
10 próśb
książki 
do czytelnika

I. Nim zaczniesz czytać — 
obłóż mnie w papier !

II. Nie dotykaj mnie brudnymi 
rękami!

III, Nie czytaj mnie przy je 
dzeniu !

IV. Nie śliń palców przy prze
rzucaniu kartek!

V. Nie mnij kartek i nie za
ginaj rogów.

VI. Nie przeginaj mnie przy 
czytaniu !

VII. Nie kładź mnie rozłamaną, 
grzbietem do góry !

VIII. Nie umieszczaj mnie w do
mu na miejscu nieodpo
wiednim !

IX. Nie rób na mnie żadnych 
znaków, dopisków!

X. Nie wyrywaj i nie niszcz 
obrazków i kartek!
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Paryż został zelektryzowany.
Paryż, którego chyba nic już w  świecie 

zadziwić nie może, rozentuzjazmowany zo
stał artykułem, zamieszczonym na naczel- 
nem miejscu w dzienniku „Matin“ , i zwra
cającym uwagę olbrzymim tytułem: 

„Kolonizacja Sahary".
A potem dopiero szło, co następuje: 
„Francji przybywa potężny szmat ziemi. 

Sahara, ta piaszczysta, bezpłodna Sahara za
mienić się ma w krainę zdolną do uprawy, 
rodzącą zboża, wino, pokrytą zielenią. Wy- 
kwitną na niej ludne kolonje, miasta, po
wstaną fabryki i zakłady przemysłowe, któ
re zajmą się eksploatacją bogactw mineral
nych, spoczywających w  łonie ziemi, pod 
piaszczystą powierzchnią.

Mil jony ludzi, cierpiących biedę i głód. 
znajdą zarobek, znajdą chleb, a nawet do
statek. W ten sposób choć w części rozwią

TOWARZYSTWO KOLONIZACJI SAHARY.



zaną zostanie tak paląca w obecnej dobie 
kwest ja socjalna.

A zarazem przyczyni się to do zaokrągle
nia politycznej całości władań Francji 
w Afryce. Po zdobyciu Algeru, po zajęciu 
Marokka i Tunetanji, Sahara urodzajna, roz- 
kolonizowana Sahara stanowić będzie po
tężny i najlepszy łącznik Europy z kolonja- 
rni naszemi w Kongo i Kamerunie. Bogac
twa tamtejsze dzięki temu będą mogły być 
staranniej i obficiej eksploatowane, przy- 
ezem i wpływ nasz rozszerzy się na znacz
nie większe przestrzenie.

Biała plama na środku mapy Afryki zni
knie, nie będzie tam krain, nieznanych po
dróżnikom, takich, do których nie dotarła 
noga Europejczyka. Afryka obecnie nie ma 
już tajemnic...

A sprawcą całego tego przewrotu jest sto
jący  na czele Towarzystwa Akcyjnego Ko
lonizacji Sahary —  inżynier Kazimierz Ha
licz, znany chlubnie z prac swoich i wyna
lazków na polu elektryczności, wielokrotny 
zdobywca nagród na przeróżnych konkur
sach naukowych, a ostatnio odznaczony 
wielką nagrodę Nobla za pracę z dziedziny 
fizyki oraz orderem legji honorowej.

Finansowaniem całej sprawy zajmuje się 
jeden z miljonerów Maurycy Leblanc.

Sam on zabiera dla siebie połowę akcyj. 
podczas gdy drugą połowę nabywać można 
w  biurach nowopowstającego Towarzy

stwa przy ulicy Chassee d‘Antin oraz



w pierwszorzędnych bankach. Kapitał za
kładowy powstającego towarzystwa w y
nosić ma miljard franków. Jak się dowia
dujemy, akcyj wolnych pozostało niewiele".

Jednocześnie prawie na wszystkich miej
scach widocznych Paryża ukazały się ol

brzymie plakaty, obwieszczające o powsta
niu nowego Towarzystwa oraz o rozpoczę
ciu sprzedaży akcyj zarówno w biurach, 
jak i w Bankach.

Entuzjazm paryżan po przeczytaniu tych 
obwieszczeń oraz mnogich artykułów na ten 
sam temat, rozrzuconych po wszystkich pra
wie pismach Francji, dosięgną! szczytu.

Najlepszym wyrazem tego zainteresowa
nia było oblężenie wszystkich domów ban
kierskich w Paryżu i na prowincji przez 
żądnych zapisania się na nowe akcje, ma
jące przynosić olbrzymie zyski.

W przeciągu jednego dnia cała wysokość 
kapitału zakładowego pokrytą została zapi
sami, przyczem cena akcji podniosła się 
prawie w dwójnasób.

Największy jednak ruch panował przy 
ulicy Chaussee d‘Antin, przy biurach nowo 
powstającego Towarzystwa.

Tłumy ludzi zebrały się tam tak wielkie, 
że z trudem pięćdziesięciu policjantów radę 
sobie z nimi dać mogło.

Każdy pragnął dostać się do biura, każ
dy chciał sprawdzić wiarogodność krążą- 
eych wersyj, no i zobaczyć kierownika in
stytucji, która dla Francji nową miała
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stworzyć erę, dać je j nowe ziemie i bo
gactwa.

— Bo skolonizowanie Sahary to nie baga
tela, — dowodził w tłumie, żywo gestykulu
jąc, jakiś już siwiejący jegomość, — panie, 
to szmat ziemi... to dużo większe, niż Fran
cja. A przytem droga otwarta... Z Algeru... 
z Marokka... do naszych posiadłości w Kon
go... Oho, — tu jegomość znacząco potrzą
snął głową, — stajemy się przez to w  Afry
ce pierwszorzędnem mocarstwem... Ten in
żynier Halicz to musi być tęga głowa...

I zrywając z głowy kapelusz, zawołał 
gromko:

— Vive Monsieur 1‘ingenieur Halicz!
A za nim tłum, porwany i rozentuzjazmo

wany, powtórzył okrzyk...
Jednocześnie prawie ktoś rzucił słówko, że 

inżynier Halicz jest Polakiem i w tejże 
chwili rozbrzmiał drugi okrzyk, niemniej 
głośny, niemniej pełen entuzjazmu i zapału:

— Yive la PologneL. Vive les Polonais!...
A tymczasem w biurach Towarzystwa

wrzała gorączkowa praca. Gromada urzęd
ników, pochylonych nad biurkami, wpisywa
ła coś do olbrzymich ksiąg, obliczała, zała
twiała korespondencję.

W innym znów pokoju, pochyleni nad 
rajzbretami rysownicy wykończali plany 
jakieś, konstrukcje dziwnych maszyn i przy? 
rządów, o tajemniczem jakiemś przeznacze
niu.



W  ostatnim wreszcie pokoju, zastawionym 
modelami przeróżnych maszyn, z stojącym 
pod ścianą stołem, zarzuconym rysunkami i 
planami, przy biurku również obficie zasła
nym papierami, siedział mężczyzna lat śred
nich, o ściągłej twarzy i rozumnych oczach, 
zatopiony w  odczytywaniu leżącej przed 
nim korespondencji.

A tak był pochłonięty tem, że nawet nie 
spostrzegł, jak drzwi od przyległego pokoju 
otworzyły się, i stanął w nich mężczyzna 
młody jeszcze, o twarzy zupełnie ogolonej, 
ubrany wytwornie, według ostatniej mody.

— No, monsieur Halicz, — zawołał przy
były, rzucając kapelusz i laskę na stół i w y
ciągając na przywitanie rękę do inżyniera,— 
dokonałeś pan przewrotu w Paryżu... Takie 
sceny, jakie się dzieją obecnie, widzieć moż
na chyba tylko w dzień święta Republiki 
lub też w dniu obioru prezydenta.

— Bardzo mnie to cieszy, panie Leblanc,— 
odrzekł inżynier Halicz, podając nowoprzy
byłemu rękę, — cieszy mnie ze względu na 
to, że w razie powodzenia i potrzeby dalsze
go rozwijania mego pomysłu śmiało odwo
łać się mogę do Francuzów...

— O, co do tego, może pan być spokojny... 
Na przedsiębiorstwa, z któremi jest związa
ny interes narodowy, a zwłaszcza interes 
własnej kieszeni, żaden Francuz nie poską
pi pieniędzy... Znajdą się wtedy ndetylko 
miljony, ale miljardy... Zresztą, jak sprawa 
stoi?...
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— Zdaje się, że bardzo łobrze... Pierwszy 
transport maszyn i przyrządów odpłynął już 
7. Marsyłji do Algeru... Drugi — dziś lub 
najpóźniej jutro wysłany zostanie, a za nie
mi pójdą dalsze... Napływ zgłaszających się 
«a akcje, jak pan sam powiada, jest bardzo 
znaczny. A więc posiadamy wszystko, co 
jest nam potrzebne: kapitały i teren do pra
cy. Pozostaje tylko wprowadzić w  czyn po 
mysły moje, a rzecz cała zostanie załatwio
ną, i Sahara zakipi nowem życiem.,.

— Czy tylko te pomysły pańskie nie za
wiodą czasem?... — spytał tonem wahającym 
się młody mi] joner.

Inżynier Halicz zwrócił na niego błyszczą
ce jakimś wewnętrznym ogniem oczy i rzekł 
z naciskiem:

— jestem ich pewien tak, jak siebie sa
mego... Nie narażałbym na straty ani pana, 
ani tych, co z ufnością kapitały swoje lokują 
w akcjach naszego Towarzystwa, gdybym 
nie był przekonany o doniosłości moich w y
nalazków. Po głębszym namyśle i rozwadze 
dopiero zaproponowałem panu ten interes, 
i to jeszcze wahałem się, czy postawić go na 
takiej stopie. Dopiero przeświadczenie, że 
jest on czysty i pewny, skłoniło mnie do te
go. Jestem Polakiem, panie Leblanc.

To mówiąc, inżynier z dumą podniósł do 
góry głowę.

— Nie przedsiębiorę nigdy nic takiego, 
eoby iekkomyślnem było i mogło innych na 
straty narazić...
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W słowach jego było tyle godności i mo
cy, że Maurycy Leblanc mimowołi wstał 
z miejsca, i wyciągając ku niemu rękę, rzekł 
pełnym szacunku głosem:

— Daruje pan, lecz wcale nie miałem my
śli urażenia go... Najlepszy dowód, że pokła
dam zupełną ufność w genjalności wynalaz
ków pańskich, złożyłem chyba tem, że ofia
rowałem do pańskiej dyspozycji cały mój 
majątek...

— Tak, lecz...
— Lecz pan go odrzucił, — przerwał mó

wiącemu pan Leblanc — i przyjął tylko 
część, nie chcąc mnie w  razie niepowodzenia 
narażać na ruinę. To jest najlepszem świa
dectwem charakteru pana...

Tu rozmowę ich przerwało dyskretne pu
kanie do drzwi, a gdy inżynier Halicz za 
wołał:

— Proszę!... — drzwi otworzyły się i na 
progu stanął jeden z pracowników biuro
wych.

— Depesza! — rzekł krótko, podając zło
żony papier inżynierowi.

Ten wziął go do ręki, rozerwał szybko i 
przebiegać począł oczyma.

Na twarzy jego ukazał się rumieniec, 
a usta wykrzywił uśmiech.

— Znakomicie!...— zawołał, podając depe
szę panu Leblanc, — niech pan, proszę, prze
czyta. To od bratanka mego Czesława. Donosi 
mi, że pierwszy transport szczęśliwie dopły
nął do Algieru, że złożony został w specjal
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nie na ten cel wynajętych składach, i że cze
ka na resztę transportu. Tymczasem zająć 
się ma wynajęciem wielbłądów i ludzi, ce
lem przewiezienia tego wszystkiego do naj
bliższej oazy, któraby posłużyła za podsta
wę do dalszej naszej działalności... gdzie- 
byśmy mogli położyć kamień węgielny ca
łego przedsięwzięcia, które tak radykalnie 
zmienić ma wygląd Afryki, a Francji na
pędzić nowe miljardy...

Umilkł inżynier, a widząc, że urzędnik 
stoi przy drzwiach nieruchomo, jakby cze
kając na dalsze rozkazy, rzekł:

— Już nic, panie Dacre, może pan odejść.
Lecz urzędnik, skłoniwszy się tylko, od

parł:
— Panie dyrektorze... Tam przyszedł jakiś 

niemłody już człowiek... prosi koniecznie o 
przyjęcie i posłuchanie, mówi, że jest roda
kiem pana dyrektora...

Wyraz znużenia odbił się na twarzy Ha
licza.

Znów jeden z rodaków. Jeden z tych, co 
wyrzuceni falą losu poza granicę Ojczyzny, 
szukać muszą zarobku na obcej ziemi. A nie 
umiejąc nic praktycznie, czepiają się byle 
czego i byle kogo, żeby tylko żyć, żeby nie 
zginąć marnie z głodu gdzie pod płotem.

I ten rodak zapewne przyszedł prosić go
o jałmużnę albo o posadę w nowotworzącem 
się Towarzystwie... Tu wzrok jego padł na 
siedzącego naprzeciwko milczącego Leblanca.

14



Nie, nie może przyjąć teraz tego rodaka, 
nie może przy tym właśnie Francuzie, w y
kwintnym, wytwornym, przywykłym do 
zbytku, i z drwiącą ironją patrzącym na 
wszystko, co tylko z nędzą i biedą styczność 
miało, co tylko ubóstwem trąciło, obnażać 
całej nędzy swych współziomków.

I wyprostowując się w fotelu, rzekł gło
sem silnym:

— Proszę, powiedz mu pan, że nie mam 
dziś czasu. Niech przyjdzie jutro, albo zre
sztą w yłoży piśmiennie, czego chce ode- 
mnie... Nie mam czasu na posłuchania. Nie 
mam czasu...

Pan Dacre spojrzał zdziwiony na dyrek
tora, zdziwiony tem, że po raz pierwszy od
prawiał biedaka i to do tego rodaka, bez w y
słuchania go, nie rzekł jednak nic i, lekko 
skłoniwszy się, wyszedł z gabinetu.

Zapanowała tam przykra cisza, nie prze
rywana żadnym odgłosem, dobiegającym 
z zewnątrz.

Inżynier Halicz, ażeby ukryć swe zmię- 
szanie, pogrążył się w  odczytywanie jakie
goś długiego listu. Leblanc również milczał, 
przyglądając się rozłożonym na stole pla
nom, starając się z nich zrozumieć choć coś
kolwiek, od czasu do czasu rzucał tylko 
ukośne spojrzenia na twarz inżyniera, jak
by chcąc z niej wyczytać nurtujące go 
myśli...

Lecz twarz tegoż stanowiła nieruchomą 
maskę, i tylko przecinająca czoło głęboka

15



zmarszczka świadczyła o myślach, kłębią
cych się pod czaszką.

Cisza taka trwała dość długo.
Przerwał ją wreszcie inżynier Halicz, mó

wiąc do Leblanca.
— Jeżeli wszystkie dalsze roboty będą 

iść w  tem tempie, i o ile fabryki* dostarczą 
nam na czas potrzebnych maszyn, to w  prze
ciągu roku znaczna część Sahary zdatną bę
dzie do kolonizacji, a za dwa lata droga 
między Algierem, a posiadłościami francus- 
kiemi w Senegalu otwartą...

— I dzieło twe, panie inżynierze, — od
rzekł z kurtuazją Francuz, — skończone, 
uwieńczone powodzeniem.

— O nie! — odparł żywo Halicz, — praca 
moja nigdy nie będzie skończoną... Zapomi
na pan o tem, jak znaczne jeszcze obszary 
na kuli ziemskiej pozostają nieuprawne, ja 
kie przestrzenie zajmują piaszczyste pusty
nie... Uczynić je  zdolnemi do uprawy, osie
dlić na nich nadmiar ludności, zmusić jało
we dotychczas piaski do rodzenia zbóż, wy-

' zyskać wszystkie ukryte w ich głębi bogac
twa mineralne — oto zadanie i cel mój... W y
starczy mi przy tem pracy na długie... dłu
gie lata... I tak ja tylko dokonam cząstki tej 
pracy, resztę pozostawię następcom swoim...

