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Powszechnie szanowany pro
fessor Lejden, był jednym z tych
lu d zi, którzy, zająwszy się ja*
kim przedmiotem, zapominają
o wszystkićm cokolwiek ich otacza. Gdy wstąpił na mównicę,
dla wykładania uczniom , nauki
którćj się poświęcał; wźrok je 
g o pełen ognia, wyraz zajmu
jący w twarzy, udzielały słowom
tćj mocy i przekonania, zjakićm
zwykle słuchamy tego co najsil
niej do dnszy naszej przemawia.
Skończył właśnie rok 3 2 g i, i był
jednym z najznakomitszych zw o
lenników zasad Galla i Spurtzheima. Pewnego razu znaj
dował się tenże w towarzystwie
kilkunastu mężczyzn." Rozmowa
toczyła się w rozmaitych nauko
wych przedmiotach, gdy Zaczęta
zastanawiać się nad zasada ni i
G alla, proszono Lejdena, aby
za dotchnięcfent się czaszki każde
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Zaliczenie na 36ść
Nrów wynosi Zip.
J 6 i przyjmuje się
księgami Czecha,
w handlach Kocha
i Schreibera.
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go z obecnych spostrzeżenia sw o
je w yjaw ił. Uprzćjmy profesor,
czyniąc zadość powszechnemu
życzeniu, z wesołą miną uwagi
swoje ogłaszał, nagle atoli twarz
jego przybrała surow y w yraz,
i ze zmarszczonym czołem od
sunął się od osoby która mu na
'ostatku głow ę sw ą pod doświad
czenie oddała. Gdy wszyscy nalćgali o wytłómaczenie tego na
dzwyczajnego postępku, z miną
surową zaw ołał:
• Rzeczywiście może ja się
m y lę , gdyż nauki wszelkie choć
najtroskliwićj zgłębiane mylne
atoli objaśnienia niekiedy czynić
m ogą; niechcialbym więc nara
zić się na nieprzyjemność ogła
szając w tej chwili uczynione
spostrzeżenia.* Mimo usilne pro
śby , nasz professor milczeniem
zbywał czynione mu w tćj mie
rze pytania. W krótce zapomnia
no o tćm , a ożywiona rozmo
wa zwróciła się na niedawno w y
darzony następujący wypadek:
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Okropne morderstwo popeł
nione zostało włosach Ardeńskieh. Młoda dziewczyna, kilka
tygodni przed tern zdarzeniem
wykradzionej została z rodziciel
skiego domu. Domyślano się ii
uwodzicielem tejże był młodzie
niec mieszkający w okolicy, a któ
ry właśnie tej s.itnćj pory zni
knął. Teraz znaleziono dziewicę
okropnie zamordowaną , a posą
dzany młodzieniec powrócił, oświadczając iź zaledwie rąk ro
zbójników ujść zdołał. — W do
wód czego okazywał kilkanaście
ran zaledwie zagojonych skut
kiem których piętnaście dni łó 
żka nieopuszczał. Mimo tych po
zorów , uwięziono młodzieńca
jako o uczęstnictwo w zabójstwie
posądzonego. Powyższe zdarze
nie opowiadał pan Karol G ....
z wszelkiemi szczegółami; byłto
młodzieniec nader ujmującej po
wierzchowności , posiadał po
wszechny szacunek, a szczególna
uprzejmość gospodarza dom u,
domyślać się kazała iż może wkró

tce zostanie małżonkiem jego
dorodnej jedynaczki.
. Małą zaiste op otłł Sączów po
siada tyle zdołnoścUigTmy opo
wiadanym zdarzeniom nadać cha
rakter lej rzeczywistości która-

hy słuchaczów tak dalece zająć
m ogła, jak nasz pan Karol,
wyszukanćmi i miło brzmiąceini
wyrazy potrafił on najmniej czu
łych opisaniem okropnych scen
do łez poruszyć. Najstawuićjsi
romanso - pisarze X IX . wieku
mogliby wzór brać z opowiadania
młodego G ....
Gdy skończył opowiadanie wi
doczne. oburzenie przeciw uwię
zionemu zbrodniarzowi widzieć
sję dało w słuchaczach,
uZ radością patrzyłbym na mę
czeńską śmierć takiego zbrodnia
rza !» zawołał hrabia L ..., za
żywając tabaki z kosztownćj bry
lantami wysadzanej tabakierki
podając ją sąsiadowi.
,,
«Oby .go kara na tym i aa
tamtym świecie uiemiiięła !> za
wołał K arol.»
