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Okropne było położenie Hen
ryka. Opuszczony od wszystkich,
od wieczności tylko kilkągodzinami przedzielony, z ociężałą na
piersi pochyloną g ło w ą , w zy
wał śmierci ahy go od trudnej
do przebycia próby uwolniła.
W łaśnie była północ; o piątćj
miał doczesne cierpienia zakoń
czyć. Lampa u sufitu zawieszona,
mdlę tylko światło rzucała. Na
słomie spoczywając, wzywał
snu dla osłodzenia cierpień du
szy, gdy drzwi więzienia z ci
cha się otworzyły, nie wzniósł
nawet głowy na uczyniony s z e 
lest, tak dalece widok dozorcy
był dla niego okropny.
Łagodny atoli głos wymienił
jego imię. W oka mgnieniu po
wstał i objął Agneszkę w.s w e ra
miona. Lecz nagle oddalając ją z
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lekka, zdawał się wyrzucaćsobie
to uniesienie, i zapytał jak zezwo
lić mogła aby ją morderca do serca
przyciskał. — «Morderca!» za
wołała z boleścią A gnćszka,«nie!
gdyby nawet świat cały dawał
ci tę nazwę, ja nieuwjerzę iźbyś się do tego stopnia miał
poniżyć !» W ejrzenie dumy tym
słowom towarzyszyło. — .W ie 
rzysz więc w moją niewinność,
Agnćszku?. --- .Świadczęsię nie
bem iż nigdy inaczej niemyślałam.» — «Dóść! dóść, > zawołał
Henryk z uniesieniem. .Terazjuż
kat może tortury przygotować,
niech mnie na rusztowanie pro
wadzą ! cierpienie ani jednego
westchnienia mi niewyrwie. Ta
którą ubóstwiani nad wszystko,
wierzy w moją niewinność, ty
siąc śmierci po tćm wyznaniu,
nie zwalczą mej odw agi! O moja
ukochana! ty wlewasz balsam
do zbolałego ranami serca, śmierć
teraz nićma dla mnie nic stra
sznego. . — «Niemówośmierci, «
przerwała mu dziewica. «Za po-
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mocą zlotu oddaliłam wszelkie
przeszkody na półgodziny, Ucie
kajmy spiesznie , najmniejsze opóźnienie mogłoby nas zgubić ! «
Henryk rzucił surowe na nią
spojrzenie. — «Jakto!» pocliwili
milczeniu zuwołał: ■mniemaszźe
ii zezwolę na znieważenie inćj
pamięci ! Ucieczka byłaby przy
znaniem się do winy. N ic, ni
gdy ! nie zezwolę na lo .» —
• Lecz jeżeli zostaniesz, um
rzesz, • odrzekła drżąca dziewica.
• Pewna jestem , iż wkrótce nie
winność twoja dowiedzioną zo
stanie^ w ten czas z dumą bę
dziesz mógł dopomniććsięorękę
tej która nikomu wiary niezaprzysięże. Nieociągaj się dłużej;
powóz czeka na ciebie, wkrótce
będziesz od twych oskarżycie
li daleko !» — «Agneszko , twe
wyrazy są nadto słodkie. Gdy
byś mi była pozwoliła umrzeć
niedńdająe lej ostatnićj do w y
lewanych już goryczy. Nićmogę,
niepowinieuiemtego uczynić.» —• W olisz więc mnie się wyrzec
jak przez kilka dni bydź celem
posądzenia. A b ! jakże jestem
nieszczęśliwa !» tonem wyrzutu
zawołała dziewica. — «To czego
żądasz jest niepodobieństwem,
przestań! przestań ! Kocham
cię więcćj jak życie; lecz ho

nor nad życie przekładam. Ża
dna moc niezdoła innie do ucie
czki nakłonić, i leni sposobem
zadania ojcu śmierci któryby był
przekonany, iż syn jego, przy
znając się do winy, podłym spo
sobem kary uniknąć pragnął. Za
nadto znam omysł jego nieugięty.
Przekleństwo jego spadłoby na
mnie. Zastanowiłem się, ulegnę
przeznaczeniu ; słodką pociesza
jąc się nadzieją iż kiedyś w lep
szym świecie potączćiny się na
wieki!'. — «Henryku , ty mnie
nie kochasz ! • — • Niebem się
świadczę iż żadna istota więcej
jak ty kochaną niebyła! • —
• Przecież odrzucasz jedyny jaki
ci pozostał środek posiadania
mnie ! odrzucasz podaną ci rękę,
dla próżnego urojenia, stajesz
się mej śmierci przyczyną , czuję
bowiem, iż ja cię iiieprzeźyję.» —
» Dobrze więc !» zawołał Zampiery niezdolny dłużej się opićrać,
> niecli się spełni moje przezna
czenie! Uciekajmy! W szystko
dla miłości poświęcam ! Oby Bóg
i ojciec raczyli mi przebaczyć!