Inżynier mówił z zapałem, dał mu się por
wać, unieść... Oczy mu błyszczały, zdało się, 
iż urósł, wyolbrzymiał.
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Leblanc palt-zał nań z podziwem. 

Ludzie Elekt1yozni - 2. 



Leblanc patrzał nań z podziwem, i już 
miał coś rzec, gdy naraz rozległo się znów 
pukanie dyskretne do drzwi.

— Proszę! — zawołał Halicz.
Drzwi się otworzyły, i na progu stanął pan 

Dacre, zbliżywszy się do biurka, rzekł:
— Ten pan nie chce odejść. Mówi, że mu

si koniecznie widzieć się dziś z panem. Po
wiada, że wystarczy powiedzieć tylko jeden 
wyraz, a pan zaraz go przyjmie.

Zaciekawienie błysnęło w oczach inży
niera.

— Jakiż to wyraz?—zapytał ciekawie, — 
czy nie mówił go panu?

— Mówił, — odrzekł pan Dacre, — jakiś 
dziwny wyraz. Zdaje się: Dębogóra...

Pomimo, iż Francuz słowo to wymówił 
znacznie przekręcone, zrozumiał je  Halicz.

Na obliczu jego ukazał się wyraz zdumie
nia, a oczy zapłonęły radością.

— Dębogóra! — zawołał, — proś pan tego 
pana! Proś natychmiast, — dorzucił, popy
chając ku drzwiom zdumionego pana Dacre, 
poczem, zwracając się do Leblanca, dorzu
cił:

— Daruje pan, że przy panu przyjmę te
go interesanta, lecz to ktoś tak drogi i bli
ski sercu memu, że nie mogę go nie przyjąć.

— Ależ niech pan, drogi inżynierze, — 
rzekł, wstając z miejsca Leblanc — nie krę
puje się mną. Ja i tak wychodzę... Jutro 
będę, by dowiedzieć się bliższych szczegó
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łów  o stanie zapisów na akcje... Żegnam 
i.'ana!

I uścisnąwszy mocno dłoń Halicza, skiero
wał się ku drzwiom, gdzie na progu minął 
się ze starcem o wyniosłej postawie, o orlej 
twarzy, i płonących ogniem młodości oczach,
o bujnej siwej czuprynie.

Cała postawa starca tego nakazywała mi
mowolny szacunek i posłuch. Skłonił się mu 
też mimowolnie Leblanc, przechodząc obok 
niego i zniknął za drzwiami.

W  gabinecie pozostali sami: inżynier Ha
licz i wyniosły starzec...
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TUŁACZE.

Przez chwilę dłuższą stali naprzeciw siebie 
nieruchomo, wpatrując się w siebie, mierząc 
się pełnemi ciekawości, badawczemi oczy
ma...

Widać w nich było i rozradowanie jakięś 
dziwne, i ciepło serdeczne, i w iły się py
tania* których usta wypowiedzieć nie mo
gły, czy nie chciały...

Wreszcie przerwał to milczenie pierwszy 
Halicz...

— W uju! — rzekł cicho, zwracając się do 
starca, i wyciągnął ku niemu ramiona.

— To ty, siostrzeńcze! — odrzekł mu sta
rzec, — ty, tak wielki i głośny obecnie... ty,-i 
co wzniósłszy się dzięki reklamie gazeciar- 
skiej tak wysoko, odmawiasz przyjęcia ro
daka, odprawiasz go od progu, nie zapy
tawszy się uprzednio, czy nie jest głodny?... 
Czy jadł co? czy ma środki do życia? Wy
tłumacz mi się, proszę, z tego, a wtedy do



piero podam ci rękę... Inaczej obcy sobie je 
steśmy.

Na twarzy Halicza ukazał się rumieniec.
— Daruj, wuju, — rzeki po chwilowym 

namyśle, — przyznaję się, zawiniłem. Lecz 
teraz tylu schodzi się rodaków bez chleba, 
tylu ich prosi o za jęcie lub pomoc, a ja, przy 
całym nawale swej pracy, nie mogę udzielić 
im ani sekundy czasu. Dlatego też muszę 
odprawiać ich...

— Dlatego, — surowo rzekł starzec, siada
jąc na fotelu, — to zbyt błahy powód. Pa
miętaj, że to są tułacze, bez dachu, bez chle
ba, włóczący się po całym świecie, pędzący 
marny żywot... Pamiętaj i o tem, że my 
wszyscy tworzyć winniśmy jedno wielkie 
bractwo, jeden wielki zakon, którego człon
kowie wszyscy wzajemnie pomagać sobie 
winni, i że wszystko winno być wspólne. 
A¥spomni j też sobie i rozmowy, i plany, i ro
jenia wspólne nasze, w De bo gór ze snute, 
a wtedy sam uznasz, czy postąpiłeś słusznie 
i sprawiedliwie.

Inżynier Halicz, Człowiek o wszechświato
wej sławie, stojący na czele olbrzymiego 
przedsięwzięcia, rozporządzający olbrzymie- 
roi funduszami, twórca potężnego dzieła, któ
re imię jego rozsławić miało po całym świe
cie, słuchał słów starca z opuszczoną na pier
si głową.

— Tak, przyznaję, — odparł wzruszonym 
głosem, — nie postąpiłem tak, jak powinie
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nem był postąpić. Pochłonięty nadmiarem 
pracy, zapomniałem, wuju, o wszystkiem, 

i, proszę cię, przebacz mi to zapomnienie, 
zwłaszcza, że cała teraźniejsza praca moja 
ma na celu dobro właśnie tych rodaków — 
tułaczy...

Starzec zmarszczył brew i, patrząc na nie
go badawczo, rzekł:

— Opowiedz mi o tych planach swoich. 
Są one tak fantastyczne i tak olbrzymie, że, 
czytając o nich artykuły dziennikarskie 
i reklamy, nie chce się im wprost wierzyć. 
Zdjął mnie też lęk, panie siostrzeńcze, czy 
obracając się w sferze aferzystów giełdo
wych paryskich, nie przejąłeś się ich zwy
czajami, lub też nie wpadłeś w  ich sidła i nie 
umaczasz rąk w  jakiejś brudnej sprawie.

— Wuju, — zawołał z wymówką w gło
sie Halicz, — znasz mnie chyba dobrze, 
i wiesz, że nie zdolny jestem do czynu, któ
ryby się minął z pojęciem uczciwości i ho
noru. Sprawa i dzieło, do którego się za
bieram, bezwzględnie muszą być czyste i pe
wne, gdyż inaczej nie przystępowałbym do 
nich... Ci bankierzy i miljonerzy są tylko 
narzędziem w mem ręku... narzędziem, do- 
starczającem mi środków do przeprowadze
nia planów moich.

— Opowiedz więc mi o nich, — rzekł już 
znacznie łagodniej starzec, — wtajemnicz 
i mnie w nie, bym choć w drobnej może 
cząstce mógł ci się stać pomocny.
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Inżynier Halicz na to wezwanie podszedł 
do stołu, wziął leżącą na nim mapę, i roz
w ijając ją  przed starcem, mówić zaczął:

— Patrz, wuju na te bezbrzeżne, bezkreśl- 
ne prawie morze piasku, jakie przedstawia 
Sahara... Leży ona odłogiem, nieurodzajna, 
pusta, podczas gdy mil jony ludzi nędzę cier
pi, głód znosi, nie mogąc znaleźć pola do 
pracy, gdyż ziemia uprawna płodami swemi 
wykarmić ich nie może. Oto zadaniem mo- 
jem  i celem jest te bezpłodne przestrzenie 
uczynić urodzajnemi, zdatnemi do uprawy, 
do rodzenia owoców i zbóż... Prócz tego, 
wyzyskać chcę niepotrzebne skarby mineral
ne, kryjące się pod piaszczystą powierzchnią 
tej pustyni.

— Plan piękny, — rzekł starzec, który 
z uwagą słuchał opowieści Halicza, — lecz 
przy pomocy czego dokonasz tych cudów?

— Przy pomocy elektryczności, — odparł 
spokojnie zapytany—ona to zdolna jest do
konać wszystkiego, i ona to jest głównym 
czynnikiem, który posłuży do odrodzenia 
się pustyni...

— I ty sam... sam, chcesz dokonać tego 
dzieła?...

— Nie, wuju, nie sam... mam pomocnika, 
który już z pierwszym transportem potrzeb
nych maszyn i narzędzi wyruszył na Saharę... 
Jest nim bratanek mój, a twój wnuk, Cze
sław... Pracował on dłuższy czas pod moim 
kierunkiem, wtajemniczony jest we wszyst
kie me plany, projekty i wynalazki, tak, że
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w razie mej śmierci, on jeden tylko mógłby 
być odpowiednim kierownikiem rozpoczę
tych prac i przygotowań... dalszym w yko
nawcą mych planów.

Zamyślił się starzec nad słowami jego, 
wreszcie zapytał:

— A skąd weźmiecie kolonistów do zalud
nienia przygotowanych do uprawy terenów.

— Skąd?... a czyż to mało ludzi rok rocz
nie odrywa się od roli, od' pracy przy niej, 
by podążać za Ocean po chleb, po zarobek...
I tam już jednak uczuwa się przeludnienie... 
Toż całą tę falę emigrantów skierować chce
my na utworzone przez nas kolon je, przy- 
ezem dawać im będziemy warunki jaknaj- 
dogodniejsze. Oderwani od ziemi ojczystej, 
tułacze ci bliżej będą kraju rodzinnego, będą 
mogli łatwiej z nimi utrzymać kontakt, złą
czeni razem, nie zatracą tak rychło mowy o j
czystej, a zbogacając się tu, nieść pomoc 
w potrzebie Ojczyźnie będą mogli, zwłasz
cza, że o zachowanie odrębności narodowej 
każdej grupy kolonistów gorąco dbać będzae- 
my i energicznie zapobiegać ich wynarada
wianiu...

Umilkł Halicz, a starzec siedział w milcze
li iii, z głową wspartą na dłoni. Wstał wresz
cie, wyciągnął do siostrzeńca ramiona i rzekł:

— A więc niech Bóg ci błogosławi w  pra
cach twych i zamiarach... Jeżeli w dziele 
twem para rąk przydać się może — masz 
mnie. Staję do pracy pod kierunkiem two
im, widząc, że dzieło to twoje uczciwem jest

24



i że dobro ludzkości ma na celu... Lecz nie 
chcę stawać do pracy z gołemi rękoma... Za
kupię paręset akcyj tego przedsiębiorstwa 
i, jako akcjouarjusz, żądam stanowczo, byś 
wysłał mnie na teren przyszłej pracy, do 
Afryki...

Gorąco uścisną! go Halicz i zawołał:
— Nie mógłbym marzyć o lepszym pomoc

niku nad wuja. We trzech teraz stworzymy 
dzieło, które wiekopomnem będzie i które do 
uszczęśliwienia ludzi przyczyni się znacznie.

— Kiedyż więc mam jechać? — spytał nie
cierpliwie starzec, wskaż mi termin i udziel 
instrukcyj... Pragnę czynu, pragnę dokazać, 
że przydać się do czegoś mogę.

Inżynier Halicz spojrzał do notatnika 
i spytał:

— Czy mógłby wuj wyruszyć w drogę za 
trzy dni?

— Choćby jutro nawet, — odrzekł zapyta
ny, — rzeczy mam spakowane, tak że tylko 
siadać na okręt i jechać.

— A więc za trzy dni, — ciągnął dalej 
Halicz, — wyrusza z Marsylji do Algieru 
okręt, naładowany częściami maszyn i przy
rządów, potrzebnych nam do budowy pierw
szej stacji. Możeby wuj udał się nim, a na 
miejscu, w Algerze, roboty będzie już nie
mało... Czesław udzieli tam wujowi potrzeb
nych wskazówek.

— DoErze, mój chłopcze! — odrzekł, wsta
jąc, starzec, — przechodzę w zupełności pod
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twoją komendę,i posłusznie rozkazy wyko
nywać będę. A wiesz dobrze, że subordy- 
nacja jest mi dobrze znaną... Żegnaj zatem, 
a w  przeddzień wyjazdu wpadnę do ciebie 
po rozkazy.

Uściskali się serdecznie, i starzec wyszedł, 
a inżynier Halicz stał chwilę pogrążony w  za
dumie...

Zasiadł potem przy biurku i gorączkowo 
zabrał się do pracy...



W ALGIERZE.

W porcie algerskim ruch panuje wielki, 
Po olbrzymim bulwarze, zawalonym stosami 
skrzyń i beczek z towarami, snuje się różno
barwny tłum, złożony z przedstawicieli 
wszystkich nieomal raz i narodów na świecie, 
Oprócz rdzennych mieszkańców Afryki, Ara
bów, Fellahów i Murzynów, nie brak tam 
li Europejczyków, a gdzieniegdzie nawet 
przewinie się i skośnooki, żółtawy mieszka - 
[nieć Azji, brunatny Hindus i Malajczyk, a 
ma wet gdzieniegdzie widać i czerwonoskó- 
irych Indjan.
L Gwar i hałas panują tam ogłuszająco. 
K ażdy woła w swoim języku, starając się 
■przekrzyczeć drugiego, a wszystko tworzy 
Srazem istną wieżę Babel...
B Robotnicy, zajęci wyładowywaniem lub 
naładowywaniem okrętów, przyczyniają się 
do jeszcze większego hałasu. Od czasu do 
czasu w  całe to plffllło i wrzawę wdziera się



potężny głos syreny jednego ze stojących 
w  porcie okrętów.

W jednym punkcie portu stoi gromadka 
ludzi, w milczeniu wypatrująca coś na mo
rzu. Na twarzach ich znać zniecierpliwienie 
i niepokój...

— Ręczę, że „Liberte“ nie przyjdzie dziś,
— rzekł jeden z gromadki po polsku do dru
giego, jasnego blondyna wyniosłego wzro
stu, o energicznym wyrazie twarzy.

— Nadejdzie, — odrzekł tenże, — stryj 
telegrafował mi, że jest już w drodze. Po
winien więc dziś przybić do portu.

— Tak, Czesławie, lecz pamiętaj, że wczo
raj szalała na morzu burza... że Bóg wie, co 
mogło się stać z okrętem, — rzucił pierwszy.

— „Liberie" jest statkiem mocno zbudo
wanym, — wstrącił się do rozmowy trzeci 
z młodzieńców, — i nie ulęknie się takiej 
burzy, jaka była wczoraj. Najwyżej w pły
nąć ona może na parogodzinne opóźnienie. 
Chodźmy teraz do domu, a za jakie trzy go
dziny wrócimy tu, by się przekonać, czy 
nie nadpływa...

Już wszyscy trzej mieli w czyn wpro
wadzić ten projekt towarzysza, gdy naraz 
rozległy się okrzyki:

— Okręt!... okręt!... — i wnet uwaga 
wszystkich zebranych w porcie zwróconą 
została na nikły obłoczek dymu, widnieją
cy w oddali na horyzoncie...

Trzej towarzysze zatrzymali się, i jeden 
z nich, nazwany Czesławem, a który był



Czesławem Haliczem, bratankiem inżyniera, 
wydobył lunetę, i bacznie przez nią przy
glądać się zaczął zbliżającemu się okrętowi.

— To ,.Liberte“ , — zawołał po chwili, — 
poznaję go po budowie. Powinien za godzi
nę tu być...

A okręt tymczasem zbliżał się coraz bar
dziej do portu, rósł niemal w oczach, aż wre
szcie widocznym się stal napis, umieszczony 
na przodzie jego: „Liberte“ .

Zbliżył się wreszcie zupełnie do portu, 
podpłynął do bulwaru, śruby obróciły się 
jeszcze parę razy, i z pokładu na bulwar 
rzucono mostek, po którym udali się na sta
tek przedstawiciele władz portowych, ce
lem załatwienia niezbędnych formalności. 
Za nimi w ślad udał się Czesław Halicz z to
warzyszami.

Tłoczyć się za nimi poczęli liczni tragarze, 
murzyni i arabi, lecz tych nie puścili dalej 
marynarze, którzy stanęli na straży przy 
mostku.