• A le ż , niebądź tak surowym
mój młody przyjacielu;* rzeki go
spodarz trącając go po ramieniu.
D ługo jeszcze rozmawiano w
tym przedmiocie, lecz pan Lejden ciągle milczał i tylko grze
cznością zmuszony niekiedy kró
tko bardzo na czynione mu za
pytania odpowiadał.
Gdy już towarzystwo rozcho
dzić się m iało, hrabia L.... po
wstał najpićrwSzy i prosił są-
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fciaila' o zwrócenie tabakierki;
Tenże oświadczył ii ją sąsiadtpw i oddał, tamten drugiemu i lat
dalej, wszyscy'bowiem <>lśnień’i
pięknością kamieni cbeieli. ją ż
hlizka widzićć; tćm sposobem
wszyscy ją poprzednio widzieli
łecz w tej chwili stała się niewi
dzialną.
?
Od czasu krążenia tćj taba
kierki żaden z służących niebył
już w’ salonie.
Było to w istocie bardzo ambarassujące zdarzenie. Szano
wny gospodarz domu, liiepriypuszczając iżby tak kosztowny
przedmiot w jego domu miał zgi
nąć, mniemał iż dla żartu kto
z obecnych ją schował, wtem
przekonaniu powstał, r Ićmi
słowy przemówił: <PanóU’ie', bez
wątpienia który z panów* dla za
bawienia się schował tabakier
k ę , lecz teraz, 'gdy już żartco
kolwiek Za dalekó' posunięty,
'niechże ją raczy dotychczasowy
posiadacz zwrócić.» Gdy po tvćh
słowach milczenie żadnym wy
razem przerwane niezóstało, z za
sępioną twarzą dodał: iNićmożecie mi panowie wziąść za złe,
iż potćm co się stało musiemy
się poddać przetrząśnięciu kie
szeń. Nikt zaiste, prócz winnego,

niemiłego wrażenia z tego powo
du niedoświadezy.»
Jeden z obecnych z oburzeniem
za wołał: — «Przysięgam na Bo
ga ! Wołałbym śmierć ponieść
jak na to zezwolić !»
Biedny gospodarz domu zakłopocouy, z przerażeniem utkwił
wzrok w panu Lcjden który w
lej chwili powstał, i surowo
nakazującym głosem zawołał :
» Niechaj drzwi będą zamknięte! «
Gdy się to s ta ło mówił dalej;
— «Wzyw a n i wszystkich obe
cnych do uwierzenia w to co ja
mam powiedzieć; lub ja, zwo
lennik zwoduiczćj nauki, padnę
ofiarą kłamstwa !» Co wyrzekłszy pochwycił póz stołow y i d o 
dał. «Nieobawiajcie się panowie',
żelazo to bowiem ku sobie s a 
memu zwrócę jeżeli niewinnie
posądzam jednę z przytomnych
tu osób. Pamiętacie panowie, iż
na początku zabawy naszej ba
dałem czaszki kilku z pomiędzy
w as, podług frenołogicznycb za
sad. Mało bardzo odznaczających
'się znaków zwróciły wogólności raoję uwagę, jeden atoli z
pomiędzy w as, jeden szczegól
niej , posiada takie znaki, okló
ryeb rzeezywistem znaczeniu
wątpić mi niepodobna. Jakżebym
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był szczęśliwy gdybym g o ni g o sprawiedliwości. Ten pan
gdy niebył zn a ł, i bez mimo prawdę powiedział; Jestem zło
wolnego wzruszenia spójrzće nań dziejem i mordercą. Pod imie
niemogę. Spostrzegam naw et, niem Gratza, pozyskałem serce
iż wyrazy moję bladość na o- tćj dziewczyny o którćj przed
blicze jego wywabiły. Lecz chwilą mówiłem. W napadzie
mnićjsza oto; lub ja jestem po szaleństwa zaślubiłem ją. W kró
dłym oszczćrcą, lub ty, panie tce atoli poznałem przepaść wktóKarolu G .... jesteś slodsiejem rą się dobrowolnie wtrąciłem,
posiadając bowiem dobre uro
i m ordercą!...
