j>
_
"■>W’■Tl
A TTf
iŁJ,1^ł JLj Iw, 7 W
LITERACKI.

Pismo to w y c h o d z i___
trzy razy wtydzień
to jest s wPoniedziałek, Środę i
Piątek, o drugiej
po południu.
P

oniedziałek

30 L ipca

Zaliczenie na 3644
Krów wynosi Zip.
6 i przyjmuje się w
księgarni Czecha .
w Handlach Kocha
i Schreibera.

N — 24.

OZDOBA W IOSKI.
Niechaj wilcy żarłoczni nie wyją
na twoim grobie ! niech puhacz
skrzydeł swoich nierospuszcza
nad miejscem twojego spoczyn
ku Niech wicher niewściągniony, pioruny i burze nieśmicją
znieważać ziem i, która twe
szczątki szacowne przykrywa!
lecz niech ją miłość wieczną wio
sną zieleni!
(Herrick.)
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R oku*

dokiem tej okolicy. Przechadzka
m oja, jak się to często podr'.
żnym trafia , wzięła kierunek ko
kościołowi, niedaleko wioski le
żącemu. Byllo rzetelnie przed
miot ciekawy. Starożytne wie
życzki, całe bluszczem pokryte,
spomięilzy zieleni, którą były osłunione, ukazywały gdzie nie
gdzie szarawą część m uru, albo
jaką dziwaczną ozdobę. W ie 
czór był przyjemny; po mgli
stym i bardzo pochmurnym po
ranku , o południu niebo się w y
pogodziło , i pomimo niektórych
posępnych obłoków snującychsię
jeszcze nad moją g ło w ą , widno
krąg wystawiał lękką purpurową
pow lokę, i słońee zachodzące
połyskując pomiędzy mokremi
listkam i, użyczało przyrodze
niu inelaucholicznego uśmiechu:
rzekłbyś, iż to jest pożegnanie
konającego chrześcijanina, który
się uśmićcha ku grzechom, i
troskom tćj ziemi , i w pogodzie
zgonu upewnia, iż w całćjsw ćj

Zwiedzając jedno s hrabstw
odległych A n g lii, zapuściłem się
był raz daleko dróżką uboczną,
jakie pospolicie do miejsc naj
bardziej odosobnionych w wiej
skich okolicach, prowadzą; i po
południu zatrzymałem się w pewnej w s i, której roskoszne i
samotne położenie ukazywało
największe piękności. Mićszkance tamtejsi mieli w obejściu się
swojem powab tej naturalnej
dobroci, która się wcale widzićć
niedaje we wsiach przyległych
wielkiem u traktowi. Postanowi
łem tam nocować; i zjadłszy obiad
zaw czasu, wyszedłem dla nasy
ceni^ się dowoli powabnym wi* chwale powstanie.
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Usiadłem był iih kałnłeniu gronowym na pół skruszonym; i
pogrążając się w przyjemni- mą*
rżenia, jakie godzina podobnej
ciszy natchnąć jest zdolna , invśliłem o przeszłości , o przyja
ciołach lat moich młodych, o
łych, którychem śmierci , albo
nieobecności Żałował; i w tent
zasępieniu wyobraźni, doświad
czałem ctStS słodszego nad sarnę
uciechę.
« Powolny
J dźwięk
* dzwona s pobliskiej wieży wychodzący
do uszu moich dochodził; głos
fen był w zgodzie z resztą wido
wiska i nietylkó nie przerywał
wzruszeń doznawanych przezem n ie, ale się jeszcze zdawał do
nieb stótoWad: przeszedł czas
ii a w e t .ja k iś ,.,n intern się postrzegł,
iż to być musi dzwonienie po
umarłym zapowiadające nowego
feogtłońt mieszkańca.
,
W tejże chwili ujrzałem or
szak pogrzebowy przeciągający
przez wiejskie m urawy: szedł
on zwolna pó krętej ścieżce,
znikał sprzed moich oczu i znów
się pokazywał spomiędzy nie
wielkich przerw, jakie się w sa
morodnych płotach przvległych
zdarzyły, aż nakoniec zbliżył się
do miejscu, gdztem siedział. Mło
de dziew ice, białą odziane, utrzymy wały całun: jedna z nich,

która zdaw ała się mieć lal okuło
sicdmnaslu , szła na c z e le o r 
szaku , niosąc w ręko girlandę
z białych kwiatów, skąd wnio
słem , że przedmiotem ich reli
gijnego uczczenia była młoda
jeszcze niezamężna osoba. Za
ciałem szli rodzice zmarłej, para
szanowna i należąca do pier
wszego rzędu wiejskich ttiiStekańców. Ojciec zdawał się po
wściągać sw ą boleść wewnę
trzną; lecz osłupinłuść wejrze
n ia , ściąganie się wszystkich ry
sów twarzy, wykazywało walkę
duszy jego. Zona oparta na jego
ramieniu; gorzko płakała f od
dawała się wstrząsającym ją
wzruszeniom