— No cóż, kapitanie! — zawołał Czesław 
Halicz, uściskiem ręki witając starego wilka 
morskiego, — szczęśliwie, bez wypadku, od
byłeś podróż?... Nie uszkodziła czego wczo
rajsza burza?...

Zapytany roześmiał się i odparł:
— A cóż znaczy taka burza dla naszej 

„Liberte“ ? Dziesięć takich przetrzyma i nic 
się je j nie stanie. Oho, nieraz już ona sta
czała walki z rozszalałym żywiołem i zawsze 
zwycięsko z nich wychodziła.
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W trakcie tej rozmowy podszedł do nich 
wyniosły starzec, którego poznaliśmy już 
w gabinecie inżyniera Halicza, i zwracając 
się do mlodzreńców, zapytał:

— Który z was, panowie, jest Czesław 
Halicz?

— Jam jest, — odrzekł Czesław, ciekawie 
patrząc na pytającego, — czem mogę panu 
służyć?

— Jak się masz, chłopcze, — rzekł starzec, 
ujmując go za ramiona i wpatrując się ba
dawczo w  twarz jego, — nie poznajesz mnie? 
Nic dziwnego. Ostatni raz, gdyś mnie wi
dział, małem byłeś pacholęciem... Może na
zwisko moje ci co powie... — Jestem Erazm 
Skarczewski...

— Dziad Erazm! — zawołał uradowany 
Czesław, chwytając starca za rękę i całując 
go gorąco.

I jednocześnie falą napłynęły mu do gło
w y wspomnienia. Jak przez mgłę widział 
wyniosłą postać tego pięknego starca, gdy 
pochylony nad nim, całował go w  czoło, a 
łza, ciężka, gorąca łza stoczyła się mu z oka 
na czoło jego... Czuł jeszcze do dziś dnia tę 
łzę palącą...

Później mówiła mu matka, że dziad Erazm 
za swą działalność zesłany miał być daleko, 
hen! na Sybir.

I od czasu tego nauczył się z gorącą czcią 
i miłością powtarzać imię tego dziada, imię,
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... wydobył ltrn etę i hacznie przez i1ią przyglądać 

się zaczął. 



które stało się nieomal legendarnem w ro
dzinie...

A teraz starzec ten stoi przed nim, tuli go 
w objęciach... Tem goręcej też uściskał 
dziada.

— No, chłopcze! — rzekł pan Erazm, gdy 
pierwsza chwila rozrzewnienia minęła, — 
przychodzę, by stanąć tu wraz z wami do 
pracy, do czynu, by przy was odżyć drugą 
młodością... Szczegółowiej objaśni cię o tem 
list wuja Kazimierza.

I podał mu kopertę z listem.
— Wszystko, dziadku, znakomicie się skła

da. Zajmiesz ieraz m oje miejsce tu, będziesz 
odbierał transporty i wysyłał je  na miejsce 
przeznaczenia. Jeden z moich towarzyszów 
pozostanie ci do pomocy, ja  zaś ze wszystki 
mi pracownikami naszymi udam się do punk
tu, w którym mamy rozpocząć robotę. Przy
spieszy to znacznie ich bieg, trzeba się też 
energicznie zająć wyładowaniem okrętu.

I zwracając się do kapitana, dodał:
— Panie kapitanie, proszę, po załatwieniu 

formalności urzędowych polecić natych
miastowe wyładowanie okrętu, tak żgby ca
ły  ładunek na wieczór już był u nas w skła
dach...

— Dobrze, panie inżynierze! — odrzekł 
z ukłonem kapitan, — już porucznik kończy 
załatwianie formalności, a ja zaraz przywo
łam tych czarnych djabłów, i pod komendą 
załogi zaczną onitprzenosić ładunek do skła
dów.
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I wprowadzając w czyn te słowa, wnet 
przywołał gromadkę arabskich tragarzy 
i rozpoczął z nimi hałaśliwe pertraktacje.

Czesław Halicz tymczasem zaznajomił pa
na Erazma z towarzyszami swymi, poczem, 
pozostawiwszy jednego z nich na straży przy 
wyładowywaniu, udali się razem do położo
nych nieopodal portu składów „Towarzy
stwa Kolonizacji Sahary".

Były to olbrzymie budynki, podobne do 
wielkich spichrzy, wyładowane pakami.

Na podwórzu i w samych składach uwija
ło się wielu ludzi, zajętych pracą przy prze
ładowywaniu pak oraz przy oczyszczaniu 
maszyn różnych i narzędzi.

— Tu się koncentruje główny ruch nasze
go Towarzystwa... Tu składane są wszystkie 
transporty, oczyszczane i przepakowywane 
do dalszej podróży w głąb pustyni, do punk
tu, który obieramy za centrum dla swej 
działalności...

— Gdzie to jest? — zapytał pan Erazm.
— Tuż zaraz za oazą Tuat, nieopodal w yży

ny Muidir. Lecz to tymczasowe będzie sta
nowisko nasze, gdyż następnie mamy zamiar 
przedostać się aż do pasma wzgórz Ahaggar, 
i tam, na samym zwrotuiku Raka, założyć 
pierwszą naszą stację. W  miarę potrzeby 
stacje te posuwane będą coraz bardziej na 
południe, ku krainom zamieszkałym i ro~ 
dzajnym na wybrzeżu gwinejskiem.

W trakcie tej rozmowy Ubliżył się do nich 
średnich lat mężczyzna, o inteligentnym wy-
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razie twarzy, ubrany w  bluzę robotniczą i, 
zwracając się do Czesława, zapyta] czystą 
polszczyzną:

— Panie inżynierze, czy „Liberte“ nadpły
nęła, i czy dziś jeszcze ładunek zniesiony 
zostanie ?

— Nadpłynęła, panie Józefie! — odrzekł 
zapytany, — a ładunek je j dziś jeszcze znaj
dzie się u nas w składach...

— Trzeba więc wydać polecenie, by  m iej
sce przygotowano na nie.

Już miał odejść, gdy Czesław zapytał go:
— Panie Józefie, czy Abdul nie przĄ cho

dzi f tu dziś?
— Był, panie inżynierze... był... a jakże, 

czyż to który dzień obyłby się bez niego... 
Pytał się, czy karawana prędko będzie po
trzebną do przewiezienia towarów w głąb 
pustyni...

— A więc, gdy jeszcze dziś przyjdzie, ze
chce pan mu powiedzieć, ażeby zobaczył się 
ze mną. . Niezależnie od tego, zechce pan 
uprzedzić wszystkich, że wyruszamy w dro
gę najdalej za trzy dni. Na ten czas muszą 
być wszystkie ładunki gotowe.

— Czy pan dyrektor już przyjeżdża? — 
zapytał pan Józef z błyskiem radości 
w oczach.

— Nie jeszcze, lecz tymczasem komendę 
tu obejmie dziad mój, a my wyruszymy 
w drogę, by już na miejscu przystąpić do 
czynu.
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Skłonił się pan Józef z szacunkiem panu 
Erazmowi i nic nie mówiąc już, odszedł do 
zajętych pracą ludzi.

— Czy wielu Polaków znajduje się wśród 
waszego personelu? — zapytał ciekawie pan 
Erazm.

— Prawie połowa. Resztę stanowią Fran
cuzi... Komplet pracowników mamy dobra
ny, jak rzadko... każdy jest chętny, gorliwy 
w pracy, pojętny, a przytem wszyscy ściśle 
przestrzegają tajemnicy, tak niezbędnej 
przy przeprowadzaniu naszych planów.

Zwiedzać zaczęli składy, naładowane to
warem, w których wrzała praca przy przy
gotowaniach do podróży.

Czesław Halicz kolejno objaśniał pana 
Erazma o zawartości pak i o ich przeznacze
niu. Zbliżali się już do końca, gdy ukazał 
się jeden z robotników, mówiąc, że przy
szedł Abdul i chce widzieć się z panem in
żynierem.

Skierowali się więc ku wyjściu na podwó
rze, gdzie oczekiwał na nich wysmukły Arab
o śniadej pięknej twarzy, otoczonej czar
nym, bujnym zarostem, otulony białym 
burnusem.

Przywitawszy „Salemem“ na sposób 
wschodni młodego inżyniera, stał wyprosto
wany dumnie, wpatrując się w niego błysz- 
czącem spojrzeniem.

— Abdulu, — rzekł Czesław do niego, — 
czy karawana twoja będzie mogła być go
tową do wyruszenia w drogę za trzy dni?
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— Jak każesz, panie, — odrzekł Arab, — 
wola twoja spełnioną będzie,

— Ile sztuk wielbłądów możesz mi na czas 
ten dostarczyć? — pytał dalej Czesław.

— Ile każesz, panie... Wszystkie będą mło
de, silne, wypoczęte, gotowe do odbycia naj
dalszej drogi w pustyni.

— A iloma ludźmi możesz rozporządzać, 
Abdulu?

— Tyloma, ilu będzie potrzeba do prowa
dzenia wielbłądów i do obrony karawany 
w razie napaści Tuaregów.

— A czy wierni oni będą? czy można im 
będzie zaufać?

— Tak, jak sobie samemu, panie! — uro
czyście odrzekł Abdul, — każdy z nich za
przysięgnie ci wierność i posłuszeństwo na 
brodę proroka.

Zamyślił się przez chwilę Czesław, wre
szcie rzekł:

— Dobrze zatem... Zgłoś się dziś jeszcze 
do biura wieczorem, a otrzymasz szczegóło
w y wykaz potrzebnej nam ilości ludzi i wiel
błądów, a za trzy dni postaraj się, ażeby 
wszystko gotowe było do drogi.

— Stanie się zgodnie z twą wolą, panie,— 
rzekł Abdul, i złożywszy ręce na piersiach, 
skłonił mu się, i dumnym, majestatycznym 
krokiem opuścił podwórze.
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■— Czy pewien jesteś tego Araba? — za
pyta! po jego wyjściu Czesława pan Erazm.

— W zupełności. Ma on względem stryja 
Kazimierza wielki obowiązki, — odrzekł 
tenże.

— jakież to? — zapytał z zaciekawieniem 
w  głosie pan Erazm.

— Przed paru laty, gdy stryj Kazimierz 
dla studjów naukowych przebywał tu, w  Al- 
gerze, schwytany został na gorącym uczyn
ku zabójstwa młody Arab. Zabił on starego 
Beduina, znanego z wielu wypraw rozbój
niczych. Przeprowadzone śledztwo wyjaśni
ło, że z ręki Beduina tego zginęła cała rodzi
na młodego Araba... Czyn więc jego był 
prostą zemstą, rodzajem vendetty korsykań
skiej. Według prawa groziła mu za to kara 
śmierci... Los młodego Araba budził we 
wszystkich współczucie. Zainteresował się 
nim również stryj Kazimierz, zbadał dokład
nie akta sprawy, i zgłosiwszy się do prezesa 
sądu, oświadczył, że podejmuje się obrony 
jego. Choć nie prawnik, wymową jednak 
swoją oraz mocą argumentacji, na podsta
wie badań zwyczajowych i etnograficznych, 
wzruszył całą publiczność. Lecz nie dość te
go, potrafił nawet przekonać i sędziów przy
sięgłych, którzy jednogłośnie wydali wyrok 
uniewinniający. W tedy młody Arab padł do 
nóg stryjowi Kazimierzowi, i przysiągł uro
czyście, ze wiernym mu będzie do śmierci, 
i że w  razie potrzeby — życie chętnie odda 
za niego. Tym Arabem był Abdul.
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— No, to można być pewnym, — 
żył pan Erazm, — że przysięgi swej 
ma. Znam trochę Arabów i wiem, że 
oni być wdzięczni.

zauwa-
doirzy-
umieją
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5

ZAGADKOW A KARAWANA.

Uroczyście żegnano udającą się w podróż 
w  głąb pustyni pierwszą karawanę koloni
zatorów Sahary.

Do granic miasta odprowadzali ich przed
stawiciele władz, dziennikarze, różne korpo
racje i stowarzyszenia oraz tłumy mieszkań
ców.

Przy ostatecznym pożegnaniu nie było 
końca mowom, hucznym wiwatom i okrzy
kom na cześć śmiałych podróżników, w y
chylono wiele toastów, i wreszcie Czesław 
Halicz uścisnął po raz ostatni pana Erazma, 
skłonił się kapeluszem wszystkim odprowa
dzającym i, stanąwszy na czele karawany, 
dał znak do dalszego pochodu.

Wyciągniętym wężem posuwali się na
przód, żegnani pełnemi entuzjazmu okrzy
kami algerczyków, kierując się w stronę 
zarysowujących się w oddali na błękicie nie
bios gór Atlasu, po przebyciu których wstą
pić już mieli w granice pustyni Sahary.

IV.
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Tej Sahary, w którą tchnąć nowe życie 
miało być ich zadaniem i celem.

Karawana była olbrzymia, gdyż liczyła 
z górą sto wielbłądów, obładowanych paka
mi z częściami maszyn oraz zapasami żyw 
ności i worami skórzanemi na wodę, którą 
nabijać w nie mieli przed zapuszczeniem się 
w głąb pustyni w pierwszej napotkanej po 
drodze oazie.

Oprócz tego towarzyszył je j znaczny od
dział jeźdźców arabskich, uzbrojonych 
w karabiny najnowszego systemu, pozosta
jących pod wodzą Abdula, których zada
niem było bronienie karawany przed napa
ściami band rozbójniczych Beduinów, tak 
gęsto snujących się po piaszczystych obsza
rach Sahary, a głównem zajęciem których 
było napadanie i ograbianie po drodze ka
rawan.

Podobnież uzbrojeni byli i towarzy
szący wyprawie rzemieślnicy, którzy po 
przybyciu na miejsce zająć się mieli skła
daniem maszyn i puszczeniem w ruch całe
go przedsięwzięcia.

W każdej chwili mogli się oni zamienić 
w dobrze wyćwiczony oddział wojska regu
larnego i dzielnie stawić czoło napastnikom... 
Każdy z nich przedtem odbywał długie ćw i
czenia z bronią, przygotowanym więc był 
należycie.

Niższa służba, zajęta posługą przy wiel
błądach oraz przygotowaniem posiłku, a 
składająca się przeważnie z murzynów, do-
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pelniała karawany, do której podobna ni
gdy chyba nie deptała piasków Sahary, chy
ba że za czasów pierwszych wypraw zdo
bywczych Arabów.

Na czele je j podążał Czesław wraz z Ab- 
dułem, prowadzącym karawanę i wskazują
cym je j drogę.

jako prawdziwe dziecko pustyni, znał on 
znakomicie każdy szlak na niej, or jentująe 
się wśród je j piasków z podobną łatwością, 
jak marynarz wśród bezbrzeżnych fal ocea
nu.

Na małych, raźnych, zwinnych berberyj- 
skich konikach wysuwali się naprzód nie
raz o cały kilometr, by zbadać drogę pod 
względem technicznym, mianowicie, czy bę
dzie ona nadawać się w  przyszłości do prze
prowadzenia przez nią linji kolei elektrycz
nej, mającej połączyć nowe obszary kolo
nizowane z Algerem.

Raźno posuwano się naprzód przez prze
strzenie. okryte ogrodami, winnicami oraz 
łanami zbożowemi kolonistów, sprowadzo
nych do Algeru z Francji i oddawna już 
tam osiadłych.

Wszyscy byli w znakomitem usposobie
niu i pełni otuchy, że zamierzony cel osią
gnięty zostanie, że nieprzystępne, tajemni
cze obszary pustyni ulec muszą przepotęż
nej woli człowieka i przynosić płody.

Napotykane gromady arabskich koczow
ników z podziwem i zdumieniem patrzały 
na tak liczną i tak dobrze uzbrojoną kara-
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wnnę. przyezem do uszu Czesława i Abdula 
dobiegały przeróżne zdania, wygłaszane
o celu je j i przeznaczeniu przez te dzieci 
pustyni.