Uderzenie piorunu mnićjby za dzenie , nauki, znaczny mają
pewnie sprawiło przerażenia. Go tek , mogłoż być wrodzonćj du
spodarz domu wpadł w zapal- mie dostatecznćm połączenie się
czyw ość. Hrabia L .... mniemał z istotą nieposiadającą tych wszy
że Lejden rozum utracił, reszta stkich , tak dalece w tych cza
obecnych spoglądali kolejno na sach ponętnych zalet. Na domiar
Lejdenai Karola. Pierwszy z g o  nieszczęścia, dowiedziałem się
dnością zajął dawnemiejsce; dru o ogromnym pana barona a szagi zaś stał przeraźliwie blady i nownego gospodarza majątku,
nieporuszony. Gospodarz domu powziąłem więc niegodny za
miał zamiar przemówić w obro miar dobijania się o rękę jego
nie sw ego oblubićńca, gdy Lej jedynej córki. Pragnienie złota
den czyniąc ręką znak, zawo opanowało mnie tak dalece iż
ła ł: «niech mu przetrząsą kie żonę m oją, jako jedyną do oszenie. • — W tćj chwili taba siągnienia celu przeszkodę za
kierka padła na s tó ł, przeraża mordowałem , posądzenie zaś o
jące milczenie nastąpiło w towa ten postępek umiałem na kogo
rzystwie. W szy scy stali jak ska- innnego zwrócić. Gdyby niebył
m ićniali, w twarzy tylko Karola umknął przed posądzeniem, był
G .... widać było wewnętrzną bym go podobnie jak żonę dla
walkę. Gdy cokolwiek przyszedł uprzątnienia świadka mej zem
do siebie, przerywanym głosem ście poświęcił. Co do tabakierki,
zaw ołał: «Kęka Boska cięży na- zdaje się iż zła gwiazda pod
demną! Chciałbym , lecz nada którą się zrodzić musiałem kie
remnie się silę aby uuiknąć je  rowała mą ręką. Była ona za
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nadto piękną aby się oprzććzłudzeniu. Niepojęta sita pociągała
ranie ku zniszczeniu. Lecz dość
juz. te g o , godzina moja wybiła. •
Zaledwie to w ym ów ił, połknął
truciznę którą miał w pierścieniu
ukrytą, tak spiesznie, iż nikt
z stojących około niego przeszko
dzić temu niemógł.
—
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K A P R Y SY K OBIECE.
TAD. BULGARINA.

•
Cóż mi podług zdania waszego
podoba się najlepićj w ładnej młodej kobićcie?... Rozum, uprzejm ość, dobre serce... Niepraw
daż? Otóż chybiono. Mnie się
najlepiej podobają — kaprysy!...
Czy masz waćpan rozum ! sły
szę już jak ze wszystkich stron
krzyczą na mnie. W szakbyto
było nieszczęście, udręczenie,
m ęczarnia!... A ja powiadam ,
nieprawda! Kaprysy kóbięee-^—
to cóś zachwycającego... To jak
bukiet w w inie, kant guut w potrawach , jakow a sw aw olnaw ytworność w.sztukach, jak ów
w książkach lub pojedynczych ar
tykułach połysny dowcip! Tylko
proszę niem yślćć, że ja przez
kaprysy rozumię złośliw ość, u-

por albo chętkę sprzćcżaniaśię-.
O ! to wcale co innego. Jestto
ogólnćm już zdaniem , że w ła dnćj panience podoba nam /się
rozum , uprzejmość i dobroć ser
ca. To zdanie jest piękne. N ićmam nic przeciw temu. Jednakże
kaprysy są.niczem innćm , jak
tylko mićszaniną wszystkich tych
przymiotów w k s z t a ł c i e r o 
m a n t y c z n y m , t. j . w kształ
cie ad libitum. Kiedy widzićmy
rozum , uprzejmość i dobre serce
zawsze i zawsze w tychże samych
ramach przyzw oitości, zawsze
w niezmićnnie pięknych rozmia
rach, natenczas mogą nam wpra
wdzie takowe przymioty przed
stawić pięknośćposągów Kanowy
i Thorwaldsona, albo piękność
bbrazów R afaela, ale zawsze to
w szystko będzie tylko marmur
i płótno ! W kaprysach zaś —
jest życie! W kaprysach rozumu,
uprzejmości i . dobrego' serca —
tam .‘cóś żyje trzepiące się, ska« z e , m ó w i, śpićwa 4 śmieje się
i płacze, a to rozm aite, coraz
inaczćj charakteryzowane życie,
jest.'w łaśn ie t o , co tak nasz
rozum i nasze serce ku sobie
pociąga. Kaprysy w pięknćj ko
biecie igrają miłym urokiem, po
dobnie promićniom barwistym
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w tęczy lub światłu słonecznemu
po kwiatach.