żalu

macierzyń•>

śkiego; — Poszedłem Za kótidoktem do kościoła. Umieszczono
trumnę w sklepie, i zawieszono
girlandę s kwiatów i rękawiczki
białe nad siedzeniem , które nie
szczęśliwa zajmowała za życia
swojego*
Każdy zna poruszającą tkli
wość pogrzebowego obrzędu.
Jeslże bowiem kto tak szczę
śliw y, komu się nie zdarzyło
doprowadzić kiedy aż do grobu
ukochanej istoly? Ale niestety!
jeżeli przedmiotem tćj ostatecznej
usługi są zwłoki tiiewinuości i
piękności, która w kwiecie wiekit
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zniknęła, jestże co nad ten w;,idok tkliwszego? Przy owćgi
proslem , lecz uroczystćnt pieniu
towarzyszącym złożeniu ciała do
grobu : ziemia do ziemi, popioły
do popiołów, prochy do prochów;
|z y <0lodyeh dziewic s trumieniem
płynęły. Ojciec zdawał się jestczr passować z swym żulem ,
i pocieszać się pewnością: Że
di szczęśliwi,, którzy amierąpf im,
P a n a ; lecz maiku myśl i la tylko
o s w ujem dzlćcięciu, podciętem
kosą śmierci i zwiędłam jako
kwiat polny śród w oni, którą
w ydaw ał; była lo Hócdtei, która
plącze nad dziećmi swojimi, i poęieszont} być nię ehce.
. Za powrotem dowiedziałem się
O ca lej hi s toryi lej nicszczęśli woj;
póstury* była iirosta i laka, jaką
często opowiadają. Młoda dzie
wica była pięknością i ozdobą
wioski. Ojciec je j, niegdyś bo
gaty dzierżawca gruntów, stra
cił był Wcięśei majątek. Była
ona jedynaczką u n ieg o , i wychowana w zupełnej prostocie ży
cia wiejskiego; uczennica miej
scowego pastora i najupodohausza owieczka z jego malej ow 
czarni. Zacny ten człowiek czu
wał ze szczególniejszą staranno
ścią nad jej wychowaniem , ograniczonćin , to pewna , ale stii-

sowmuu d,ę. jej przyszłego, po
wołania ; albowiem usiłował uczynie ją zaszczytem własnego
stanu, niecbcąc jej nadeń wy*
nosić, Czułość i dobroć rodzi
ców , nieużywanie jej do prac
zw yczapiych? rozwinęły w nićj
przyrodzone powaby i tkliwość
charakteru , która się dobrze zga
dzała sczurnjącćmi wdziękami
Osoby. Zdawała się ona być de
likatną ogrodową rośliną, kwi
tnącą przypadkiem pomiędzy
wićjskićnii i dzikifali ziołami.
Towarzyszki jej czuły i bez

zazdrości’ uznawały wyższość jej
wdzięków , nad które piękniejszą
jeszcze bvła jój skromność la gło
dna i dobroć obyczajów zachwy
cającą; o niej to sprawiedliwie
powirdziećby można .
• Najpiękniejsza z młodych wieśnia
czek | co kiedykolwiek przez te
zielone łąki przebiegały: jej czyny,
jej postać, zdają się eóś wyż
szego nad nię sauię wskazywać;
zanadto ona na te miejsca szla
chetna. »

W ieś tamtejsza była jednem
zowycli miejsc odosobnionych,
które jeszcze niejakie zabytki
dawnych zwyczajów angielskich

zachowują. Miała sw oje wiejskie
ząbawy, rozrywki w dni świąteł-zue i obchodziła jeszcze uro