Teraz jesteś moją zupełnie, • do
dał, wyprowadzając Agnćszkę
z więzienia. Już się zwrócili w
wązki korytarz który ich za ob
wód gmachu miał w yw ićźdź,
gdy blado posępna twarz mar-
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grabiego spotkała ich wejrzenia.
Agneszka wydawszy stłumiony
jęk paliła bez czucia ńaposadzkę.
Skinienie margrabiego dało znak
otaczającym go izby zemdloną
w ynieśli, a w milczeniu wska
zawszy synowi wnijśeie do wię
zienia udał się tamże za nim ,
i starannie drzwi za sobą zani
knąwszy surowym głosem w te
do niego przemów ił słowa: •Zam
piery ! u:yrodny synu ! na lakiż
koniec cię wychowałem ! Czyż
dla zakończenia życia jak ostatni
zbrodniarz całą moją miłość po
siadałeś! Lecz pocóż czynić wy
rzuty istocie, która, przyznając
się do winy, przez haniebną ucieczkę, szlachetne imię niesławą
okrywa! Henryku , mówił dalej,
zbyteczną jest chęć przekonania
mnie o niewinności tego, kto
hańbę nad śmierć przenosi.• —
» Przysięgam na śzacónek jaki
lamięci matki winien jestem ,*
irzerwął Henryk głosem śmiaym , « przysięgam na Boga, iż
żadnego występku niemam so
bie do wyrzucenia. ■ Chwila mil
czenia zdawała się świadczyć o
wewnętrznćj margrabiego walce,
lecz przybierając nąuowo da
wną surowość, dodał: «Czy łąątisz
się ty śmierci?* — <Jestem twoim

synem,* odrzekł Zampiery, «to
dość na tćm , uwięziony i na
śmierć wskazany, spoglądam na
nią bez trwogi'. * — * Lubię to
słyszćć, i przekonywam się o
słuszności mego domysłu; krew
Monlefinrych nieulrgła nigdy
uczuciu bójaźni! Odwaga twoja
więcćj za tobą przemawia jak
wszystkie w świeeie zaręczenia;
ta tylko mogłaby mnie zniewolić
do przebaczenia ci niegodnego
zamiaru ucieczki.* W idoczne
znaki rozrzewnienia okazywały
się w rysach margrabiego. «Chciałeś więc przez ucieczkę, wstydu ,
lecz nie śmierci uniknąć? Niechciałeś bydź na rusztowanie
prowadzony, aby się nie stać
celem widoku dla m olłochu, i
nie słyszćć ich przeklinania;
nie ehciałeś aby słyszano west
chnienie, lub dostrzeżono wzru
szenia w twarzy szlachetnego po
tomka; mów Henryko , niezgadujęż ja twych myśli ? » -— «Cze
m uż, o ojcze, tak dalece roz
bierać okrucićństwo losu który
ma bydź moim udziałem?* —
• Dla wskazania ci środków uniknienia w stydu, i zmazania z
rodu naszego plamy, którą wypiętnowałeś samym pozorem po
pełnionego występku, nakoniec
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aby cię uwiadomić przez co zy
skać możesz błogosławićństwo
ojca.» Ostatnie słowa wymó
wione były głosem surowym i
stanow czym .— (Dokończ! do
kończ!! zawołał hrabia z bole
ścią, «a w tej zaraz chwili uczynię czego tylko pragniesz!» —
• Pójdź w moje objęcia,» rzekł
margrabia, «teraz poznajęiźje
steś godnym imienia syna mo
je g o !! Po serdecznem uściśnieniu , ojciec wydobył zwolna łlaszcczkę małą a ukazując ją Hen
rykowi po gwałtownćj z sobą
samym w alce, rzekł cichym i
prawie grobowym głosem : —
• To jest śmiertelna trucizna!
Jeżeli jeszcze dwie godziny żyć
będziesz ulegniesz okropnemu
losowi a imię nasze na zawsze
skalane zostanie. Bóg który w
mćm sercu czyta, wić ile cię ko
cham , ile dla ciebie cićrpię!
Lecz nawet myśli rumienienia
się za ciebie znićść niezdołam.