Zkądże pochodzi nazwa ka*
pry sów? O d R zy m ia n ... O tóż
m am y! ju ż się zaczyna perora
szkolna. Qui nous d&liurera des
Grecs et des Romains! A le cóż
ro b ić! Skoro tylko mowa o czćm
doskonałym, trzeba się z a ra z ,
chcąc niechcąc, udać do Greków
lub R zym ian. Jużci temu zape
wne niewinni pedanci, że Grecy
i Rzym ianie wszelki wdzięk w
życie w p ro w a d zili, a to właśnie
dla te g o , że sami pedantami
niebyli:, i druku n iezn ali, któ
ry pedantyzmowi podaje środki
zabijać talent uczonością. Gdyby
mię więc i pedantem nazwać
m ia n o , muszę rzecz moję pocżąeod Greków i R zym ian . T a k i
nieinaczej, wierzajcie mi kapry
śne panie m o je , wasz wdzięk
pochodzi od Rzymian , j a k ‘po
chodzą tańce P . i Taglioni od
G re k ó w , w duchu Terpsychory,
G harytyn i G ra c y j. Zeca/m zpo
łacinie kozę znaczy, jest wam
w iad om o, a wićrzcie m i, że
nic wśw iecie nićma tyle w so
bie w d zię k u , ile ma igraszka
młodziutkiej kozjU anyfl. Alpach
t o , Apeninach koska iryneach
widzieć trzeba, jak tani zw in 
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n ie , ze skały ńa skałę skaczą
młode kozy! a jaksąucieszne!...
Każdy posiadacz trzody, każdy
pastuszek, każda pastuszka, sy,
nowie i córki zagrodników, mają
swoje polubienice, tojest: mło
dziutkie k o z u lk i, z którymi się
b a w ią , które karmią zwłasnćj
dłoni wonućm caprifoUum lub kaparowćm liściem. Żadna włoska
ani hiszpańska piękność, żaden
włoski bandyta, ani hiszpański
przemytnik nierozgniewa się oto,
gdy ich młoda swawolna koza
ubodnie rożkiem lub potrąci ra
ciczką, rozedrze kapelusz przy
ozdobiony w stążkam i, albo wy
wróci naczynie zinlćkiem . Nie
ze złego to ona zrobiła sercaj ton
nićj igraszka, cnpriccio, kaprys-.
Igraszka baw i, a za co poczciwe
go osła biją, zato głaszczą kózkę i
dają jć j lizać rękę, ba — nieraz i l i 
sta. W szyslko to widziałem już
dawno, dawno w natu rze, i wte
dy to pojąłem , co kaprys znaczy,
jaka różnica między nim , a złośli
wością, uporem i duchem sprze
czności zachodzi. T o wszystko
jest naganne, ale kaprys bynaj
m n ie j— i owszćm , kaprys jest
•igraszką, ro zry w k ą , ponętą dla
serca !
Jestże kto w święcie, coby na-
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miętnie kochał i nawzajem był
kochanym, a nieporóżnił się choć
raz z kochanką i niezaprzysiągł
się stokroć razy:' że ją zapo
m ni , pójdzie w lasy i pustynie,
ożeni się na przekor zjćj nieprzyjaciółką i t. d. ? I cóż było
przyczyną tej waśni? Kaprysy!
> cóż sprowadziło pojednanie?
Znowu kaprysy! — O naznaczonćj godzinie bieżymy do nićj,
wnadziei, że nas powita czu
łym wźrokiem, miluchnym uśinićchem -— aż tu ani spójrzy,
albo, jeżeli spójrzy, to tak, iżby
lepićj było, aby ,nas tego spójrżenia za niegodnych uznała. A
całe nieszczęście, że na innego
oczkiem rzuciła, do innego się
nśmićchnęła. z innym mówiła.
H a! to okropnie——to rzecz do
rozpaczy!. Taka zniewaga zem
sty żąda. Bieżymy do innćj pię
kności i staramy się , mimo'ran
Wsercu , okazać się tkliwymi,
kochania godnymi, a nawet na-,
miętnie kochającymi; ale cóż się
dzieje, oto zwracamy wźrok za
siebie i czytamy w oczach ko
chanki— wyrzuty, a na jćj li
stach— słodkie zaprószenie. I
wszystko już zapomniane! i zno
wu jesteśmy uradowani i zachwy
ceni !

Podczas letniego,cichego wie
czora przechadzamy się z ko
chanką po ogrodzie; dusza pra
gnąca czułych wylań, serce otwarte radości$ ale kochanka
wzdycha, zaduma sępi jćj lica,
a w źrenicach błyszczą łzy. Słu
cha roztargniona, odpowiada
pół-dźwiękami — oddala się i —
zostawia cię sam na sam z księ
życem ! O przeklęte kaprysy!