Największy podziw ich wzbudzały olbrzy
mie paki, naładowane na kilka wielbłądów, 
a mieszczące skrzydła i inne części składo
we aeroplanu nowej konstrukcji, oraz po
dążający prawie że na samym końcu kara
wany spory samochód, o nader lekkiej kon
strukcji, zastosowany do podróży po pia
skach pustyni.

Służyć on miał do komunikacji między 
oazami, zanim przeprowadzoną zostanie 
linja kolei elektrycznej, łączącej oddzielne 
stacje.

Skończyły się wreszcie uprawne fermy 
kolonistów, rozpoczęły się piaszczyste prze
strzenie, porosłe gdzieniegdzie prawie że 
suchemi źdźbłami trawy oraz rzadkiemi kę
pami palm.

Rozpoczynało się państwo pustyni.
Czesław Halicz iskrzącym wzrokiem zmie

rzy! tę przestrzeń i, zaciąwszy rumaka, w y
bieg! znacznie naprzód.

Wybiegł, jakby chcąc nasycić wzrok je j 
bezgranicznym widokiem, jakby chcąc peł
ną piersią odetchnąć je j czystem, suchem 
powietrzem.

Lecz pustynia ta nie była bezbrzeżną... 
W oddali, w czystem, przejrzystem powie
trzu odcinały się wyraźnie kontury gór
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Atlasu, po których przebyciu dopiero mieli 
ujrzeć Saharę, prawdziwą Saharę.

Karawana powoli posuwała się naprzód. 
Zatrzymywała się często dla odpoczynku, 
nie chcąc wyczerpywać sił zwierząt, pragnąc 
zachować je  do uciążliwej podróży po pia
szczystych przestrzeniach Sahary.

Po sześciu dniach wędrówki niezbyt 
uciążliwej i nużącej stanęli wreszcie u pod
nóża Atlasu. Wznosiły się przed nimi w y
niosłe szczyty gór, okrytych śniegiem na 
samych wierzchołkach, a zielenią lasów po
niżej...

Rozłożyli się tam obozem, i Czesław z Ab- 
dulem i towarzyszami swymi odbył krótką 
naradę nad tem, którą drogę obrać przez ten 
łańcuch górski. Jednogłośnie zgodzili się, że 
należy iść wąwozem, przez który była już 
przeprowadzoną linja kolejowa przez Saha
rę, jako najbezpieczniejszym i najłagod
niejszym.

— Tak, — mówił, gestykulując żywo Ab
dul, — tam, panie, po przejściu, wejdziemy 
w krainę schottów, gdzie napotkamy wielką 
obfitość wszystkiego, tam też odpoczniemy 
przez dwa dni, by wielbłądy nabrały sił do 
przebycia uciążliwej drogi w pustyni.

— Tam również, — rzekł Czesław do to
warzyszów, — pożegnamy się z światem cy
wilizowanym na czas dłuższy... i zaczniemy 
pędzić życie nawpół dzikich koczowników... 
Powrócimy tam na czas pewien do stanu na
wpół pierwotnego, weźmiemy rozbrat ze
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wszystkiem, do czego nas cywilizacja przy
zwyczaiła... Musimy się wyrzec wielu w y
gód, co przyjdzie nam zrazu z trudnością, 
lecz przezwyciężymy je, byle tylko idea na
sza zwyciężyła, byle tylko cel, do którego 
dążymy, osiągnięty został.

— Tak, — potwierdził Abdul, — lecz tam, 
panie, również trzeba będzie mieć się ciągle 
na baczności, gdyż wejdziemy w krainę, 
gdzie wiecznie, jak sępy na żer łakome, krą
żą Tuaredzy i inne narody pustyni, czyha
jące na zdobycz, któraby im obfity łup dała,

— Trzeba będzie zaraz wydać rozkazy za
opatrzenia się w ostre naboje oraz okrzyk
nąć baczność ogólną, — rzekł na to Czesław 
Halicz, — ty, Abdulu, poleć to swoim A®a* 
bom, i niech od dziś nikt sam nie oddala się 
od karawany. Dziś już tu zanocujemy! a 
jutro, skoro świt, puszczamy się w dalszą 
drogę... przez wąwóz.

Abdul odszedł, ażeby wydać pod^łfflnyiii 
swoim Arabom, odpowiednie rozkazy, a Cze
sław, przy pomocy towarzyszów* zajął się 
ustawianiem telegrafu bez drutu, by zapro
wadzić połączenie ze stacją w  Algęrze;, 
umieszczoną specjalnie w domu*, należącym 
do Towarzystwa Kolonizacji Sahary i sta
nowiącym jego składy.

Ustawiono przyrząd wysyłający, Ą.H&WW 
rzysz Czesława, Henryk, ująwszy za rąeźkę 
klucza, przesyłać począł sygnały.

Niedługo czekał na odpowiedź. A wtedy 
pierwszem było pytanie: Voqw
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— Z kim jesteśmy połączeni?
A gdy nadeszła odpowiedź:
— Tow. Kolonizowania Sahary, — tele

grafował dalej:
— Stoimy u podnóża Atlasu, jutro od świ

tu rozpoczynamy przeprawę przez wąwóz, 
a pojutrze staniemy na granicy Sahary.

A na to nadeszła znów odpowiedź, tyra 
razem już przesłana przez pana Erazma:

— Boże, błogosław ci, chłopcze, niech po
dróż wasza w dalszym ciągu odbywa się 
równie szczęśliwie; pamiętajcie jednak o 
broni i miejscie się na baczności przed Tua- 
regami.

— Czy niema wieści z Europy? — pytał 
dalej Czesław.

— jest list od stryja Kazimierza. Zaleca 
on ostrożność oraz po przybyciu na miejsce 
rozpoczęcie wiercenia studzien. Sam za dwa 
tygodnie ze sztabem robotników wyrusza 
w drogę. Nadszedł również transport no
wych części do maszyn, między któremi są 
niektóre bardzo ważne. Co z niemi zrobić?

— Wysłać natychmiast koleją, — od tele
grafował Czesław: — niech z transportem 
tym jedzie Stanisław; po dostawieniu go na 
miejsce, do stacji krańcowej kolei Sahara— 
Alger, wróci z powrotem. A my już tak po
kierujemy naszą drogą, by transport ten za
brać...

Naraz stało się coś dziwnego. Odbieracz 
zaczął drgać, wibrować, i zamiast odpowie
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dzi — zarysowały się na pasku papieru zy
gzaki jakieś i splątane linje.

— Przerwane połączenie! — zawołał Hen
ryk, towarzysz Czesława.

— Tak, na naszej drodze stanął ktoś inny, 
kto przejąć się stara wysyłane przez nas 
depesze. Trzeba wzmocnić siłę prądu i za
pytać stryja, czy odebrał ostatnią odpowiedź, 
a zarazem przekonać się, czy naprawdę usi- 
łowanem jest przejęcie depeszy... Byłoby to 
bardzo ważne, a zarazem i znamienne dla 
nas. Wskazywałoby, że jest ktoś, komu za 
leży na zdobyciu tajemnicy naszej wypra
wy, a zarazem i na pokrzyżowaniu naszych 
planów. Puszczaj, Henryku, prądy coraz 
mocniejsze, gdyż wiele mi na tem zależy.

Poczęli więc wysyłać w  stronę Algeru 
prądy coraz mocniejsze i wreszcie po dłu
gich usiłowaniach i przerwach udało się im 
uzyskać odpowiedź następującą:

— Prąd nam przerwano... Ostatnia odpo
wiedź doszła niejasno... Powtórzcie!

Powtórzył więc ją Henryk, lecz tym ra
zem, obawiając się, ażeby depesza nie do
stała się w  ręce kogoś niepotrzebnego, użył 
klucza szyfrowanego, znanego jednemu tyl
ko Stanisławowi.

Po chwili też nadeszła odpowiedź tymże 
samym kluczem:

— Zrozumiałem. Wyjeżdżam jutro o świ
cie specjalnym pociągiem.

Przesłano sobie jeszcze wyrazy pożegna
nia i przerwano połączenie.
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Czesław z Henrykiem połączyli się z obo
zem, lecz pierwszy zaprzątniętą miał głowę 
myślą, kto mógł być tym tajemniczym osob
nikiem, przerywającym połączenie.

Pochłonięty rozmyślaniem o tem udał się 
na spoczynek, rozważając wciąż nad tem, 
komuby mogło zależeć na przejęciu porozu
mienia się icb i ewentualnem szkodzeniu im, 
Wszakżeż konkurencyjne przedsiębiorstwo 
nie istniało, i nie zanosiło się nawet na to, 
ażeby w  krótkim czasie powstać mogło.

Po północy już było, gdy usnął, a skoro 
świt był już na nogach, wydając rozkazy 
szykowania się do dalszej drogi, pilnując 
osobiście wyruszenia karawany w  uciążliwy 
i trudny pochód przez wąwóz Atlasu.

Już mieli wyruszyć w  drogę, gdy naraz 
od tyłu nadbiegł młody Dżemił, bratanek 
Abdula i, kłaniając się Czesławowi, zawołał:

— Effendi, z tyłu za nami, widać podąża
jącą jakąś karawanę.

— Jak liczna? — rzucił krótkie zapytanie 
Czesław.

— Nie taka, jak nasza, — z przechwałką 
w  głosie odrzekł Dżemil, — tam tylko trzech 
Europejczyków, a reszta to Arabowie i mu
rzyni... Ale nie mają nawet i dziesiątej czę
ści tych koni i wielbłądów, co my...

Zastanowiła Czesława ta tajemnicza ka
rawana, podążająca wślad za nim, i wyprą 
wiwszy naprzód swoją, pod przewodnictwem 
Dżemila i Henryka, sam z Abdulem i 5/



ma Arabami postanowił czekać na je j przy
bycie i wyjaśnić cel je j podróży.

Jakiś dziwny instynkt szepta! mu, że mię
dzy karawaną tą, a wczorajszem przerywa
niem prądu w telegrafie bez drutu musi być 
jakiś związek.

Ukryci w cieniu palmy, czekali na uka
zanie się tej tajemniczej karawany, by 
przyjrzeć się je j zbliska i ocenić je j siły. 
Zależało im na tem, by wiedzieć z jak znacz
ną liczbę nieprzyjaciół przyszłoby im wal
czyć w razie ewentualnego starcia, i czy siły 
ich mogłyby stawić opór.

Czekanie ich nie trwało długo... W godzi
nę jakąś prawie ujrzeli postępującą drogą 
karawanę, złożoną z kilkunastu Arabów 
i murzynów, siedzących na małych, lecz sil
nych berberyjskich konikach. W gromadzie 
tej z łatwością odróżnić można było trzech 
Europejczyków, w hełmach korkowych na 
głowach, w  lekkich ubraniach płóciennych, 
z przewieszonemi przez ramię karabinkami. 
Wielbłądy, obładowane skrzyniami i wora
mi, a prowadzone przez murzyńskich poga
niaczy, dopełniały całości karawany.

Pod względem liczebnym nie przedstawia
ła się ona wcale groźnie, a i co do uzbroje
nia ustępowała znacznie karawanie Tow. 
Kolonizacji Sahary. Oprócz trzech Europej
czyków i dwóch Arabów, zaopatrzonych 
w karabiny najnowszego systemu, reszta 
Arabów miała strzelby starego systemu, 
skałkówki.



... nadbiegł młody Dżemil, bratanek Abdula . 

. udzie Elektryczni - 4. 



Lecz mimo to na twarzy Abdida odbił się 
niepokój.

— Panie, — szepnął cicho, pociągając za 
rękaw Czesława, — miejmy się na baczności
i cofnijm y się ku karawanie.

— Dlaczegóż to? — zapytał tenże ze zdu
mieniem.

— Dlatego, — odrzekł szeptem Abdul, — 
że na czele tej właśnie karawany stoi naj
większy rozbójnik między Arabami, Jossuf, 
który w wiecznych pozostaje konszachtach 
z Beduinami pustyni. Ze strony jego zawsze 
należy obawiać się jakiegoś niebezpieczeń
stwa. Nie bez powodu podąża on tą drogą 
za nami. Wąwóz ten omijają zwykle kara
wany, zwłaszcza turystów, gdyż nie daje on 
tak pięknych widoków, jak inne.

— A więc tembardziej nie powinniśmy 
się cofać, — zawołał z mocą Czesław, — 
przeciwnie, obowiązkiem naszym jest ostrzec 
tych Europejczyków przed grożącem im nie
bezpieczeństwem.

— Nie czyń tego, panie! — z przerażeniem 
w głosie zawołał Abdul. — jussuf jest mści
wy. Potrafiłby on mścić się na nas aż do 
dziesiątego pokolenia. Ci Europejczycy mu
szą wiedzieć, kto on jest, gdyż w Algerze 
każdy im to powiedział.

— A jak są to świeżo przyjezdni, którzy 
nie mieli czasu zapytać się kogokolwiek
o niego, — gorączkowo spytał Czesław.

— O, nie, panie!... mieli oni czas na to... 
Tych Europejczyków ja już od dwóch t y
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godni widziałem kręcących się po Algierze. 
Zaglądali oni i na podwórze waszego domu, 
panie! A  z jussufem, to już od tygodnia cho
dzili po wszystkich kawiarniach, i z nim,
i z innymi, do niego podobnymi tajemnicze 
po kątach prowadzili narady. Zdaje się, że 
to są ptaki z tego samego gniazda, co
i Jussuf.

Zastanowiło to trochę Czesława. Zestawił 
fakty, porównał je  i przyszedł do przekona
nia, że Jussuf, ci Europejczycy i wczorajsze 
przerywanie fal elektrycznych w  telegrafie 
bez drutu muszą mieć z sobą jakąś łączność, 
że lepiej może będzie iść za zdaniem Abdu- 
la: nie zaczepiać nieznajomych, a mieć się 
na baczności. W ten sposób łatwo będzie po
krzyżować zbrodnicze zamysły tajemniczych 
podróżnych względem karawany Tow. Ko
lonizacji Sahary, o ile tylko oni ją  mają.

Trzeba będzie od dziś rozstawić wokoło 
obozu straże, a nawet i rozsyłać w  okolice 
większe oddziałki celem ich przejrzenia.

Zaciął więc konia i, nie czekając na zbli
żenie się karawany, podążył do swoich.

Od tego dnia wokoło karawany rozsta
wione zostały straże, w  nocy zaś czujność 
podwojono.
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ROZBICIE POCIĄGU.

Mała, brudna wioska arabska Tugurt sta
nowi krańcową stację niedawno przeprowa
dzonej linji kolejow ej z Algieru do tej 
pierwszej forpoczty Sahary.

Jest to prawie że ostatnia ludniejsza wio
ska, stanowiąca jakby przedsionek Sahary. 
W okolicy znajdują się już tylko rozrzuco
ne pojedyńcze duary Arabów, zajmujących 
się hodowlą wielbłądów, koni, owiec i bydła.

Kursuje też na linji tej jeden pociąg 
dziennie, przewożący w  wagonach swoich 
zarówno Arabów, których sprawy mnogie 
powołują do Algieru, jak i hodowane przez 
nich zwierzęta na targowiska do miast, skąd 
następnie okręty przewożą je  do Europy, 
dla zaspokojenia głodu mnogich je j  miesz
kańców...

A barany z Tugurt oddawna słynęły ze 
swej dobroci, a nawet przez czas pewietn 
modnemi były  w Paryżu.

V.
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jedyny Francuz, zawiadowca stacji, wraz 
z wykony w u j  ący m wszelkie podrzędniejsze 
ezynnośtei stróżem stacyjnym, ex-żuawem, 
nie wiele ma do roboty. Całe dnie też spę
dza na osłoniętej płótnem od żaru słonecz
nego werandzie stacyjnej, leżąc wygodnie 
w hamaku i czytając od deski do deski 
„Librę Parole".

Zajęcia przy przyjęciu i wyprawieniu je 
dynego pociągu na dzień niezbyt wiele za
bierają mu czasu, może się też swobodnie 
oddawać polityce, którą uprawia z zapałem, 
żałując nieraz w głębi ducha, że nie jest we 
Francji, gdzie mógłby zostać wybranym na 
deputowanego do parlamentu, stamtąd zaś 
mógłby się dostać do senatu, skąd już krok 
tylko jeden do ministra, a następnie i na 
prezydenta Rzeczypospolitej... Ho! ho!... 
wtedyby dopiero pokazał światu, co potrafi...

