śeiśuinne
żenia te byłyby każdemu odkry czerwonym kaflaiiiczkiem nmły prawdę ale nie Jakóhowi, cnićj wzniosły okryw ająeąje ko
który jako mocno życzący sobie szulkę tak ezvslą jak dusza, która
tak widział jak cliciał a nicchciał Zosię ożywiała : • Ależ mój dobry
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Franciszku ,» przerywając mil
czenie rzckła Zosia, «co to zna
czy ? co tobie jest? może ty chory
jesteś, masz tak gorące ręce aż
palą !» — <Choroba moja jest juz
zadawniona,* odrzekł czule. -—
» Jako « zawołała przelękniona ,
» cierpisz od dawna i milczysz! «
— «Uspokój się,* mówił dalej
z uśmiechem , *znam lekarza któ
ry mnie uzdrowić może, jc/.eliniczechce to niedługo -cićrpieć
będę... oh zęby tylko łza — mój
grób ...» — «Ty drwisz ze mnie ,
lub tez od zmysłów odchodzisz,
mówisz sam niewiesz co.» —
« Zosiu masz słuszność, miłość
to miłość, zmysłów mnie po
zbawia. « — » To się kochasz? «
— «O niepytaj, bo to pytanie
w ustach twoich jest okropne.* —
» Ab! kochany przyjacielu, u rzekła z przymileniem Zosia zbliża
jąc się do niego, «wyznaj mi
wszystko, ty się clicesz zenie,
nieprawdaż? Tylko mi powiedz
z kim, ja pójdę w swaty, może
z piękną Hanką? lub córką soł
tysa? to dobre dziewczę i ładna,
tobie niczego, ale no m ówże.» —
Bićdny zakłopotany Franciszek
zasłoniwszy twarz rękami, gorz
kie łzy wylewał. — «Ależ Frańeiszku ! > mówiła dalej dziewica,

• jaki ty dziwny jesteś, pow iedz
mi tylko jej imię: nieinaszże
już do mnie do twej siostry za
ufania , uściskaj mnie bo się
gniewam i mów prędzćj jćj imię. «
— Franciszek milcząc przycisnął
ją do siebie. — * Nic tego nierozumię, mówże Franciszku no
ja ci ułatwię, powtórz za mną
i dodaj tylko jej imię kocham....
n o .» — «Zosię !» zaledwo wyjąknąć zdołał Franciszek. — «Zo
się !» powtórzyła dziewica odsu
wając się od niego, «jażlo wiec
jestem , nieznani bowiem innej
we wsi ! •
W tej chwili matka Zosi wy
szła zpozakrzaków zkąd ich ro
zmowę słuchała, wzięła Frańciszka za rękę i udała się ku
domow’i. Zosia długo stała nie
ruchoma jak człow iek który me
wie co ma począć, łzy tylko
toczące się po jej licach i bicie
serca co słyszećby go można je
dynymi znakami były życia.
Od tego dnia, znikła radość
i spokojność tak długo uszczę
śliwiająca te rodzinę. Biedna
Zosia stała się posępną, siliła
się aby swćm smutkiem nicmartwić rodziców, najbardzićj ją nie
pokoiło zapłonienie tak widoczne
na jćj bladćj twarzy a okrywające
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ją za każdym Franciszka spot
kaniem. Biedniejszy Franciszek
doznawał wszystkich cierpień mi
łości bez nadziei, myśli jego mie
rzyły ciągle tę przepaść nieprze
bytą oddzielającą go od szczę
ścia, a którą tylko łzami zapeł
niać wolno mu było. Jego za7
myśiona postawa, zamglone oblicze, milczenie, te oznaki cią
głych cierpień wzajemnćj miłości,
kazały się lękać o jego życie.
Napróźno matka Zosi starała się
go pocieszać nadzieją zmiękcze
nia serca córki, bo on tak nie
szczęśliwym już był że stracił
wszelką nadzieję! Szlacbetnejego
serce do tylu cierpień dodało
jeszcze i tę ii swobodę kochanki
wyznaniem swem zniszczył, nieprzeslannie wyrzucał sobie, ze
nieszczęśliwa ta miłość powinna
bvła nikomu nieznana nakształt
sennego marzenia zniknąć na tym
świecie! — Poczciwy Jakób lvm
nieszczęściem ukochanych dzieci
lak dalece się dręczył ii niebespiecznie zachorował. W lenezasto troskliwe starania Zosi i
Frańciszka dawały mu poznać
całą godność tych serc szlache
tnych. Wspólne usługi przy łóż
ku ojca zbliżały kochanków do
siebie , cieszył się tym staruszek,