czystości majowe lak niegdyś
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w Anglii 'powszechne. W yznać i wesela wrodzonego mtodćjdzie
potrzeba, iż sprawcą tego wszy
stkiego był pastor, miłośnik sta
rych zwyczajów, i jeden z owych dobrych i poczciwych
chrześcijan , którzy m yślą, iż
dokonali przeznaczenia sw eg o ,
kiedy radością napełnili ziemię
i uczucia wzajemnego przywią
zania między ludźmi wzbudzili.
Pod jego to w ięc opieką drzewo
majowe corocznie się śród wiej
skiej murawy wznosiło, i w dniu
nazwanym dniem majowym zdo
biono je w girlandy i wstęgi.
Jak za dawnych czasów, wybićrano królową, albo panią ma
jo w ą , która powinna była przodkować i zabawom i rozdawać
nagrody i dary. Malowne wsi
położenie, ruch wielki panujący
przy owych uroczystościach,
ściągał często uwagę podróżnych,
których przypadek sprowadził
w to miejsce. Stych liczby był
pewien oficer z regimentu w bli
skości leże mającego. Zachwycił
go naturalny gust przewodni
czący tćj całćj wieśniaczćj wy
staw ie, a szczególniej wzrasta
ją c a piękność Królowej Maju. B y
ła to oblubienica wioski, uwień
czoną kwiatami, rumieniąca się
i uśmićcbająca na przemian w
mitem połączeniu trwoźliwości

wicy. Prostota jćj wiejskich oby
czajów ułatwiła młodzieńcowi
sposoby zabrania z nią ryęhłćj
znajomości. Stopniami pozyskał
jej poufałość i palii jćj swoje
chary s tem rostrzepanćin obej
ściem się , do jakiego oficerowie
są bardzo skłonni, obcującz wie
śniaczkami młodemi.
Stćm wszystkićm w postępo
waniu jego n|c zastraszającego
niebyło: o miłości nigdy nie mó
w ił; lecz pomiędzy rozmaitćmi
postaciami, pod jakiemi ta się
namiętność pokazuje, są niektóre
bardziej jeszcze działające niż
mowa j i za ich to pomocą w ser
ce się ona przedziera, nie zoslawując żadnego środka obro
ny. Ogićń oczu, dźwięk głosu,
tkliwość nieokrćślona , klórc Wy
pływają s kałdćfli słowem, w ej
rzeniem i gieslem ; oto prawdzi
wa miłości wymowa : można ją
uczuć, pojronwać j lecz nigdy
jćj nikt opisać niezdoła. Polrzebaź się dziw ić, że podobne*zwo
da,iciwo mogło wkrótce zniewo
lić serce m łode, niewinne, i oIwarte na wszystkie wrażenia?
W isto c ie , młoda dziewica ko
chała , utewiedząc prawie o tćm,
źc kocha; nigdy się nie zasta
nawiała nud rodzącą się namię-
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tnośeią która zajęta wszystkie
jej m yśli, wszystkie uczucia 5
nigdy n*e zwróciła uwagi na jej
następstwa. W rzeczy sam ej,
nie patrzyła na przyszłość; gdy
był obecny, słowa jego, wejrzeuia iłu<il>ijni v ją zupełnie; gdy
nieprzytomny, myśliła o ićm ,
eo podczas ostatniego działo się
widzenia. Lubiła z nim się błą
kać po śmć&kuub zielonych i około
zagród okolicznych on ją nau
czał widzieć w naturze nowe
piękności; mówił do niej języ
kiem wysokich i ukszlalconych
zgromadzeń, i czarował jej ucbo tajemniczą romansów i poezyi, potęgą.
N igdy może nie było pomiędzy
dwiema płciami czystszej namię
tności, mid miłość tćj niewinnej
dziewicy. Twarz męzka jćj mło
dego czciciela, blask jego w o
jennej odzieży, m ogłyspoczątku
zachwycać jej oczy, ale nie to
jedno podbiło jćj serce : jćj przy
wiązanie ubóstwieniu się równa
ł o ; uważała go za istolę wyż
szego r zęd u. W obecności jego
czoła się przejętą zapałem noszy
s pezyradz®1*i* delikatnej i poe
tyckićj, która po raz pierwszy
obudzą SÓj pojmując skwapliwie
co jest górne i piękne. Nic my
śliła o nikczemnych różnicach