Lecz dziś pan zawiadowca, monsieur 
Franęois Durny, w  niezwykłem jest podnie
ceniu, nie ma ani sekundy czasu na zwykłe, 
a tak ulubione rozmyślania polityczne.

Przedewszystkiem z samego rana tuż nie
opodal stacji rozłożyła się obozem karawa
na, należąca do Tow. kolonizowania Sahary,
0 którem tak wiele pisały wszystkie gazety,
1 którem on sam taJc gorąco się interesował, 
a która podążała tam celem wprowadzenia 
w czyn planów tak wielkiego człowieka
i wynalazcy, jakim był ów głośny inżynier, 
Kazimierz Halicz.

A może i on sam wśród niej się znajduje?
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Na myśl o tem, że może ujrzy zbliska 
tak wielkiego męża, serce monsieur Franęois 
Duruy zaczynało bić silniej z radości.

Następnie zjawiło się dwóch Europejczy
ków  w asyście trzech uzbrojonych arabów 
z zapytaniem o pociąg nadzwyczajny, któ
ry  miał przywieźć różne rzeczy dla karawa
ny. Po trzecie wreszcie, co najważniejsza, 
otrzymał wprawdzie przed kilku dniami de
peszę z Algieru o wyprawieniu pociągu nad
zwyczajnego, lecz do dziś dnia pociąg ten 
nie przybył, choć od wczoraj już powinien 
być; na stacji. Nic dziwnego też, że te nie
zwykłe wypadki wykoleiły zupełnie spokoj
nego zazwyczaj m-r Duruy.

Biega też niespokojnie po platformie sta
cy jnej, z wytężeniem kierując wzrok w dal, 
czy nie widać tego z tak wielkiem upragnie
niem oczekiwanego pociągu.

Zukosa też rzuca spojrzenia na uczestni
ków tej tak rozgłośnej wyprawy, którzy 
tymczasem ulokowali się wygodnie na we
randzie stacyjnej i, zapaliwszy papierosy, 
cichą wiodą gawędę.

Wreszcie wstają i zbliżają się do niego 
z zapytaniami, co może być powodem opóź
nienia.

Patrzy wzdłuż toru, lecz na błyszczącej 
powierzchni szyn nic widać nie było. Nawet 
pociągu zwykłego, który niedługo nadejść 
powinien. A tu ci dwaj europejczycy przy
naglają go, ażeby zapytał się albo stacji cen
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tralnej w  Algerze, albo też najbliższej, co 
słychać z pociągiem.

Z determinacją schwycił za klucz telegra
fu i wypukiwać nim zaczął systemem Mor
se^ następujące pytanie:

— Co słychać z pociągiem nadzwyczaj
nym?

Alger odpowiedział, że wysłany został 
w  czasie normalnym. Zatelegrafował więc 
do stacji najbliższej. I stamtąd nadeszła od
powiedź tej treści:

„W yprawiony dziś w nocy z opóźnieniem 
trzech godzin. Normalny wyszedł przed 
godziną"'.

Tu już do cna zgłupiał m-r Duruy.
Toż wobec tego pociąg nadzwyczajny już 

cd dwóch godzin przynajmniej powinien 
stać tu, na stacji.

I nie mogąc wyjaśnić sobie tej zagadki, 
znów biegać poczyna niespokojnie po plat
formie, aby uniknąć tylko pytań tych dwóch 
europejczyków o pociąg. Niepokój jego 
udziela się i im.

— Może wypadek jaki! — rzuca wresz
cie przypuszczenie jeden z nich.

M-r Duruy już ma odpowiedź, że wszel
kie wypadki wykluczone są zupełnie wobec 
niedawnego ukończenia linji, gdy naraz coś 
nadzwyczajnego zwraca i przykuwa uwagę 
jego. Tem czemś jest olbrzymi obłok ku
rzawy, unoszącej się na drodze, biegnącej 
równolegle z linją kolejową.
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Zwracają na to uwagę i obydwaj europej
czycy, i po chwili oczom ich ukazuje się 
pędzący galopem na spienionym koniu mło
dy arab, którego biały burnus rozwiewa się 
wokoło nakształ skrzydeł olbrzymiego pta
ka.

Dopadł wreszcie do stacji, zeskoczył ze 
spienionego konia i, ledwie dysząc ze zmę
czenia, skierował się w stronę pobladłego 
z niepokoju m-r Duruy.

— Effendi!... effendi!... — wołał przery
wanym głosem: — tam... tam... cały wóz... 
wszystkie wozy... huk wielki... trzask... gro- 
gromada szczątków... pożar...

Dosłyszał te jego słowa Czesław i, do
padłszy do niego, schwytał go za ramię, py
tając :

— Pociąg się rozbił?... gdzie? kiedy?
— Tam, effendi, — odrzekł młody Arab, 

wskazując ręką kierunek, — zaraz po wscho
dzie słońca. Dróżnik, effendi. zobaczywszy 
to, zawołał mnie zaraz i rzeki: „Siądź, Sa 
idzie na najszybszego ze swoich koni i pędź 
co sił do zawiadowcy — effendi i powiedz 
mu, co się staio“ . Zrobiłem tak i oto jestem!

— A ludzie? — gorączkowo pytał go Cze
sław.

Nic więcej wydobyć z niego nie mogli. 
Katastrofa, której był świadkiem, tale sil
nie wstrząsnęła jego nerwami, że chwilami 
sprawiał wrażenie obłąkanego.

Widząc, że żadnych więcej szczegółów z 
niego nie wydostanie, Czesław w yjął zega



rek. Była godzina siódma. Słońce weszło 
przed jakiemiś dwiema godzinami. Said 
konno mógł przez ten czas przebyć jakieś 
dwadzieścia kilometrów, on zaś przebędzie 
tę przestrzeń samochodem w kwadrans.

Nie namyślając się też długo, zwrócił się 
do Henryka, mówiąc:

— Pędź jaknajprędzej do karawany 
i sprowadź tu samochód. Udamy się na 
miejsce katastrofy... może uda się nam ura
tować Stanisława. A nie zapomnij zabrać 
z sobą paru ślusarzy i narzędzia... mogą się 
nam okazać potrzebne. Spiesz się, na mi
łość Boską, spiesz się...

Henryk momentalnie wskoczył na siodło, 
i nie upłynęło nawet dziesięciu minut, gdy 
przed stację zatoczył się samochód, gotów 
do drogi.

Zajęli w  nim miejsca; nawet i Said, dy
gocąc coprawda z przerażenia na widok nie
znanej maszyny, zasiadł przy Czesławie, 
wskazując drogę.

Samochód mknął naprzód całą siłą moto
ru, to też nie upłynął nawet i kwandrans, 
gdy oczom ich ukazał się straszliwy widok...

Na zboczu nasypu kolejowego leżały roz
rzucone szczątki rozbitego pociągu, objęte 
płomieniem. Około nich uwijała się groma
da ludzi, wydobywając paki z towarem, ra
tując służbę pociągową.

W jednym z nich Czesław ku wielkiej 
swej radości poznał Stanisława.
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Uścisnęli sobie ręce gorąco, poczem pierw- 
szem pytaniem Czesława było:

— A służba pociągowa?... bardzo ucier
piała?...

— Jest czterech zabitych, trzech ciężko 
rannych, reszta poniosła lekkie potłuczenia.

— A ty, jakim sposobem ocalałeś? — py
tał dalej Czesław.

— Ja ocalenie swe zawdzięczam wprost 
cudowi. Wyszedłem z wagonu na platformę, 
by odetchnąć świeżem powietrzem poran
ku, gdy naraz usłyszałem silny trzask i po
czułem chwianie się pociągu, który rapto
wnie się zatrzymał. W okamgnieniu ze
skoczyłem, jakby instynktem wiedziony, na 
nasyp, a w chwilę potem pociąg cały przed
stawiał już jedną olbrzymią gromadę gru
zów. Zajęliśmy się zaraz z dróżnikiem i pa
roma ludźmi ze służby pociągowej, którzy 
ocaleli, ratunkiem innych. Lecz niewiele, ze 
względu na słabe siły, zrobić mogliśmy. Na 
szczęście, jeden z ocalałych konduktorów 
okazał się felczerem, i ten zajął się opatrun
kiem rannych...

— A jaka przyczyna katastrofy? — pytał 
dalej Czesław.

— Nie miałem jeszcze czasu sprawdzić, —■ 
odrzekł Stanisław.

Udali się więc na przód pociągu, gdzie 
leżała powalona na ziemi olbrzymia loko
motywa, ziejąc resztkami ognia, a tuż przy 
której spoczywały zwłoki ofiar obowiązku:
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maszynisty, pomocnika i palacza, którzy po
nieśli śmierć na miejscu.

Wstąpili na nasyp i od jednego spojrze
nia jawną się im stała przyczyna katastro
fy. Szyny na znacznej przestrzeni by ły  zer
wane. Znać było, że dokonała tego ręka 
zbrodniarza. Lecz w  jakim celu?... oto py
tanie, które błyskawicą przebiegło im przez 
głowy... W jakim celu spowodowano tę ka
tastrofę, pociągającą za sobą tyle ofiar?

Stanowiło to dla nich zagadkę, którą 
przyszłość dopiero rozwiązać miała.

Przywołali dróżnika i, wskazując owe 
szyny, Czesław zapytał:

— Czyście to widzieli?
Stanął jak słup nieszczęsny dróżnik, 

i, wpatrując się w szyny, z trudem wybeł
kotał :

— Obchodziłem... po północy... było 
wszystko w porządku.

— A o której stała się katastrofa? — py
tał dalej Czesław.

— O czwartej minut pięćdziesiąt.
— A więc złoczyńcy dość mieli czasu dla 

dokonania swego zbrodniczego czynu, —- 
zauważył Czesław, i jednocześnie przyszło 
mu znów na myśl pytanie, kto mógł być 
sprawcą tej katastrofy, i co mogło go do niej 
popchnąć

Bo, że nie chęć rabunku, to było widocz
ne... Uwijało się, coprawda, przy płoną
cych szczątkach pociągu kilku arabów, lecz 
zajęci byli oni wynoszeniem z nich skrzyń
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i składaniem ich na boku, a więc ratowali 
raczej, a nie rabowali.

Mimowoli stanęła mu w pamięci owa ka
rawana tajemnicza, którą prowadził Jus- 
suff, a która przerywała prąd telegrafu bez 
drutu, chwytając wysyłane depesze... Czy 
czasem i między nią a tą straszną katastrofą 
nie zachodzi jaki bliższy związek?

Jednocześnie do uszu jego dobiegł gardło
wy, jakby chrapliwy głos Abdula.

— Jussuff'!... tu... — wołał on, stając w y
prężony naprzeciwko jednego z arabów, 
przyodzianego w biały burnus, a uwijające^ 
go się żwawo dotychczas wśród gromady 
innych i wydającego im rozkazy.

Teraz stał on nieruchomo, jakby zmie
szany tem odkryciem, lecz w  chwilę potem, 
wydobywszy błyskawicznym ruchem z za 
pasa pistolety, dał z nich strzał do Abdula, 
zanim ktośkolwiek spostrzec i zapobiec te
mu zdołał.

Zachwiał się Abdul upadł na ziemię, 
Jussuf zaś nachylił się nad nim, by zadać 
mu cios śmiertelny, lecz nie zdążył uczynić 
tego. W okamgnieniu, jak  pantera, rzu
cił mu się na plecy Henryk, powalając go 
na ziemię.

Epizod ten sprowadził radykalną zmianę 
na terenie rozbitego pociągu.

Prawie połowa arabów, zajętych niby to 
ratunkiem, wydobyła broń i rzuciła się na 
ratunek swego herszta. Lecz przyjęci gra
dem kul ze strony Czesława i jego towarzy
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szy, cofnęli się, kryjąc się w pobliskim le- 
sie palmowym.

W chwilę potem znikli zupełnie, i przy 
rozbitym pociągu pozostała tylko garść ara
bów z pobliskiego duaru, patrzących na to 
wszystko ze zdumieniem.

Henryk, leżąc prawie na Jussufie, trzy
mał go mocno oburącz, obawiając się w y
puścić z rąk tak cenną zdobycz.

Wił się też tenże jak  wąż, usiłując się 
wszelkiemi sposobami wydobyć z jego uści
sku. Wreszcie, widząc, że tak nic nie po
radzi, przekręcił w jego stronę twarz, dy
szącą wściekłością, i dosięgnąwszy ręki jego, 
schwytał go za nią zębami.

Henryk wydał okrzyk bólu, i mimowoli 
puścił go tą ręką. Na to tylko czekał Jus
suf. Wykręcił się, szarpnął mocno, i w y
śliznąwszy się ze stalowego uścisku Henry
ka, jak strzała, pomknął w stronę lasku, by 
połączyć się z towarzyszami.

Posypał się za nim grad kul, lecz, dzi
wnym trafem, żadna z nich go nie raniła.

Ukryci w lasku Arabowie wystrzelili jesz
cze parokrotnie, lecz, widząc, że strzały 
ich żadnego nie odnoszą skutku, zaprzesta
li strzelania.

Na placu walki zapanowała cisza, prze
rywana tylko cichym trzaskiem dopalające
go się pociągu.

Czesław, zaraz prawie po upadku Abdula, 
rażonego kulą Jussufa, nachylił się nad nim, 
chcąc zbadać stan rany.
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— Nic... to nic... effendi, — uspokoił go 
tenże, — przestrzeli! mi ramię... zagoi się nie
długo... tylko trzymajcie go... trzymajcie... 
zastrzelić go trzeba, jak psa wściekłego, że
by nam więcej nie szkodził... nie można go 
puszczać żywym, gdyż jeszcze więcej szko
dzić nam będzie, mszcząc się za zawód.

W ykrzywiły mu się też usta wściekłością, 
gdy ujrzał uchodzącego wroga. Ostatnim 
wysiłkiem sięgnął po pistolet i zdrową rę
ką wystrzelił w ślad za nim... lecz i jego ku
la chybiła.

Ranna ręka zawiodła... drgnęła, i kula 
przebiegła nad głową uchodzącego właśnie 
w chwili, gdy krył się wśród drzew lasku 
palmowego.

Teraz, po zdemaskowaniu Jussufa i jego 
bandy, stało się zupełnie jasnem, że udział 
w  tej katastrofie mieć musieli uczestnicy 
zagadkowej karawany, że zniszczenie wie
zionych pociągiem części maszyn leżało 
w ich pianie.

Natychmiast też wrócił Czesław z Hen
rykiem i Stanisławem do pak uratowanych, 
i zgodnie ze spisem, posiadanym przez tegoż, 
sprawdzać je  poczęli. Okazało się, że pra
wie połowa pak, zawierających najcenniej
sze części maszyn, padła ofiarą pożaru i roz
bicia...

Dokonawszy tego, poczęto radzić, co ro
bić? Narada trwała krótko. Ocalałe paki 
miał zabrać z sobą Czesław i przyłączyć do 
karawany... Stanowiło to tylko kwestję kup
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na wielbłądów. Stanisław zaś natychmiast 
wracać miał koleją do Algeru i stamtąd do
piero porozumieć się z Kazimierzem Hali
czem co do zastąpienia zniszczonych części 
na nowe. Dostawione one już miały być 
z resztą maszyn, i przyrządów, które nadejść 
miały za dwa tygodnie, i z któremi na te
ren robót przybyć miał sam główny kierow
nik i inicjator.

Przystąpiono wnet do wykonania tego 
planu. Czesław zwrócił się do dróżnika 
z zapytaniem, gdzieby mogli znajdować się 
arabowie, od których możnaby było nabyć 
wielbłądy, i którzyby podjęli się przewiezie
nia skrzyń do obozu.

Said wnet pomknął do swego duaru, obie
cując za godzinę przyprowadzić żądaną 
ilość wielbłądów, a tymczasem nadszedł po
ciąg, opóźniony znacznie, a dążący do Tu
gurt...