Teraz m ów , sam twój los roz
strzygnij.— Najmnićjsze wzru
szenie nieokazało się na twarzy
młodzićńca, i śmiało odpowie
dział: «Rozumiem cię ojcze, i
pod jednym warunkiem wyko
nani twoją wolę. — Przebacz mi,
pobłogosław, a natychmiast sta
nie się twojemu życzeniu zadość. «
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— • Niebo wybaczy mi zapewnie •
czyn dla ochronienia sławy ojca
popełniony! Margrabia wzniósł
obiedwie ręce nad klęczącym sy
nem przez chwilę zdawał się
bydź w modłach zatopiony, nakoniec stłumionym głosem rzekł:
• Błogosławię cię mój syn u !...
mój godny sy n u !... poświęce
nie będzie zupełne... Wkrótce
cię w niebie zobaczę ! lecz, słu
chaj... nadchodzą... oni twćj
krwi pragną ! ... Jeżeli źle zrobi
łem , oby mi lak przebaczono,
jak ja tobie przebaczam!" —
Przycisnąwszy go konwulsyjuie
do serca wybićgł z więzienia.
Szelest zbliżających się coraz
był wyraźniejszy. — «Masz słu
szność, mój ojcze , » zawołał
Henrykj «oby Bóg przyjął mą
duszę i błogosławił Agnćszkę!«
Gdy się drzwi na nowo otwar
ły , już był wypił truciznę. Zwra
cając się do przybyłćj straży;
• P ójdźm y,« zawołał z zimną
krwią, «jestem golów !»
( DOKOŃCZENIE NASTĄPI. |
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FANTAZYA.
Juz noc — leć duszo w krainę marzenia.
Nikt łzy niedejrzy — nicprzerwie wc
( stchnicnia!
Cicho — żaden glos ucha nicdolata —
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Jakby nikt nieżył na przestrzeni świa<ta. —
Umilkły gwary — sen rozpostarł sieci,
A gwiazda nocy, jak nad grobem świeci.
Niechaj śpią oni— mnie życia potrzeba,
Co ogniem pali—-myślą sięga Nieba!
Idź precz odemnie ty ziemsko powłoko
Co niedasz myśli podnieść się wyso(k o ! —
Płyń, duszo moja, na kłębach tumanu—
1 po nad wiry przeleć oceanu —
1 żwawo usiądź na skrzydła gołąbki —
Podnieś się bystro, gdzie złociste rąbki
Błyszczą do koła w lazurowej szacie —
Jakby brylanty, na tronu szkarłacie:
1 bez wędzidła, jak rumak zuchwały,
Co miecie stępy piaszczystemi wały —
Na falach myśli — ty myśli kochana,
Czysta jak niebo,— światem nieskalana.
Bujaj wysoko po nad rajskim pro(giem —
1 poznaj Tego, co świat zowie Bogiem!
Już prysły gwiazdy z wielkiego ogniska,
Każda, światełkiem w błękicie poły( sk a .—
Tysiące bladych, na obłoków ło n ie ,
Drgających iskier nad skonaniem plo(
;
Tysiące innych ręka niewidziana
Sieje do koła w*pałacu niebiana.—
Cały horyzont, podobuy do morza —
Gdy- silna burza, do modrego łoża
Zaniesie iskry wyrwane z pożaru —
1 słabym ogniem śród wody obszaru,
Z lekka uderzy po bokach zsinionych ,
Mignie po falach, krepą zaciemnio( nych —
1 kiedy jedn e w przepaści zanurzy —
Na rączych skrzydłach, zwinny pod( much burzy
N o w e , liczniejsze iskierki przypędzi
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1 lepiej morza rozjaśni krawędzi. —
Jak śliczne, ciche to niebios oblicze
I tak pogodne, jak oko dziewicze Nieśmiałe gwiazdy romantycznie pieści;
Ile ten obraz tkliwych wdzięków mie( ś c i!
Gdy zgłębi nocy, w nadpowictrznej to( n i,
Za gwiazdą oko, dusza, moja gon i;
Gdy sobie marzę nad brzegiem strumy( ha,
C o, lekkim skokiem, kamienie prze( myfca —
A w czystej wodzie, jak źródło krynicy,
Jak łza co błądzi w panieńskiej źrenicy.
Milczący księżyc kąpie lice swoje —•
I zdrój gościnne otwiera podwoje. —Gdy widzę szare, uroczyste cienie ■—
Melanclioliczne natury spojrzenie —Nagłe wzruszenie ogień w serce w io n ie,
I znowu serce niedbale utonie
W rozkosznein morzu długiego dumania
Jak wźrok w przeszłości przed chwilą
( skonania.