i gdy zaczął siły odzyskiwać lak
do nich przemówił: <Kochane
dzieci! wiek i słabości jego już
postawiły mnie nad grobem,
jakżebym pragnął dożyć Ićj po
ciechy której dożyli moi rodzice,
oni to moja- Zosiu kołysali cię
na swych rękach, i zstępując
do grobu mieli tę przyjemną
pewność iż mnie niezupełnie osieroconego na świecie zostawia
ją, bo dobra córka mogła mnie
pocieszać.... Ty nićmożesz tego
czuć moja córko ! jakato rozkosz
mićć wnuczęta! widok tych mi
łych istot odmładza nas niejako,
a starzec spokojnie do grobu
zstępuje, widząc dzieci swych
dzieci!... O córko moja! rozumićszże mnie ? chceszże bym po
dwójną śmiercią umarł?....
Zosia niedała mu dokończyć
rzuciła się w objęcie ojca łkanie
jej tylko przerywane kiedy nie
kiedy westchnieniami niepokoiła
panującą cichość, oh , trzeba
było słyszeć te westchnienia wy
dobywające się zgłębi jćj duszy
wającą się w jćj sercu ! — Fran
ciszek któremu wśród niepewno
ści i oczekiwania każda cbwiła
zdawała się czasem zamkniętym
granicami samćj wieczności z o-
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czarni pełnemi łez oczekiwał koń
ca tej dla niego stanowczej sceny.
Na koniec Zosia podniosła się, cała
jćj postawa okazywała lę odwagę
którą Bóg udziela poświęcającym
s ię , krokiem pewnym zanielskiem wyrazem na twarzy zbli
żyła się do kochanka wzięła go
za rękę i przyprowadziwszy przed
ojca, rzekła : «Bóg lak chciał,
bo wy tak chcecie, wypełnię
waszą wolę : Ojcze pobłogosław
n as, niechto będzie zadatkiem
związku naszego.......•
Po tych słowach nastąpiło w y
mowne m ilczenie, Franciszek
któremu zdawało się że anioł
zwiastujący w ybaw ienie, prze
m ów ił, chciał m ów ić, chciał
dziękować nadobnćj dziewicy za
przyżeczenie , lecz słowa skonały
na jego otwartych już ustach,
milczał dziwiąc się co go wstrzy
m uje, dla czego wszystko co
już miał powiedzieć niebyło tćm
co chciał powiedzićć, niebyło
tćm co czuł. D ziw ił się! bo niewiedział że najwłaściwszą i najwyrozumialszą mową miłość są
czułe spojrzenia , łzy , westchnie
nia i samo milczenie. M atkawtćj
chwili weszła do izby, na sam
widok klęczących zpołączonćmi
rękami, i wzniesionych w niebo

rąk starca domyśliła się co się
stało, przeto nieprzerywając żaduein słowem lej uroczystej chwi
li , zbliżyła się tylko do nich i
połączyła swe matczyne błogo
sławieństwo z ojcowskiem.
Nazajutrz ojciec wsparty na
rękach dzieci wyszedł na prze
chadzkę i dla zaproszenia swych
sąsiadów na wieczerze, aby dzień
zaręczyn córki uświetnić. Ocho
czo i z wesołością właściwą wie
śniakom krakowskim śpićwając
spełniano kielichy za pomyślność
przyszłych m ałżonków, wszy
scy winszowali Franciszkowi luk
pięknej i pełnćj przymiotów na
rzeczonej. Poźno w noc bawiono
s ię , rozmawiając kolejno, o da
wnych czasacli o urodzajach i
przyszłćin szczęściu kochanków,
wreście uściskawszy się wzaje
mnie i życząc sobie spokojnćj
nocy rozeszli się , wracając do
domów zrumianćmi policzki sta
wiając za mocno nogi i trzyma
jąc się pod pachy, knuteiiei iż
dzień tak miły w ich życiu ucz
cili tą libacyą, czego im za złe
mieć nićmożna bo to jest zwy
czaj krajowy, którego mało kto
w dniach podobnych odstępuje.
W d zień następny była nie
dziela. Staruszek wzruszeniami
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dni poprzednich i wczorajszą za
bawą zmęczony czując się co
kolwiek słabym pozostał z Frańeiszkiem w domu , a Zosia udała
się z matką do kościoła, gdzie
padłszy na kolana ze zwykłą po
bożnością dziękowała stwórcy za
wrócone ojcu zdrowie. W tćm
spostrzega niedaleko od niej sto
jącego młodzićńca z wlepionym
w nią wźrokiem , spuściła nagle
oczy, lecz niemogła się wstrzy
mać aby ich powtórnie niepodnićść, niemogła pojąć co za na
dzwyczajne obce do tych czas
dla nićj wzruszenie pozbawiało
ją władzy nad własnćmi oczyma.
Młodzieniec ten był w ubiorze
wieśniaka, rysom jego twarzy
okazującym iź je ożywiać musi
dusza czysta i szlachetna nikt
niemógł zaprzeczyć piękności,
lecz cala jego powićrzchowność
zdradzała go ze ubiór wieśniaka
niejest mu właściwy. Oczy jego
których koloru dójrzćć Zosia nie
m ogła, były razem łagodne i
ogniste zwrócone zaś ciągle na
Zosię zdawały się nadawać całej
j*‘go postaci powićrzchowność
pięknego posągu. Wćjrzenie to
niebyło przestraszającćm dzie
wicę, owszćm było tak łagodnćm
iż wzbudzało jakieś słodkie uczu