Służba pociągu tego, widząc, że nie mo
żna nawet marzyć o podążaniu dalej, posta
ra, samym zaś podążyć z powrotem do A l
geru.

Nieliczni podróżni, radzi nie radzi, w y
siąść musieli z wagonów i innemi sposoba
mi dostać się do Tugurt, w opustoszałych 
wagonach lokowano tymczasem rannych, 
zajmowała w nich miejsca służba rozbitego 
Dociągu, i wreszcie, gdy już maszynista da
wał sygnał do odjazdu, wskoczył do niego 
Stanisław, pożegnany serdecznie przez Cze
sława i Henryka. Pociąg odjechał.
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Przy dopalających się szczątkach roz
bitego pociągu pozostał tylko Czesljiw i je 
go towarzysze oraz dróżnik, rozpaczający 
nad swą nieuwagą, widział, że stał się mimo
wolnym sprawcą katastrofy.

Nadciągnęli wreszcie i arabowie z wiel
błądami, przyprowadzeni przez Saida.

Umowa z nimi nastąpiła szybko. Zgodzo
no się z łatwością co do ceny i wnet przy
stąpiono do ładowania skrzyń na garbate, 
łagodne stworzenia.

Nie upłynęły nawet i trzy godziny, gdy 
wyciągniętym sznurem podążyły w stronę 
stacji Tugurt obładowane skrzyniami i pro
wadzone przez przewodników wielbłądy, 
a za nimi powoli zdążał samochód, wiozący 
rannego Abdula, któremu naprędce opatrzo
no ranę...

Chyliło się już słońce ku zachodowi, gdy 
połączyli się z resztą karawany, oczekującą 
na nich niecierpliwie.

Abdulem zaopiekował się zaraz jeden ze 
starszych z jego drużyny, cieszący się sławą 
biegłego lekarza, Czesław zaś z Henrykiem 
i paroma z pośród starszych pracowników, 
przybyłych z Europy, odbył naradę co do 
dalszego postępowania.

Kwest ja  ta była bardzo ważną, wobec ja 
wnego już występowania jakichś wrogich 
jednostek.

Rozprawiano też nad nią gorąco. Stawia
no przeróżne wnioski i projekty, które ko
lejno ulegały rozpatrzeniu, i w końcu zo-

64



Wielbłądy wyciągniętym sznurem podążyły 
w stronę stac ji Tugurt. 

odzie Elektryczni - · 5. 



stawały odrzucone, aż wreszcie zdecydowa
no puścić się w drogę natychmiast, od rana, 
bez najmniejszej zwłoki, przyczem i dzień, 
i noc miały być wokoło obozu rozstawione 
warty, których" zadaniem było pilnować go 
przed niespodziewanym napadem. Nieza
leżnie od tego, wszyscy mieli być w  pogoto
wiu zbrojnem, by każdej chwili móc schwy
tać za broń dla obrony karawany.

Postanowienie to wprowadzono natych
miast w czyn, przyczem dowództwo nad ara
bami, zamiast rannego Abdula, otbjął jego 
bratanek Dżemil.

Wszyscy arabowie raz jeszcze złożyli 
Czesławowi zapewnienie swej wierności 
i oddania się, przysięgając na Mahometa, iż 
raczej życie oddadzą, niż dopuszczą do tego, 
by karawanie i je j uczestnikom stać się 
miała jakaśkolwiek krzywda,

Abdul przysięgę tę ich potwierdził, zape
wniając uroczyście Czesława, że może im 
w zupełności ufać, że wszyscy oni pałają go
rącą nienawiścią do zbrodniczego Jussufa, 
i że każdy z nich, w razie spotkania, wypali 
mu w łeb, jak psu podłemu, z wielką przy
jemnością.

Zapewnienia te uspokoiły bardzo Czesła
wa, i ze swej strony zapewnił arabów, że 
po przybyciu na miejsce czeka ich sowita 
nagroda za ich wierność...

Liczba członków karawany powiększyła 
się również o sześciu Arabów z duaru, któ
rzy zająć się mieli opieką nad wielbłądami,
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oraz o małego Saida, który tak gorąco prosił
o zabranie go na wyprawę w głąb pustyni, 
że Czesław uległ jego prośbom i zaliczył go 
do konwoju.

Uradowany chłopak uwijał się na swym 
małym berberyjskim koniku wokoło kara
wany, grożąc, że każdego napotkanego nie
przyjaciela zabije z małego karabinka, w ja 
ki go uzbrojono.
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OAZA SIMREH.

Cicha spokojna oaza Simrełi, położona 
n stóp wyżyny Ahaggar, zawrzała życiem.

Spłoszeni mieszkańcy je j, lękliwe antylo
py, rzuciły się do ucieczki, lecz niedaleko 
odbiegły — wszystkie padły pod mordercze- 
mi kulami przybyszów.

Potężny lew, król pustyni, który do źró
dła, płynącego w  cieniu palm, przychodził 
gasić pragnienie, z głuchym porykiem cof
nął się, i on, który nie znał co to trwoga, 
uciekł tchórzliwie, ginąc w bezbrzeżnych 
piaskach pustyni, uchodząc przed ludźmi, 
się pokazywali, a którzy śmierć na końcu 
broni swej nieśli.

A tymczasem w oazie gwar panował i ha
łas... Człowiek objął ją  w swoje włada' 
nie...

Pokazywał, iż jest je j panem i władcą, że 
nic mu oprzeć się zdoła... że wszędzie, gdzie 
się pokaże, niesie swą wszechmocną wolę,

VI.
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a zarazem śmierć i zagładę dla wszystkich 
niższych i słabszych istot.

Olbrzymia karawana, tak olbrzymia, że 
aż palmy z podziwem na nią patrzały, nie 
pomnąc podobnej od czasu swego istnienia, 
rozłożyła się w  niej obozem.

I to rozłożyła się nie na krótko, nie na od
poczynek czasowy, by  po nabrania sił w dal
szą puścić się drogę... O nie!... Rozpięto 
namioty, wyładowano skrzynie, obciążające 
wielbłądy, i wreszcie po paru dniach odeszły 
i one, wraz z prezwodnikami swymi w  po>- 
wrotną udając się drogę, a hałaśliwa groma
da ludzka pozostała na miejscu, w oazie, roz
lokowując się w  niej tak, jakby nigdy opuś
cić je j  nie miała zamiaru.

Kazimierz Halicz, który w czasie licznych 
wędrówek swoich poznał Saharę dokładnie, 
obrał oazę tę za podstawę do swej działal
ności.

Stamtąd miało się rozpocząć wprowadza
nie w czyn dzieła jego; z niej to, jak od 
głównego słońca — rozchodzić się miały 
pierwsze twórcze promienie życiodajnej si
ły...

Ona to miała być tą pierwszą placówką, 
której forpoczty coraz głębiej i głębiej się
gać miały w  pustynię, zagarniając ją coraz 
bardziej i bardziej we władanie swoje, aż 
wreszcie cała idee miała wszechmocnej woli 
człowieka. Z tego punktu miał on rozpocząć 
swą władzę nad nią.
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Czesław Halicz po rozłożeniu się obozem 
natychmiast zabrał się do czynu. Jedną 
z najpierwszych i najważniejszych rzeczy 
było — wiercenie całego szeregu studzien 
artezyjskich, studzien, które miały zaopa
trzyć w wodę całą świeżo powstającą kolon- 
ję , a zarazem i zraszać okoliczne przestrze
nie, przeznaczone pod uprawę.

Tu połączyć się musiało działanie dwóch 
sił: elektryczności i wody, ażeby poruszyć 
jałow e piaski, ażeby zmusić je  do dawania 
płodów.

Do czynności tej zabrano się natychmiast 
po rozłożeniu obozu. Puszczono w  ruch świ
der, który z cichym zgrzytem zanurzył się 
w  piasku, zapuszczając się coraz głębiej 
i głębiej...

Praca trwała dzień cały. Nie była ona 
zbyt trudną i ciężką, gdyż nie natrafiano na 
żadną przeszkodę w postaci skały lub war
stwy kamienia, a robotnicy w  czynności swej 
wielką posiadali wprawę.

Wreszcie z ust ich wydarł się okrzyk ra
dości i triumfu. Z założonej rury wytrysnął 
snop czystej jak kryształ wody, roztrysku- 
jąc się miljonem kropli, błyszczących jak 
brylanty w  przestrzeni.

Praca nie przedstawiała się tak trudną, 
jak  na pozór wydawać się mogło. Woda nie 
znajdowała się tak głęboko, jak przypusz
czano, i system irygacyjny, jaki zamierza
no przeprowadzić, wykonany mógł być 
z łatwością.
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Po wywierceniu jednej studni przystąpio
no zaraz do pracy przy innych, ogranicza
jąc się na razie czterema, z których woda 
potrzebną była na użytek obozu.

Po dokonaniu tego dopiero przystąpił Cze
sław Halicz do badań geologicznych, ma
jących na celu przedewszystkiem odnalezie
nie pokładów węgla, tak niezbędnego do 
puszczenia w  ruch maszyn.

Przy pomocy Henryka i paru innych pra
cowników dokonał całego szeregu wierceń, 
ażeby przekonać się, jak głęboko pod zie
mią owe pokłady znajdować się mogą.

W czasie tego pozostali robotnicy, pod kie
runkiem pana Józefa, zajęci byli wznosze
niem budowli na pomieszczenie maszyn 
i przyrządów.

Dzień cały wrzała tam praca... spokojna, 
wytrwała praca, mająca na celu zdobycie 
dla ludzkości nowych terenów pracy; w sku
pieniu, wytrwale, wprost z zapałem oddawa
li się wszyscy swemu zajęciu.

To też wszystko szlo pomyślnie. Jeden 
budynek stawał za drugim, a za materjał 
służyło przywiezione drzewo oraz blachy 
aluminiowe.

Oaza powoli zmieniała swój wygląd, sta
wała się podobną do małego miasteczka, 
w  którem się budzić poczyna ruch przemy
słowy. Złudzenie to podtrzymywały snu
jące się wszędzie gromady zasmolonych 
przy pracy robotników oraz Arabowie,
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w swych białych burnusach podobni do bab 
przekupek, w białe chusty owiniętych.

Przystąpiono wreszcie do składania ma
szyn, przynajmniej tych, których części 
przywiozła z sobą karawana. Pozostałe, 
a najważniejsze, złożone być miały dopie
ro po przybyciu drugiej karawany, wraz 
z głównym kierownikiem Kazimierzem Ha
liczem.

Czesław Halicz pracował gorączkowo. 
Był wszędzie obecny, doglądał wszystkie
go, wydawał rozkazy, kierował robotą, a nie
jednokrotnie i sam przykładał ręce do pra- 
Cy-Od poszukujących świdrem pokładów wę
głowych biegł do składających maszyny 
i wznoszących budowle, to znów odwiedza! 
stację telegrafu bez drutu, by dowiedzieć 
się. czy niema jakiej nowej depeszy z Eu
ropy lub Algeru, lub też wysłać tamże te
legraficzne sprawozdanie o postępie robót, 
lub też odwiedzał rannego Abdula, którego 
rana goiła się zupełnie dobrze i rokowała 
rychłe wyzdrowienie.

Rwał się też i on do czynu, codzień pra
wiąc długie kazania Dżemilowi o bacznem 
pilnowaniu obozu.

Depesze z Algeru przychodziły codzien
nie, a nawet i dwa razy dziennie.

Z nich też dowiedział się, że zniszczenie 
części maszyn przy rozbiciu pociągu i po
trzeba robienia ich na nowo, opóźnią jesz
cze o dwa tygodnie przybycie na teren ro
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bót Kazimierza Halicza; że akcje Tow. ko
lonizacji Sahary są już rozchwytane i stoją 
bardzo wysoko; że karawana z wielbłądami 
przybyła już do Algeru i czeka, nabiera
jąc nowych sił, na świeży ładunek, by od
być powrotną drogę do oazy Simreh; wresz
cie, że Kazimierz Halicz wyruszy wkrótce 
z Paryża, i że towarzyszyć mu będzie w  po
dróży główny akcjonarjusz miljoner Le
blanc.

Przeczytawszy tę depeszę, zawołał urado
wany:

— Wiwat!... niedługo zaczniemy pracę 
na dobre!... — a zwracając się do Henryka, 
dodał:

— Wiesz co, mój kochany, że byłoby bar
dzo dobrze urządzić stryjowi jaką niespo
dziankę na jego przyjęcie.

— Ale jaką? — spytał Henryk.
— Poleć przyspieszyć wiercenie, — od

rzekł Czesław, — odnalezienie pokładów 
węgla będzie dla niego prawdziwą i miłą 
niespodzianką...

Zabrano się więc energicznie do pracy. 
Robotnicy z wyiężeniem sił dokonywali 
wierceń, aż wreszcie tegoż samego dnia, gdy 
Czesław otrzymał od stryja depeszę nastę
pującej treści:

„W yjeżdżamy jutro wszyscy. Kazimierz 
Halicz", — mógł mu nawzajem odtelegra- 
fować:

„Znaleźliśmy węgiel na głębokości 60 stóp. 
Pokład gruby. Gatunek wyborowy".
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Pomimo gorączkowej pracy, pochłaniają
cej wszystkie chwile, nie zapomniał Cze
sław i o bezpieczeństwie obozu. Całe dnie 
i noce krążyły wokoło oddziały jeźdźców 
arabskich pod wodzą Dżemila, pilnując 
bacznie wszystkiego i zapuszczając się nie
raz i w  dalsze okolice.

Niepokoiło go zwłaszcza zniknięcie bez 
śladu owej tajemniczej karawany, pozosta
jącej pod wodzą Jussuf a.

Od czasu rozbicia pociągu nie było je j 
nigdzie widać, choć mnogie ślady i poszla
ki dawały poznać, iż krążyła ona w  pobli
żu. I, co najdziwniejsza, komunikacja tele
grafem bez drutu z Algerem nie była ani 
razu przerwaną...

Właśnie ten dziwny spokój i cisza draż
niły go niepomiernie. Co one oznaczać mo
gą? O tem, ażeby tajemniczy wróg zanie
chał swych złowrogich planów przeciwko 
nim, ani myślał. Przeciwnie, przypuszczał, 
że ukryty w cieniu, pocichu knuje on ja 
kieś złowieszcze zamysły, które nagle ujaw
nione, wielką i niepowetowaną krzywdę 
pracy ich wyrządzą.

To ciągłe napięcie nerwów w  oczekiwa
niu czegoś niespodziewanego, co nagłym 
ciosem spaść miało na niego, doprowadza
ło go do jakiegoś dziwnego stanu nerwowe
go podniecenia, dochodzącego wprost do cho- 
robliwości.

A tymczasem prace w oazie rosły. Ol
brzymia wieża, mająca mieścić maszyny
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i motory elektryczne, coraz bardziej wzno
siła się do góry... Prace odbywały się po
śpiesznie, wykończano je  na gwałt, jakby 
chcąc, by na przyjęcie Kazimierza Halicza 
wszystko gotowe było. By on, po przy
byciu swojem, musiał tylko nadać temu 
wszystkiemu ruch, jakby tchnąć w  te nie
ruchome maszyny życie, które szeroką fa
lą rozlać się miało wokoło, niosąc swe owo- 
eodajne prądy wszędzie, wszędzie, we 
wszystkie zakątki piaszczystej Sahary.

Ukończono też prawie wszystko, a on 
jeszcze nie nadjeżdżał.

Pochłonięty ważnemi interesami, a przy- 
tem sam osobiście dozorując wykończenia 
niektórych części maszyn najbardziej pre
cyzyjnych i najważniejszych, opóźnił swój 
przyjazd, przebywając jeszcze w Paryżu 
i komunikując się tylko z panem Erazmem, 
który znów wiadomości te przesyłał do oazy 
Simreh.

Wreszcie nadeszła nowa depesza, że 
Kazimierz Halicz wyjeżdża z Paryża z kom
pletnym już ładunkiem maszyn i przybo- 
rów, potrzebnych do urządzenia grodu 
elektrycznego. Tymczasem w yjazd nastą
pił naprawdę.