W ten czas, po stronach duszy zadzi( wionćj.
Jak na Orfea lutni natężonej I
Jakaś harmonija czarodziejska biega ,
Rzuca w ocean bez końca, bez brzega...
I , jakieś tony dobywa jęczące —
Tak, jakby echa słowa konające!
Nikną wspomnienia żalu i tęsknoty —
Zdaje się czuję kochanki pieszczoty;
Zuużone czoło wspieram na jej ramie —
Zaglądam w duszę, co nigdy nie kłamie
W duszę mej lubej, co w aniclskiem
( oku,
Pływa tak czysta, jak słońce w obło( k u ...
Zdaje s ię , obok mnie tu siedzi o n a,
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Ztkliwem westchnieniem tuli mię do ło,
(n a .:—
Zdaje się, usta moje rozognione —*
Miękte uplóty; zefirom powolne,
Raz się zwijają rożnów skaczą swa-

(,wolne. -—
T a , moje serce » łańcuchy''mocnemi,
Skute z a nio łem , odbiega juz ziemi: —
1 myśl gorąca, z duszy uniesionej
Jak skra z prdcliowrii tryska zapalonej
Myśl, co nieścigla błąka się w prze( strzeni
Sama się gubi w ilości promieni —
I niepojęta, 'jak słowo stworzenia Prędko li m i t ó w objęciach złudże-
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WĄŻ MIŁOŚNIK MUŻYKlVV każdym kcsyu isą Udzie umiejący z łatwowierności i cie
kawości drugich korzystać; w
W schodnich ątpli Indyach jest
takowycfj, pąjwięcej. Zaled wje
przybywający cudz°?iemieę „s,ta
nie na tamtejszćj ziemi , już mnó
stwo kuglarzy, tancerzy, skocz
ków i tćm podobnych artystów
otaczają g o , i za lichą nagrodę
gptołyĄŚj? slpżenjja piu pfiarują.
.Ąlię^y vys^ystki«mi tćtńi in
dywidua,mj, najwięcej w Europejczykach podziwienia i obawy
Wzbudzają ęj j, którzy tańcujące
węzę pokazuj;), i jaszcze rodzaju
najziadliwszegu. Ukąszenie bo-
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wićm takiego węza niezawodnie
śpiierć za sobą pociąga w prze
ciągu kilkunastu m inut.— Ten
rodzaj wężów najczęściej się p o 
jawia na brzegach wyspy €’oromandel, i nazywany jest p o 
wszechnie Cobra Ile Cnpello czyli
wąż ęsepkowy t Zwyczajna jego
długość wy nosi 5 do 4rec,b, stóp,
barwa jego żółta czarno nakrapiana. Co do kształtu, odróżnia
się tylko od wszystkich połudpiowych wężów , ' pewnym ro
dzajem woreczka któęy m,a W tyle
głow y.
Dopokąd wąż jest spokojnym,
wspomniony woreczek jest bar
dzo niafo widoczny, lecz jak
tylko gnlćwać lub cieśzyesię za
czyna natychmiast przybiera wię
kszy kształt, i wyraźnie dóstrzćdz
można na brudno-żółtyip tle czar
ne okulary, z pomiędzy których
głowa się ukazuje.
Szczególniejsze upodobanie w
muzyce jest5 wyłączną własno
ścią tego płazu, gdy tylko wia
doma jest kryjówka je g o , ła
two bardzo odgłosem muzyki
Wywabić go z tejże można. Iodyanie , którzy dla dostarczenia
sobie sposobu do życia takowe
utrzymują , podobnego jak niżćj
opisany do łowienia ich używają
śęudljia. — Jeżeli w którćm miej-
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scu dostrzegą ii wąż takowy się
przechowywa, wzywają Indyanina który zwykł takowe za pie
niądze pokazywać. Ten gdy
przybędzie w wskazane miejsce,
zaeznie grac na małym instru
mencie do naszego flecika po
dobnym. Po kilku minutach wy
suwa się wąź poruszając na wszy
stkie strony głow ą, i radość swą
okazuje. Gdy juz przytomni na
cieszą się tern widokiem Indyanin grać przestaje, a pochwy
ciwszy węza za ogon, rozdra
żnia g o , do pyska przysuwając
kawałek sukna na długiej łasce
przytwierdzony, kilkakrotnie to
po*wtarza, dopóki wąź rozzło
szczony nie pochwyci zębam i,
dopićro przez najęłe oderwanie
do zostawienia jadu zmusza, poczćm przyłożywszy Recik dó
odwrotnej strony koszyka w któ
rym zwykł tdkie węże przecho
wywać , gwiźdźąć, zwabia je do
tegoż.