cia zmuszające aby podobnćm
mu odwzajemnić. Sklopotana już
tćm Zosia cbciała się dalej mo
dlić aby owładnąć niepokojące
ją uczucia, ujarzmić serce, za
pomnieć o ludziach z Bogiem ro
zmawiać , lecz niezdolną była do
modlitwy, napróżno się siliła —
takto człowiek może być panem
czynów ale nieuezuć, przez jedno
mocnićjsze uderzenie serca nikną
częstokroć wszystkie postanowie
nia rozumu. Skończyło się na
bożeństwo , wszyscy wychodzili
i ona wyszła ale wychodząc nie
mogła przemódz na sobie aby się
kilkakrotnie nicobejrzała. Młodzićniec stał nieruchomy, oczy
tylko jego zwróciły się za od
chodzącą, stał długo choć już
Zosi widać niebyło, bo serce
widziało jeszcze choć oczy niewidziały, cóś myślał, cóś mó
wiłsam do siebie. Te tylko słowa
można bvło dosłyszeć: <matko!.,
niezapomnę... inne.... powijiność....
nieszczęśliwy....» W tym nagle

wzniósł rękę na czoło, widać
było iż jakąś nową myśl rozwa
żał , lecz ta myśl musiała być
straszna dla niego, bo zadrżał
jakby się zląkł, i wybićgł szypko
z kościoła i biegnął prawie, i niewslrzymał się cboć daleko był
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za wsią. O biedny młodzieniec
lej chwili był jak to dziecko
co przestraszone własnym cie
niem leci chcąc go odbiegnąć!
— Zosia powróciwszy do domu
siedziała zamyślona, ozięmbła
na wszystko. O ezćmże myślala?
o Franciszku czy o przyszłem
małżeństwie? nie, jej myśli zaj
mował nieznany m łodzieniec,
jej oczy widziały tylko niezna
nego młodzieńca który jak senna
mara ukazał jej się w chwili po
święcenia swych myśli Bogu.—
Zosiu po co posiadasz tę wznio
słą duszę, dla której małą prze
strzenią jest rodzinna wioska?
po co tę wyobraźnię zdolną ko
łysać umysł łudzącem marze
niem? czyż na to abyś tych po
siadanie okupywała cierpieniami.
Kiewiadomośeią wiedziona pod
dałaś się rozkosznem ale niebezpiecznem uczuciom budząeein
uśpione do tych czas serce tw o
je , dziś ono już do Frańciszka
należy, on jest twoim mężem!
Pomniej na to że nikt sercu sw e
mu dowierzać niemoże a cóż
dopiero kobieta , obyś już nigdy
niezobaczyła tego anioła, który
cię w omamienie w prow adził,
może jego widok wskazałby cię

W

na powiększenie liczby tych nie
szczęśliwych kobiet, które zdają
się dla lego tylko żyć na lej ziemi
aby doświadczyły co to jest uczu
cie, kochanie, cierpienie poświę
cenia a nigdy co jest szczęście !

ZBROJNA SIŁA
C E S A R Z A C III A s K IE c a .

Pewien missyonarz (rossyjski)
zebrał względem wojska chiń
skiego następujące wiadomości:
Armija chińska podzielona jest
na cztery dyw izye; pierwszą jest
gwar iya , składająca zsię z Ta
tarów Mantschu i Mogolów, obej
mująca 3 1 3 ,2 0 0 ludzi; druga,
wojsko zwycięzkiej chorągwi,
złożone z Tatarów Mantschu i
Mogofów , mająca w sobie 166
tysięcy ludzi; trzecią, wojsko
zielonej chorągw i, złożone zsamych Chińczyków i wynoszące
6 6 6 .3 0 0 żołnierza; czwartą,
wojsko Tybetu i Turkoslanu,
złożone z 2 8 ,0 0 0 ludzi. Cała
zbrojna siła wojenna wynosi
1 .2 7 3 .3 0 0 ludzi. Podzielona
jest na armije, dyw izye, pułki,
bataliony i szw adrony, podobnie
jak armije europejskie.

K r a k o w ie , C zcionkami J ózefa C zecha.