fortun y i stanu, postrzegała tylko
róznici między jego rozumem,
ohej ścieni się i obyczajami, a
tern, eo w wiejskiej swojej spó
łce z.ności widziała i do czego
przywykła, i te postrzeżenia nada wal v w jej oczach wy ższą war
tość miłemu. Z e wzrokiem spu
szczonym , pełna tajemnej ra
dości słuchała go pilnie, a roskuszne uniesienie udzielało jćj
różowym jagodom je szezńón ići~
szegn kohirn. Jeśli [irzypadkiem
rzuciła nań skromne we,rżenie
wyrażające pndzi w bojaźli wy,
natychmiast zwracała swe oko
wmicoiąc się i w zdychając na
myśl ot własnej nizssmSe!?
Młodzieniec równie się prze
jął miłością; lecz uczucia jego
mniej delikatnej były treści. Za
czął (en związek s płochuścią;
gdyż słysząc tysiąc razy mło
dych oficerów przechwalających
się ze zwycięztwr nad wieśnia
czkami , roił soliie, żc tryumf
podobnego rodzaju do jego Sła
wy-, ja ko człowiek a dolnego ton u,
był i i ieoil hicie polrzelmy. Na
szczęcie pełen był ognia mło
dzieńczego wieku; życie w błą
kaniu się i i ostargnieoiu wied z inne jeszcze nie uczyniło jego
serca sumolubnćm i zim nem :
zapalał się płomieniem, który
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wzniecić żądał, i nim się poznał
na sweni położeniu , został już
roskoc liany m rzetelnie.
Cóż więc miał czynie otoczony
przeszkodami, które nim stan nie
zawadzaj.} W podobnych zw iąz

kach nieco zmyślny eh ? Stan je
go , uległość, w jak im zosta
wał u nieugiętego ojca w szy
stko mu niedopuszezało ntyślić
o podolineui ożenieniu. Lecz
jeźli zwrócił swe oczy na to nie
w inne, a tak czule i łagodne
stw orzenie, widział w jej oliyczajaeh czystość prawdziwi}, w
życiu cnotę niezeiu nieskażoną,
<i Wspojrzeniu pewien rodzaj
błagającej skromności; które
wrażając szacunek •, niszczyły
wszystkie upadlające wzrusze
nia. Aapróżno się on starał szu
kać wsparcia w nikczemnych
przykładach ludzi światowych ,
itapróżno żądał oeliłodzić szla
chetny zapał swych uczuć przez
płochość, z jaką ich słyszał o
euocie kohićt mówiących; ilekroć
razy ona się przed nim ukazała,
zawsze była otoczona tym ta
jem nym , lecz (niedostępnym uro
kiem dziewiczej czystości, który
w Swym świętym zakresie niedupuszcza żadućj występnej myśli.

stały, a niespodziana ta wiado
mość zmię.sz.ała młodzieńca zu

pełnie. Trwał on czas niejaki
Wsłanie najboleśniejszej wątpli
wości ; Wilhśł się czy lun jćj
domćść o ciosie , klócy jego serce
p rzeszyw aj, { chcial zórzek.ii:
póki dzićń wyjścia oznaczony

nie będzie: alt- niestety, usiło
wanie to nie jmdolinćni mu by In,
i podczas jednej wicc/.ori.ej prze

chadzki , dal jćj wiedzieć o tej
fala Inć| nowi nic.

.Myśl odjazdu jeszcze się ni
gdy uicpezedstawiuła w umyśle
młodej dziewicy; za jednym ra
zem niszczyła ona wszystkie jćj
o szczęśliwości marżcuió j dz.iśs
wica uważała ndjazd jako nie
szczęście n agłe, niepodobne do
zniesienia , i płakała z nie win ilo
ścią i prostotą dżićrłęrta. JKochanek jej pr&ariskał ją do swo
jego łona, poeało w a ni a jego os u Szały łzy po jćj jagodach pły
n ące, żadnego nieznajdował oporu; są liowićm chw ile , kiedy
czułość i żale, zdają się mięsznjąC z sobą, uświęcać pieszczo
ty miłości. Był on s przyrodze
nia porywczy: widok piękności
Śpoczywającćj w jego objęciach ,
i zdającej się skłaniać ku żądzom
W tćm znagła regiment od- je g o , pewność przewagi, jaką
bićra rozkaz udania się na ląd zyskał u nićj, i obawa utracenia
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kor hanki n niaw «e j wszystko
się to połączyło do przytłumienia
w nim uczucia czci i tkliwćj
względności; podał jej projekt
aby opuściła dom ojca i dzieliła
z nim losy.
( dokończenie

nastąpi .)
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POLOWANIE NA L w Z