TÓtfAhZYSTWA

WSTRZEMIĘŹLIWOŚCI

W AMERYCE.
Przed lat 1 0 nie spełna po
zakładano w Stanach Zjednoczo
nych Ameryki Północnej towa
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rzystwa wstrzemięźliwości i tak
wzrost ich , jakolćź skutki cu
downym prawie rozwijają się
sposobem. Pićrwsze towarzy
stwo tego rodzaju powstało w
Massachuset 1856 roku; wkrótce
rozszerzyło się i po inny ch pań
stwach Stanów Zjednoczonych,
a sam Nowy-Jork liczy ich te
raz więcej jak 8 0 0 . Niezmierna
ilość osób z klas pracujących
wstąpiła do tych towarzystw’.
W ielu zaprzestało częstować ro
botników swoich wódką, a ci
mimo tego nie z mniejszą chęcią
i gorliwością pracują. Lecznajzbawienniejsze skutki wywarły
towarzystwa wstrzemięźliwości
na majtkach, którzy mocne trun
k i, a mianowicie grn g, tak na
miętnie lubili, że tenże poreyami nawet do dziennego wydzie
lano im użytku. Dzisiaj najmniej
4 0 0 okrętów wpływa rocznie z
portów Stanów Zjednoczonych,
nić mając na pokładzie swoim
ani kropli żadnego mocnego trun
ku. Majtkowie przekonali się ,
że misa napełniona gorącą ka
wą lepićj, niżeli wódka, służy
im do przywrócenia sił żyw o
tnych. O w powrót do wstrze
mięźliwości ten miał skutek,
że towarzystwa zabezpieczające
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zmniejszyły o pięć procentów W olter mówił malarzowi Vertaksę od okrętów, nicinirszrzą- nel wdele pochlebnych rzeczy o
ęycli w sobie mocnych napojów. kolorycie jego obrazów. Veruet
Żołnierze idą po części za przy odpowiedział: <Koloryt ten prękładem majtków. Na rozkaz p re dzćj jednak spełznie, niźli atra
zydenta zmniejszono znacznie ment waćpana. >
Dr. Balgui (słynny kaznodzie
rozdawanie pomiędzy żołnierzy
rodzaju w ó d k i, zw an ej whisky, ja) miał raz w kościele katedral
a wydział ministerstwa wojny nym w W indchester kazanie na
zalecił zupełne zniesienie tego text: <W szelka wiedza ludzka
zgubnego zwyczaju. Skutki to jest próżnością.» Nazajutrz Dr.
warzystw
W wstrzemięźliwości oka- W arton przysłał mu następują
zały się nie muićj zhawiennćnii ce dwa wiersze:
■Żc wiedza jest próżnością, wyrze
dla całej rnassy narodu. Stąd
(kleś kapłanie,
wypływa, że przywóz zagrani
■Lecz kto cię wczoraj słyszał inne
cznej wódki do Nowego-Jorku
(powziął zdanie.
już od lat wielu zmniejszył się
— Spominając o Fizyonomice Larocznie o 1 ,1 1 7 ,7 1 8 galonów , yatera rzekł Lichtenberg: «W
w wartości blisko 1 2 ,0 0 0 ,0 0 0 istocie, bardzo wiele uczynił on
zł. poi. W sam ych zaś Stanach w tym względzie j więcej znaj
Zjednoczonych o 2 , 0 0 0 , 0 0 0 ga duje w nosach naszych teraźniej
lonów mnićj teraz wódki wyra szych autorów, niźli wszyscy
biają.
rozsądni ludzie w ich pismach.
—
T R A F N E O D PO W IED ZI.
» Co jest właściwie filozofia? o
zapylała piękna księżna C" pe
wnego młodego uczonego. .F i
lozofia ,» odpowiedział z lekkim
ukłonem uczony, .jestto być w
towarzystwie księżnej pani, a
przytomności nie stracić.. —

W

SZ A R A D A .
Pierwsze baw i, zbogaca , lub nadzieje
( zdradza
Przez drugie dwie , w ubiorze nowość
( się odradza,
Wszystko Państw wielkość znaczy, na( wet samych włości
Cnotą jest w niewinności. występkiem
( w miłości.

K rako w ie , C zcionkami J ó z e fa C z e c h a .