Czesław obliczył czas, jaki ewentualnie 
potrwać może ta podróż i wobec tego, że 
wszystkie roboty pokończone, postanowił 
użyć go na rozrywki oraz na wycieczki do 
nieopodal leżącej grupy oaz...
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W towarzystwie więc Abdula, który już 
7/u pełnie przyszedł do zdrowia, Saida 
i dwóch arabów z eskorty oraz dwóch euro
pejczyków z pośród rzemieślników, zapusz
czał się coraz dalej i dalej, polując na na
potkaną po drodze zwierzynę...

Plony tych łowów właściwie były świetne, 
gdyż od strzałów karabina jego i towarzy
szów padały przeważnie zwierzęta drapież
ne, podczas, gdy lękliwe a prześliczne anty
lopy uchodziły bezkarnie z przed ich luf.

W  czasie tych wycieczek nieraz też zet
knęli się z lwem, królem pustyni.

Stawał on naprzeciw nich, mierząc ich 
płomiennym wzrokiem i bijąc się potężnym 
ogonem po bokach, jakby gniewny, że wdar
li się w posiadłości jego, gdzie wszystko 
władzy i potędze jego ulegało.

Gniewny szykował się do skoku i rzucał 
się na nich, lecz przyjm owały go wnet kule 
z karabinów myśliwców, i rażony niemi 
śmiertelnie, padał na ziemię, rycząc głucho.

Lecz razu pewnego spotkanie takie o mało 
co nie przybrało tragiczniejszego zakończe
nia...

Czesław, chcąc obejrzeć jedną z dalej po
łożonych oaz, udał się tam samochodem 
w towarzystwie tylko Saida i Stefana, ślusa
rza z Warszawy, którego los aż do Paryża, 
a stamtąd na Saharę zagnał...

Przejechali pół drogi, i minęli już wielkie 
złomy skaliste, sterczące na pustyni, gdy na
raz rozległ się głuchy krzyk siedzącego
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w tyle samochodu Saida, a następnie trzask 
jakiś, szarpnięcie silne, tak jakby samochód 
w drodze swej natknął się na jakąś prze
szkodę...

Obejrzeli się, i z ust ich wyrwał się krzyk 
przerażenia. Na samym tyle samochodu sie
dział potężny lew, i drapał pazurami po 
osłaniającej go blasze, pragnąc rozerwać ją, 
by dostać się do siedzącego tamże Saida.

Gruba blacha pancerna stawiała jednak 
opór usiłowaniom jego.

Czesław Halicz i towarzysz jego ani na 
chwilę nie stracili zimnej krwi. W oka
mgnieniu, jak na komendę, wydobyli ż kie
szeni rewolwery ostatniego systemu, i mie
rząc w łeb potężnej bestji, wystrzelili jedno
cześnie.

Rażone śmiertelnie zwierzę puściło się pa
zurami samochodu, zatoczyło i runęło na 
piasek pustyni, brocząc go krwią swą obficie.

Westchnienie ulgi wyrwało się z piersi 
obydwóch młodych ludzi.

— No! — zawołał Czesław Halicz, obcie- 
rając chustką czoło obficie zroszone, — że
by nie nasze brauningi, miałby ten lewek 
z nas ucztę nielada.

Zatrzymali samochód, i w towarzystwie 
trzęsącego się ze strachu Saida podeszli do 
rozciągniętej na piasku, martwej już bestji...

Był to okaz naprawdę olbrzymi... Potężne 
iapy, uzbrojone pazurami, wysunął naprzód, 
jakby chcąc rozszarpać nawijającą mu się 
pod nie zdobycz, oczy żółte, olbrzymie, za
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chowały wyraz ponurego gniewu, a wyszcze
rzone zęby zdawały się grozić śmiałkowi, 
który odważyłby się podejść zbyt blisko.

— Stary już, — zauważył Stefan, — sa
motnik... Nic dziwnego też, że napadł na 
nas... O ile czytałem, to tylko lw y stare, krą
żące pojedynczo, mają w sobie tyle odwagi. 
Młodsze, a zwłaszcza nie same, są znacznie 
tchórzliwsze.

— Trzeba go będzie zabrać na pamiątkę,— 
rzekł Czesław, — skórę ma ładną. Będzie 
z niej piękny dar dla dziadka Erazma.

Przy pomocy Stefana i Saida martwego 
lwa władowali na samochód i pomknęli da
lej, do widniejących w oddali palm oazy.

Lecz nie na tem był koniec przygód ich 
dnia tego.

Do oazy dotarli wkrótce, i wjechawszy 
tam, w  cień rozłożystych, wachlarzowatych 
palm, zatrzymali samochód, i wysiadłszy 
z niego, szukać poczęli sączącego się wśród 
piasku źródełka, by ugasić pragnienie, któ
re ich dręczyć poczynało.

Naraz do uszu Czesława dobiegł głos ja 
kiś... głos jakby w zyw ający pomocy... jakby 
kwilenie jakieś...

Zatrzymał towarzyszów i zaczął nasłuchi
wać. Głos ten powtórzył się znowu.

— To tam... tam... —  rzekł, wskazując kie
runek, — biegnijmy... Może potrzebną jest 
tam pomoc nasza.

I nie namyślając się długo, porwany 
pierwszym impulsem, pobiegł w  tamtą stro
nę, a za nim Stefan i Said.
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Do oazy dotarli wkrótce.„ 



Nie potrzebowali biec daleko... Na drugim 
końcu oazy wznosiła się uboga chatka arab
ska, wzniesiona z liści palmowych, a przed 
nią leżały ciała dwojga Arabów, mężczyzny 
i kobiety, w krwią zbroczonych burnusach... 
Tuż przy nich siedziała na ziemi mała, może 
dziesięcioletnia dziewczynka, owinięta w bia
łą płachtę, i z wzrokiem utkwionym w twa
rze martwych rodziców od czasu do czasu 
wydawała ów głos pełen żałości.

fTcichła dopiero przerażona, jakby zd ro 
wiała, wpatrywała się w postacie biegną
cych je j na ratunek ludzi.

Przerażenie je j jeszcze więcej potęgowa
ło to, że ludzi ci byli zupełnie różni od 
tych, których dotyczas widywała, że niczem 
prawie nie przypominali postaci, do których 
przywykło je j  oko...

Czesław przedewszystkiem nachylił się 
nad zwłokami pomordowanych, ażeby prze
konać się, czy nie tli się w  nich jeszcze choć 
iskierka życia.

Said tymczasem wszedł do chatki i na 
widok panującego tam nieładu, zawołał:

— To czyn Tuaregów... oni musieli to zro
bić... Wywiedzieli się widać jakoś, że mie
szkańcy tej oazy posiadają coś cenniejsze
go i napadłszy na nich, ograbili i zamordo
wali.

— Trzeba się zająć pogrzebaniem ich i za
brać tę małą do obozu, gdyż inaczej może 
tu, w  pustyni, umrzeć z głodu... — zawołał 
Stefan.
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— Eh, effendi, — odrzekł mu Said, scep
tycznie machając ręką, — te dzieci pustyni 
w oazie nigdy nie zginą. Toż ona dła nich 
jak matka. Palma nakarmi, źródło napoi i 
wszystko dobrze.., Lecz wola twoja, effendi...

Czesław nachylił się nad małą, pytając ją 
po arabsku o imię je j, a zarazem żądając 
opisu przebiegu całego zajścia.

Milczała ona jednak, wielkie płomienne 
dzikie oczy utkwiwszy w  jego twarzy...

— Effendi! — zawołał Said, — pozwól, ja 
z nią pomówię. Mnie ona opowie wszystko...

I zbliżywszy się do dziewczynki, żywo za
czął je j coś tłumaczyć, dopomagając sobie 
gestykulacją rąk. Dobił się wreszcie tego, że 
powiedziała mu, że nazywa się A'xa, że na 
dom ich napadła gromada Tuaregów, którzy 
krzyczeli o coś na ojca, obrabowali potem 
chatę, zabrali różne przedmioty, zamordo
wali rodziców i odjechali... Stało się to 
wszystko przed wschodem słońca...

Wysłuchali tej opowieści, poczem Czesław 
rzekł, zwracając się do Stefana:

— Mój kochany, proszę cię, przejdź do 
auta, przynieś cokolwiek, coby nadało się 
do wykopania mogiły dla tych nieszczęśli
wych, Trzeba pogrzebać ich uczciwie, 
a oaza ta, w której łat wiele zapewne prze
żyli spokojnie, stanie się ich grobowcem,..

Stefan posłusznie udał się, by wykonać to 
polecenie, a tymczasem Czesław z Saidem 
zajęli się Alą...
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Said zręcznie, jak kot, wdrapał się na pal
mę i narwal z niej daktyli, Czesław przy
niósł wody z płynącego nieopodal źródła. 
Nakarmili A'ię, napoili, i już mieli zawijać 
w burnusy, jak w całuny, ciała zamordowa
nych, gdy naraz do uszu ich dobiegł krzyk 
jakiś, jakby wołanie Stefana.

Musiało zajść coś naprawdę ważnego, 
gdyż donośnym głosem wzywał on ich po
mocy...

Rzucili wszystko i czemprędzej pobiegli 
w tym kierunku... Stefan stał sam, na skraju 
oazy, a auta wcale widać nie było...

Dopadli do niego i Czesław gorączkowo 
spytał:

— Gdzie jest samochód?
— Niema go... niema, — odpowiadał jak 

by nieprzytomnie Stefan, a jednocześnie 
wskazywał im ręką na ziemię.

Na piasku pustyni wyraźnym był ślad kół 
samochodu, który w tem miejscu skręcił.

Ślad ten biegł hen! w dal i ginął w  pu
styni...
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SAMI W OAZIE...

Stali jak wryci, nie mogąc przemówić ani 
słowa.

To tajemnicze zniknięcie auta, ten ślad 
tak zagadkowy, a przytem tak wymowny — 
raziły ich, jak gromem.

Co teraz robić?... oto pierwsze pytanie, 
jakie przyszło na myśl Czesławowi.

Puszczać się w pogoń za uchodzącym sa
mochodem, poszukiwać go w bezbrzeżnych, 
zda się, obszarach pustyni, wydawało się im 
absurdem, niemożebnym do wykonania.

Toż samochód biegł z szybkością 90 mil 
angielskich na godzinę, a oni, pieszo, nawet 
i jednej dziesiątej tego nie zrobią...

Pościg więc za nim był niemożebny, 
zwłaszcza, że ci, co go wykradli, zapewne 
dobrze nim kierować umieli.

Trzeba się więc było wyrzec tej myśli, 
ażeby dogonić i odzyskać samochód, stano
wiący jedyny ich łącznik z obozem i ze 
światem...

VII.
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Musieli więc pozostać w oazie, przykuci 
do niej koniecznością, i czekać cierpliwie, 
aż zjawi się im pomoc, czy to w  postaci prze
chodzącej przez pustynię karawany, czy też 
ze strony opuszczonego przez nich obozowi
ska...

Wszakżeż tam spostrzegą ich zniknięcie, 
i Henryk, któremu dobrze był znany kieru
nek, w  jakim się udali, nie omieszka, w  razie 
dłuższej ich nieobecności, podążyć im z po
mocą...

Pierwszy krew zimną i spokój odzyska! 
Czesław.

— Trudno, —• rzekł, zwracając się do Ste
fana i Saida, — nie wrócimy go i nie odbie
rzemy. Tajemniczy złoczyńcy znajdują się 
już napewno bardzo daleko stąd, tak że o do
ścignięciu ich i odebraniu samochodu siłą, 
nie mamy nawet co i marzyć... Musimy za
tem siedzieć tu, w oazie, i czekać, aż zjawi 
się nam jaka pomoc. Na szczęście palmy do
starczą nam żywności, a strumień — wody, 
nie zginiemy zatem ani z głodu, ani z pra
gnienia. A przypuszczam, iż Henryk, spo
strzegłszy, że nie wracamy zbyt długo, ob
myślił dla nas sposób ratunku i przybędzie 
z pomocą... Nie traćmy więc otuchy. Wra
cajmy do chatki i zajmijmy się pogrzeba
niem zwłok tych nieszczęśliwych oraz małą 
Alą.

Słowa te jego uspokoiły Stefana i Saida, 
zawrócili więc i skierowali się w  stronę zbu
rzonego szałasu.
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Tam przy pomocy kawałka cłeski w yko
pali dół, w którym pogrzebali zwłoki oby
dwojga Arabów, poczem, posiliwszy się nie
co, nakarmili małą Aię, i znużeni przejścia
mi dnia całego, położyli się, by  spocząć przez 
chwilę...

Mała Aia nie spała...
Nieufnie patrząc na nich, siedziała na pa

górku, stanowiącym mogiłę je j  rodziców, 
i szeroko rozwartemi oczyma wpatrywała 
się w tych, którzy stali się je j opiekunami.

Tak przesiedziała noc całą, jakby na 
straży...

Z pierwszym brzaskiem dnia, najprzód 
przebudził się Said. Zerwał się, przetarł 
oczy, i odmówiwszy przepisane przez Koran 
modlitwy, z nadzwyczajną zręcznością wdra
pał się na najbliżej stojącą palmę, i szybko 
zrywać z niej począł owoce.

Aia przyglądała mu się przez chwilę, 
wreszcie jakby błysk wesela ukazał się 
w je j oczach. Zerwała się z mogiły rodziców, 
i smukła, zwinna, gibka, jak młody kociak, 
wdrapała się na pień drugiej palmy, i wkrót
ce tych dwoje dzieci pustyni siedziało na- 
wprost siebie, rwąc daktyle, jakby rywali
zując z sobą...

Na widok ten wybuchnął on śmiechem, na 
co odpowiedzią była mu kaskada śmiechu 
ze strony dziewczyny dziecka.

Narwali wreszcie dostateczną ilość, zeszli 
z palm i już w najlepszej komitywie zabrali
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się do przyrządzania śniadania dla oby
dwóch Europejczyków.

Mile też zdziwił się Czesław, gdy po prze
budzeniu zauważył tę ich zgodę i porozu
mienie.

Wstał, podszedł do Ai, chciał ująć ją  za 
ramię i przemówić słów parę, lecz dziecko 
szarpnęło się, odskoczyło w bok i odwróciw
szy się tyłem, ponury wzrok utopiło w  zie
mi...

Dopiero, gdy Said, podszedłszy do niej, 
zaczął je j coś tłumaczyć i objaśniać, z więk
szą już ufnością spojrzała na niego i nie bo
czyła się tak...

Na zapytania jednak jego nie dawała mu 
żadnej odpowiedzi...

Zamknęła się w uporczywem milczeniu, 
jakby  chcąc dowieść tym ludziom, obcym 
je j  i krwią, i pochodzeniem, i wszystkiem, 
że nic ich z sobą nie łączy, że obcymi są so
bie, i że nigdy zaufania je j, dziecka pustyni, 
nie zdobędą...

Czesław też, rozumiejąc dobrze i odczu
wając stan je j psychiczny, nie zaczepiał je j 
więcej, zwracając się tylko do Saida, który 
znów ze swej strony porozumiewał się z Aią.

W ten sposób służył on za pośrednika mię
dzy nią a Europejczykami.

Dzień cały zeszedł im na bezczynności. 
Zwiedzili tylko oazę, lecz byt wiele nie mieli 
tam do oglądania... Kilkanaście palm, w y
smukłych, o bujnych koronach liści, oraz 
zdrój, cicho wytryskający z pośród piasku
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pustyni u podnóża jednej z palm. przepły
w ający kilka metrów i ginący następnie 
znów w  piasku, — oto wszystko, co było do 
obejrzenia...

Nawet polować nie mieli na co, gdyż ani 
zwierzyna, ani ptak żaden nie ukazały się.

Cisza tylko, absolutna cisza, niczem nie 
przerwana, panowała wokoło...

Nie mając nic do roboty, przeleżeli dzień 
prawie cały, gawędząc o różnych rzeczach, 
przypominając sobie dawne dzieje, jeszcze 
z czasów pobytu w kraju.