-----Pismoczasowe Temps zawiera
niektóre uwagi, dotyczące się polowania na Iwy, które się obeenie, wprowincyi Oran częściej
niż kiedykolwiek odbywa* Z tych
uwag zamieszczamy tu niektóre
z ważniejszych, opisane przez
jednego oficera francuzkiego.
Lew unika, ile możności, wszel
kiej walki z człowiekiem; kryje
się w najgęściejszych zaroślach;
lecz gdy widzi, że myśliwi już
go wyśledziwszy ścigają, wtedy
szuka olwartszego miejsca, któreby dla niego do walki korzy*:
stnićjszćjn być mogło, i na klórćm stanąwszy, czeka na nich
odważnie i spokojnie. Myśliwi
wyjeżdżają na przeciw niemu
z'największą ‘przezornością, -a
zbliżywszy się na wystrzał, zwra
cają konie w kierunek przeciwny
od kierunku lego srogiego zwierza, polem obróciwszy się za
razem na swych siodłach -— itrje-

rzą i strzćlają do niego. Atoli
wystrzeliwszy, umykają lotem
błyskawicy, co koniom sił wy
starczy 5 jak bowićm spokojnie
patrzył lew, gdy do niego mie
rzono, tak potem s wściekłością
rzuca
na swego
przeciwnika,
. —sięW------o - i-------nic nie zdoła ocalić strzefoa,
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jednak lew spotka na drodze pieszo idącego człowieka, wtedy
.okazuje całą bystrość swego ro
zumu. Przybliża się do podróżnego i nie tknąwszy go bynaj
mniej , przypatruje się mu z uwagą, jak gdyby się o jego prze
konać chciał odwadze; jakoż w
samej rzeczy wystawia on od
wagę pod różnego na naj większą
próbę. Najprzód wącha go ze
wszystkich stron , idzie raz ku
niemu , drugi raz koło niego, a
czasem kładzie się w niejakićm
oddaleniu w poprzćk na drodze,
dla zobaczenia , ażali go podró
żny omijać się ośmieli, Potćm
wraca znowu do niego i z lekka
go potrąca ; skarżąc koło niego
wesoło, patrzy mu ciągle w oczy,
a nawet liże mu policzki. Jeżeli
zaś podróżny podczas tych stra
sznych prób okaże jakieś drżenie,
potknie się o karnićn, albo co
kolwiek się Zachwieje, uderza
g o lew silną łapą w ramię i rzuca
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nim o ziemię. Polem cofa się
na kilka kroków z miejsca, na
klórćin upadł nieszczęśliwy i zno
w u pi zypatruje się mu z uwagą.
Jiezrli postrzeże, że wędrowiec
do tego słupnia przejęły jest
strachem, iż się więeój nie rusza,
wtedy rzuca się itą niego i roz
dziera go na kawałki. Jeżeli zaś
człowiek odważnie przyj mie to
poufale nustępowunie , albo na
wet z nim poigrae się ośmieli,
wtedy lew poskakująe w esoło,
idzie z nim tak daleko, sż pokąd
się droga inu nie przykrzy, albo
jednostajną uńudzony zabawą
odwróciwszy się od niego, w gęstwi krzaków nie zniknie.
— tmooaoo—
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S Z C Z Ę Ś C I H A R T Y ST V,

Pewien rzeźbiarz, nazwis
kiem T. Kistori, jadąc z W ioch
do Francyi . miał to liieszczęście wywrócić się s powozem w
okolicy Liigduiiu i lak dalece
został skalee^an vm , że go musiano zanieść do szpitalu. Młody
ten artysta dla przepędzenia czasu
i ziipoiawlewia o swym bólu,
zrobił tamże Chrystusa na krzyżu
z wosku, i tak wielką tern dzie
łem zwrócił na siebie uw agę,

W

iż przyjechawszy do Paryża był
przez pana Carafa zaleconym
królowój, która przejęła go bardzo łaskawie i poleciła m u , aby
to samo wyobrażenie Cbrystusa
dla uftfj zbronzu wyrobił.
MODLITWA KOCHANKI.
Moja tuba gdy ciszę upatrzy do bota ,
To ulgi na kochanie szuka w świętych
( stronie:
Uklęka przed obrazem ,.za lamuje dłonie.
Podnosi czarne oczy i , śpiewem anioła,
» Matko b o le śc i, matko m iłości ’ » za( w o ła ,
■ Przez te miecze cierpienia, co tkwią
( w twojem ło n ie ,
» Przez ukochanie syna, co s twoich
(ócz plon ie,
■ Ostudź ten ż a r' któremu pierś już
(niepodoła.
■ Ratuj mię , matko bólu Jak miłości
( matka.. .. ■
Jam nadszedł i dokończył modlitwę
( przerwaną :
» Zdarz , niech te prośby drog^ potrze(bą się staną !!!»
• Jakże tam nasze modły i miłości
( matka ? 1
Zapytałem niedawno z uśmiechem, ko(■chaną.
■ Ab ! wysłuchano , rzecze, lecz tylko
(ostatka! «

*—
*
Znaczenie przeszłej zagadki:
f i a p e l a.

Krakowie , Czcionkaui J ózefa C zecha.