Lecisz do domu, piszesz list roz
paczający, i — odbićrasz nań tak
słodką odpowićdź, żeś gotów
na nowo tysiąc takich kaprysów
przecićrpićć. Nakoniec jużeśmy
ożenieni. A ! winszujemy! Żo
na ubóstwiona, i ani wątpienia,
że kocha swego męża. Tymcza
sem albo jego nićma cały dzień
w domu, albo żona się niepokazuje i siedzi przez dzićń cały
w swym pokoju, skarżąc się na
migrenę i ból nerwów. Czasem
widać małżeństwo w powozie ;
on wyzićrą lewćm, ona prawćm
oknem. W towarzystwie zdarza
się spostrzćdz nieraz, że mąż
ani razu nrezwróci się ku żonie,
i przymila się jakićjŚ odkwitłćj
kobićtce, podczas gdy żona, uśmićchając się , słucha andro
nów jakiegóśmodnisia. Nakoniec
przychodzi do tego, że mąż
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pozwala sobie skarżyć. się niekiedy
przed zaufanym przyjacielem na zonę
swoję: «Luba, dobra jak anioł! ale
n ia kaprysy......... I juz stare Westalki
i litościwe kumy żałują biódnycb mał
żonków . Słychać nawet o nieszczę
śliwcu! pożyciu i Ale tak mówi tylko
głupota , niepośw ięcona w tajnie prar
wdziwej i szczerej miłości. Tak mó
wią zawistne kapłanki, cbcące być
sułtankaini miłości. Ale proszę mi po^
wiedzieć na sumienie, cZy może być
ęóś słodszego w św ieciej - nad poje
dnanie po chwilowym, kaprysie? nad
łzy przebaczenia, nad uśmiech zapo
mnianych uraz ? Raźno ulatuje ognista
m iłość, ale w ćzułycb, szlachetnych
sercach zostawia wieczne, niezatarte
po sobie ślady. Temi ślady są wspto-f
i n n i en i a. One jedyńię rozweselają
nasz żywot nudny, niateryalny, jedno
stajny. Lecz podług ustaw natury, te
tylko wspomnienia są dla nas dobro
czynne , w których z nieprzyjemnością
przyjemność się miesza. Wted^tylko
możemy się nasladzać wspomnieniami
swej miłości, kiedyśmyzaznalikaprysów. Jestto rzecz dziwaczny, ale pra
wdziwa.
Wszystko w ś wiecie ma sw ój c z a s ,
w idok , tttiara i w aga mają swe gra
nice. Ładnym, przyjemnym dziewczę*
tom kaprysy pozwolone do pierwszego
zmarszczka, a ładnym, przyjemnym
kobietom — do pierwszego dziecięcia.
Pierwszym stają się kaprysy na dal
szkodliwemi —- drugim już niepotrze
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bne. Czułość macierzyńska zajmuje
teraz wszystkie próżne zakątki miłości
małżeńskiej, które wprzódy dla równo
wagi wypadało wypełniać kaprysami.
Co się dotyczę formy kaprysów, są
one tylko1Wpanłdm inie wdziękiem ;
podobne do tańców panny Tagłioni.
Każcież jej śród tańca śpiewać albo
mówić -— a ju ż , po uroku ’ Skoro się
kaprysy , w s i o w a zamienią, wtedy
już nie są kaprysami, ale złością,
śwar em , melodramatem ! Na wra g ę
mają być ‘tak lekkiemi, jak najcięż
sze w estch n ien ia k o b iety ; a co do
m ia r y , to powinien, podług mnie,
najdłuższy kaprys nictrwać dłużej —
nad trzy długie pocałunki.
M ężczyznom kaprysy nietylko że
nie są *p o z w o lo n e , ale owszem jak
najsurowiej zabronione, pod karą konftskaęyi <serca na rzecz podstarzałych
kokietek,, albo młodych, pustych dzie
wcząt. Mężczyzna niech sobie będzie
jak chce* surowy, przykry, ale ucho
waj Róże! niech kaprysów niema; bo
inaczej stanie się więcej niż niezno
śnym, sta n iesię— ś m ie s z n y m .—
Ale cóż pozostanie na pociechę owym
dobrym, odkwitłym paniom, owym
byłym pięknościom, owym dziewczę
tom o pierwszych zmarszczkach, je
żeli im kaprysy odbierzemy? Ab! po
zostanie im prócz tego jeszcze dosyć
przyjemności, do których mianowicie
i to pozwolenie liczyć należy *. że mogą
brać młodzież trapiącą się kaprysami za
przedmiot— szyderczych uwag swoich.

K rakowie , C zcionkami J ózefa C zecua.