Stefan, dziecko Warszawy, której zakątek 
każdy dobrze był mu znany, opowiadał o 
niej Czesławowi, który znów nigdy tam nie 
był. Dzieckiem wyjechawszy z kraju, lata 
młodzieńcze spędził na wędrówce po ob
czyźnie, tęskniąc tylko za krajem, chciwie 
pochłaniając podawane przez gazety wiado
mości o nim. Słuchał też z zajęciem tej opo
wieści, słuchał, jak baśni o czemś drogiem 
bardzo, ukochanem.

Mała Aia z Saidem, żyjący w najlepszej 
komitywie i porozumieniu, ze sw ojej strony 
znów zajmowali się gospodarstwem. Zrywali 
daktyle, przynosili wodę ze zdroju, usługi
wali...

Tak zeszedł im czas do wieczora.
— No, — rzekł Czesław, układając się do 

snu, — jutro o tej porze powinni nam przyjść 
ja pomocą. Jeżeliby nasz pobyt miał potrwać 
tu dłużej, to możnaby się wściec z nudów...
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Usnęli zaraz. Jak spali długo, trudno by
łoby określić. Zmrok nocy jeszcze panował, 
gdy naraz Czesław poczuł dotknięcie czy
je jś ręki na ramieniu. Obudził się zaraz, 
porwał z miejsca, przetarł oczy i ujrzał 
przed sobą stojącą Alę.

Owinięta w biały burnus, w bladem świe
tle księżyca wyglądała jak mały duszek.

Szarpnęła go za ramię i cicho szeptała:
— Effendi! wstawaj! oni... oni...
I oczy je j z wyrazem bezgranicznego lęku 

wpatrywały się w przestrzeń.
A lęk ten musiał być potężny, olbrzymi, 

kiedy zdołał przezwyciężyć obawę, jaką ją 
przejmowali obydwaj Europejczycy.

Czesław w jednej chwili porwał się na 
nogi i nasłuchiwać począł.

Zrazu nic nie mógł dosłyszeć. Lecz nad
zwyczaj delikatne ucho dziecka pustyni sły
szało wyraźnie odgłosy stąpania, skrzyp 
piasku pod stopami zbliżających się ludzi.

Wskazała mu gestem, by położył się na 
piasku i ucho do niego przyłożył. Usłuchał 
je j. Wyciągnął się jak długi i, przylgnąwszy 
uchem do ziemi, nasłuchiwał...

Zrazu nic nie słyszał, lecz wreszcie, po 
pewnym czasie dobiegł do uszu jego jakby 
skrzyp piasku, uginającego się pod cięża
rem nóg koni i wielbłądów.

Instynktownie prawie przeczuł niebezpie
czeństwo i w jednej chwili pomyślał o obro
nie... Po cichu zbudził Stefana i Saida, 
i w paru słowach powiadomiwszy ich o gro-
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żącem niebezpieczeństwie, nakazał przyszy
kować broń do odparcia przypuszczalnego 
napadu.

Nie byl pewien jeszcze, kto to być może. 
Czy byli to napastnicy, ci sami, co zabrali 
samochód, co wymordowali rodzinę arab
ską?

Czyżby przybywali, by dokonać dzieła 
rabunku, i pomordowawszy ich, zagrabić im 
wszystko, a zwłaszcza broń, broń, na którą 
zawsze z chciwością rzucają się pierwotne 
dzieci pustyni, a która zawsze łakomą dla 
nich zdobycz stanowi.

A może to była spodziewana i tak ocze
kiwana pomoc?

A może była to jaka karawana kupiecka, 
dążąca z towarami w głąb pustyni, od oazy 
do oazy, a która się wybawczy nią ich stać 
miała?

Lecz co do tego miał pewne wątpliwości. 
Drugim samochodem karawana nie rozpo
rządzała, a na koniach i wielbłądach nie zdą
żyliby przybyć w tak krótkim przeciągu
czasu.

Co do karawany, również było i to pro
blematy cznem wielce... Szlak ten nie był 
tak często nawiedzanym przez wielkie kara
wany, które miały inną drogę, w ięcej uczęsz
czaną i daleko większe przedstawiającą bez
pieczeństwo.

Oaza ta, zdaje się, należała do rzędu omi' 
janych stale przez wielkie karawany, a z od
głosu, niesionego przez piasek pustyni, ła~
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iwo wywnioskować można było, iż liczba 
.zbliżających się ludzi jest bardzo znaczną.,.

Zresztą instynkt Aii, tak silnie rozwinięty 
zazwyczaj w dzieciach pustyni, wyraźnie 
wskazywał, że byli to „oni“ , ci sami, od któ
rych ciosów zginęli je j rodzice, a którzy 
w pamięci je j utkwili na zawsze...

Szeptem więc naradzać począł się z towa
rzyszami, co czynić, i wynikiem tego było, 
że postanowili usunąć się w głąb oazy, przy
puszczając zupełnie słusznie, że napastnicy 
cały impet.swego napadu skierują na chat
kę, gdzie, jak przypuszczać będą, znajdą oni 
schronienie.

A tymczasem, ukryci z boku, za pniami 
palm, będą mogli przyjąć ich ogniem i roz
proszyć...

Zdecydowali się pierwsi zaatakować prze
ciwników, pewni, że właśnie tem niespodzie- 
wanem natarciem zdołają zmusić do cofnię
cia się nieprzyjaciela, liczącego na to, że za
stanie ich nieprzygotowanymi do walki, że 
zaskoczy ich znienacka i z łatwością dokona 
swego...

Projekt ten z ogóluem spotkał się uzna
niem, i wnet przystąpiono ao jego wykona
nia, ażeby nie stracić ani chwili drogiego 
czasu...

Mając w środku małą Aię, cofnęli się pra
wie na sam kraniec oazy i tam ukryli się 
za wałem, wzniesionym z piasku, nawianego 
przez wichry pustym. Od biedy stanowić
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lo  mogło niezgorszą zasłonę przed strzałami 
przeciwników.

Teraz już odgłos stąpań kopyt końskich 
słychać było wyraźnie.

Said, który nasłuchiwał bacznie, podniósł 
głowę do góry i szepnął:

— Trzy razy po dziesięć.
A więc z trzydziestu przeciwnikami mieć 

będą do czynienia. I to z przeciwnikami 
uzbrojonymi należycie, zaciętymi, gotowy
mi walczyć do ostatniego tchnienia w piersi, 
lekceważącymi sobie życie i swoje, i tych, 
których atakowali. Sytuacja niezbyt wesoła 
i przyjemna. Na szczęście ich karabiny ma
gazynowe były najnowszego systemu i za
opatrzone w poważny zapas nabojów.

— Strzelać celnie, — rzucił szeptem roz
kaz Czesław, — a zwłaszcza w konie.

Napastnicy tymczasem zbliżali się już o 
tyle, że uznali, iż dalsze ukrywanie się bę
dzie zupełnie bezcelowe.

Z głośnym krzykiem i wyciem pomknęli 
naprzód i jak huragan wpadli na chatkę.

Rozległ się huk strzałów, a wnet potem 
okrzyk zawodu. Tych, których szukali, nie 
znaleźli w chatce...

Wybiegli z niej i, zgrupowawszy się, ha
łaśliwie nad czemś naradzać się poczęli.

Czesław Halicz uznał, że nadszedł czas do 
działania, że lepiej stać się stroną atakują
cą, niż atakowaną, i że nagłym napadem 
może odebrać przeciwnikowi całą jego śmia
łość i zmusić do cofnięcia się.
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Pochylił się więc i szepnął:
— Baczność!... Cel!... Pal!...
I wnet rozległ się suchy trzask karabinów 

magazynowych, cichy świst kuli i trzech 
z pośród napastników, rażonych kulami, ru
nęło na ziemię.

Pozostali, przerażeni tym nagłym i nie
spodziewanym atakiem, cofnęli się w  nieła
dzie, wreszcie dopadłszy koni, czemprędzej 
uciekać poczęli.

Napadnięci odetchnęli z ulgą... Na jakiś 
czas wolni od niebezpieczeństwa... Na jakiś 
czas tylko, gdyż nie ulegało najmniejszej 
wątpliwości, iż napastnicy powrócą, by 
w zwiększonej znacznie liczbie atak swój 
powtórzyć i pomścić śmierć towarzyszów.

— No, odpoczniemy trochę! — rzekł Cze
sław, kładąc broń obok siebie, — możemy 
liczyć, że z parę godzin spokoju nam dadzą. 
Lecz potem...

— Co będzie potem? — pytał go Stefan.
— Znów walczyć będziemy, i albo zginie

my, albo też zdążą nam przybyć z pomocą...
— Daj Boże! — westchnął nabożnie Ste

fan, -— ażeby stało się to drugie.
Lecz z głosu jego, zarówno jak i spojrzę- . 

nia Czesława poznać łatwo można było, że 
przybycie pomocy jest dla nich tylko ma
rzeniem, złudą, która ma im dodać siły i mę
stwa w tej ostatniej chwili przed śmiertel- 
nemi zapasami...

Pewne było tylko pierwsze... pozostawało 
im walczyć, walczyć do ostatniego tchu, by
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drogo sprzedać swe życie i okupić je  śmier
cią wrogów.

Czas, wolny od napaści, postanowili użyć 
na lepsze zabezpieczenie się przed kulami 
Arabów oraz na zgromadzenie zapasów żyw
ności i wody, by  mogli wytrzymać nawet 
dłuższe oblężenie.

Podczas więc, gdy Czesław ze Stefanem 
zajęci byli sypaniem czegoś w rodzaju fosy 
z piasku, Said z Aią, wspinając się na pal
my, zrywali daktyle, znosząc je  na jedno 
miejsce. Toż samo zrobiono z wodą, którą 
napełniono wszystkie naczynia, jakie tylko 
w chatce arabskiej znaleźć się dały.

— Teraz możemy przetrzymać nawet i 
dłuższe oblężenie, —- rzekł Czesław, gdy 
ukończono te przygotowania. — Możecie 
przybyć, panowie Arabowie, przyjmiemy 
was godnie.

Nie długo potrzebowali czekać. Głuchy 
odgłos tętentu kopyt końskich po piasku pu
styni dał im poznać, że napastnicy zbliżają 
się, i to zbliżają w znacznej liczbie.

— Baczność! — rzucił komendę Czesław.
Ścisnęli broń w  ręku i czekali. Gdy odle

głość między nimi stała się taką, że kula ka
rabinowa donieść mogła, Czesław rzekł to
nem komendy:

— Cel! Pal!...
I trzy kule z świstem wszyły się w gro

madę jeźdźców, powalając z nich trzech na 
ziemię... Pozostali rozproszyli się, lecz już
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w ślad za pierwszymi biegły trzy drugie 
kule, kładąc innych.

Wystrzelili i Arabowie ze swych skałkó- 
wek, lecz te, starego systemu, nie donosiły 
nawet na połowę odległości.

Cofnęli się więc poza linję strzałów, i tam, 
skupiwszy się w jedną gromadę, radzić nad 
czemś zaczęli.

Wynikiem tej narady było, iż rozłożyli 
się obozem w pewnej odległości od oblężo
nych, nie ośmielając się posunąć poza linję 
ich strzałów.

—- O, do licha! — zawołał Czesław, widząc 
to, — nie mogąc nas wystrzelać, chcą nas 
wziąć głodem... Sytuacja staje się groźniej
szą, i o ile nie nadejdzie pomoc, za jakieś 
dwa dni możemy stać się ich ofiarami.

Przygnębienie odbiło się na twarzach 
wszystkich.

Nie ulegało żadnej wątpliwości, że osta
tecznie czeka ich ten los.

Czesław Halicz w ponurej zadumie opu
ścił głowę na piersi.

Teraz, gdy plany jego uwieńczone być 
miały powodzeniem, gdy bliskim był końca
i urzeczywistnienia marzeń, o których nie
gdyś roił ze stryjem, czekał go koniec, 
straszny koniec w  mękach wśród bezbrzeż
nej piaszczystej pustyni.

Zginie bez śladu, i pamięć o nim wkrótce 
zaginie, i nikt bliski nie zapłacze nad mo
giłą jego...
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Said z A lą, wspina,jąc się na palmy, zrywali daktyle. 



Nie ujrzy już więcej kraju rodzinnego, 
o którym marzył wciąż i roi!.

Naraz te ponure myśli jego przerwa! Ste- 
tan, chwytając go za ramię i wołając:

— Patrz... inżynierze, patrz tam!
Obudził się Czesław jakby ze snu przy

krego i spojrzał we wskazanym kierunku, 
a wyraz zdziwienia odbił się na jego twarzy.

Wśród Arabów wyraźnie widniała postać 
Europejczyka, w biały strój płócienny przy
branego, z powiewającym przy korkowym 
hełmie długim welonem.

Uwijał się on między nimi, wydając ja 
kieś rozkazy, namawiając do czegoś, a Ara
bowie kręceniem głowy i machaniem ręko
ma odpowiadali odmownie na wszystkie jego 
propozycje.

Przyjrzał mu się Czesław uważnie, wresz
cie rzekł:

— To ten sam, co był w karawanie, do
wodzonej przez Jussufa.

— A i Jussuf jest tam również, — zauwa
żył Said, który dowódcę napastników znał 
dobrze, — o, uwija się tam na białym koniu.

— A więc to nie są zwykli rabusie pusty
ni, — szepnął Czesław, — mają oni widocz
nie jakiś cel w prześladowaniu nas... Ale 
Jaki?Nie miał już jednak czasu zastanawiać się 
dłużej nad tem, gdyż ruch w obozie nieprzy
jacielskim zwrócił uwagę jego w tym kie
runku.

96



Napastnicy, rozłożywszy się obozem, po
dzielili się na part je, które otaczać oblężo
nych poczęły. Teraz uwaga ich zwróconą 
być musiała na wszystkie strony.

Rozstawili się więc odpowiednio, i każdy 
śmiałek z pośród Arabów, o ile tylko prze
kroczył linję strzałów, życiem przypłacał 
swe zuchwalstwo.

Po parokrotnych też usiłowaniach, oku
pionych życiem paru Arabów, zaprzestali 
atakowania, cofając się do pierwotnych po-
zycy j-

Trzymali się teraz zdaleka, lecz oblężonym 
sił już brakować zaczynało. To ciągłe na
pięcie nerwów, to ciągłe trzymanie się na 
baczności wyczerpywało ich siły. Po paru 
godzinach tak naprężonego czuwania, w ydo
bywali resztki sił, byle tylko nie dać się 
ogarnąć znużeniu.

A na to tylko czyhali Arabowie.
Wieczór już zapadał, gdy Czesław rzekł 

do Stefana:
— Jeszcze godzina... dwie najwyżej, a we

zmą nas żywcem...
Lecz temu oczy zaiskrzyły się...
— Nie, nie dokażą tego! — zawołał.
— A to jakim sposobem? — spytał go 

Czesław.
— Wystrzelam wszystkie kule, a ostatnią 

wpakuję w  łeb sobie, — odparł ten spokoj
nie.

Z podziwem spojrzał nań Czesław i go
rąco uścisnął dłoń jego.
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Uznali wreszcie Arabowie, że nadszedł 
czas wyruszenia do ataku i ostatecznego po
konania oblężonych. Ławą posunęli się na
przód, licząc na to, że szybkością i nagłością 
ataku pokonać ich zdołają...

Naszym przyjaciołom zdawało się, że na
deszła już ostatnia dla nich chwila; uści
skiem dłoni pożegnali się przed tą ostatecz
ną śmiertelną walką, gotując się na śmierć...

Gdy naraz...
Biegnący do ataku Arabowie zatrzymali 

się w miejscu jak wryci, okrzyk przerażenia 
wyrwał się z ich gardeł, a w chwilę potem, 
nie zważając zupełnie na krzyki i wołania 
Europejczyka, rozbiegli się na wszystkie 
strony...

Do uszu naszych przyjaciół doleciał jakiś 
dziwny szmer z góry...

Spojrzeli tam, i okrzyk radości wyrwał 
się z ich piersi.

Byli ocaleni.
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