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ECI-{A \ñ¿IEEZORNE,
Dzien nik Spoteczrry, trolítyczny i l¡iter¡eki,

ry.
fiinsmatograt Warszaw$ki.

m. --
nStarsza siogtrao,

Dom bezdomyeh.
Duay budynék z cegiei milosierdzia, qchl'1cl;

Mury szepc4 pacierz
paclerz.
"*""ÑáA budynhiem kerdzlerzarve srebrne chmur-
ki, niby skrzyd.la aniolórv, r0zpt).start-e . pod uie-
trem dlgkitnem, narl szarac zlemi4 i dol4, , a tam
rve rvuqtrz;rJ na kruZganku -refektarz-a iuly' Zyu'¡'
aniol ziemski, w biaiym zakonnynt kn'eÍie r Sfu¿r'
sza siostra.--i;k 

jq zwia, wszyscy od maleów z Powi-(la,
aL d,o tegó 

-siwowlosego -starca, 
eo pod. jej opie-

I<uúc,ze dkrzydlem t'spomnienia najtiroZsLe z re'kuúc,ze skrzydlem t'spomnienia nai
sztil dni swoich schroniL

Tak jq zlvaé nawykla od lat Warszarva,
jej mórvi" 

"najstarsza'í 
Polska, mieszkanka'

budynku
Najstarsza, _ najbiedniejsza Poiska, g0 prór:z i

ieú i nad.ziei, nio juz na tej ziemi tiic po-lVSpOmileD r naqzlel, nlo Juz
siafla, p!óo\ Starszej siostry.

,
eiszy i miloSci bliZniej slau'a, dzlt'oni4ce, bo z niej i
ztodzone. I

A brgni tak serdeeznie od dawna, otl lat I
bodaj e.zterdziestu, od .te¡i .nierwszej izd'ebki za i
jalmülniezy grosz rvynajgtej..,' 

Izdeliiia-mala, pustá, kuchenka- nozei. Ale
i to na gospodarst\lñ serca starozylo na pocz4'
tek. Zall¿ñit ja zataz,, rozgwaruyl smutek lu-
dzki, zlamane zycie, pozbalvione sil 4o pf¡oy;t
ia, lrilka star'*:,zeh podjqtych z ulicy - przez

ny, qzysfr. Oiród, szczópy o\YocolYe, lrwietuiki, I
altanka winem najona. I

Widok na Wislq... I
Ranek... Rozlega s¡e glos dzwonka... i Ieci I

hen! üu miasüi-í;"-tréLe. 
- 

I
Mury szepc4 pacierz poranny, dziglicz¡nnyl

Ilatkg ubogit:ir, przez Starsza, siost_rq.
Hej! tib¡t itd to drcgi przebied.z, ile- w m0-

hniejszych obzy z pokorf n-apatrzeÓ. fizeha bylo,
aby tq- przygai'Só niedoli-okryó, .nakarlnié!- 

A p¡zylryivalo je''i co dnia. Zbiegala s.ig tam
sama, juk 

- 
d.ó pionrJ'ka, co siq na ciernnej Zycia

drodze, ukazal.
Jut, trzy, cziery izdelüi pet¡r-e siworvlosyc!, I

zwzvbiatvch. 
- 
dziecii a .iedna 

-tylko 
rnatka, rzlk !

dívoi"e -'Starsza siostr¿i. Jedná tylko, sama, z I
nieu"g'igta lvol4 "z;rltienia tlobrze, i sercem wiel- i

Lube, kochane nazwanie szeptane z,
i czcia, wdziqcznoÉci ptzez najstarszc
ziemi, oo jutrznia, co Aniol PaÉskii
swq bezimiennoé'cia, nazlvanie, tylko \1'
rozgtoSne, tvlko lzom a niedoli znaut',

kiem.--- --- 
\Ys zeoilzie rsama. Z,ebrze... gotuje,... ubiera

slvo.je stariuszki... i zi¡iel'¿t, po rozstaiat'h najstar-
szq ?olskg... wlgcei cotai; liqgej, chotlzt¡c z pieÉnit1
nriiosierdz¡'a ocl Sv,'itu clo znlicrzchu!

Lata, r:ale...
Air t;yhebrala plac-vl<- narl Wisl4, u'¡'prosila

eegl;r i riapna, n'j'szukal¿ trochq sero swemu
l ludtibnvch...- 

Lltanqt gntrch sclivonisl<a ualstarszej Po.l-
s]<i, poern¿rt- z "k¿r:riierria, rr ¡;'¡p-l-e)\':111y -PtT'e'¿ ntyÉI,
uüzlrole, serce si;iar,'hi'tnej rviélkiej kobiety.

i  nie gmach 1] ' lko...
WlaSnJe clz rvoúiq--!'alllty posilel<.
Otrvierajrr, ¡i,, salki, pokoiki, Slic'zne

Étt'ia1,lil cellij.
Na relbiitarzaoh rtiZ¿tniec sin.tltt'lr.r-<vch

tak
tego j

I
I

pelnc i¡
, I

Sta- ¡

4T



.-rrF-

ruszek, starców. Szlapi4 z trudem, ale úwarze
pogodne, rozjaúnione. Obsiatlaja, stoly: kubki z
kan'4, nrlekiem, herbata,, bulki, chleb...

Illod"sze siostry - Czielne pomocnioe, swej
hetmanki, przyrz4dzaja, i rczdzielaj4 posilek.

tr;ad... porz4dek
Wielkie $tqgiq stoly, jakby w srebrnyon-

ramaeh, giórv bialych
'liajstarsza Polsl<a!'I le to lat, i le dni ludzkich ne schylku ty-

wota tu mohe po taz liienrszy a dol4 biesi¿-
duje?...

7' gót4 drvieÉcie zgrzybialych postaci!... Nie-
którym juZ sil nie d.ostaje, nie u'ychodza, z eeli,
nie rvstaj4 z lór¿ka.

Trzeba je nakarmié u,lasnorgcznier przeo-
dzia(., umyé...

A rvszystko to azyni Starsza siostra i jej
cztety pomocnice!

- IVfatko! Sir,r,stro starsza! - Smialo powie-
tlzieé rnoZna J 2e czterclziesci u'iekórv ña ciq
patrz¡r!

Iirigo tu nie ma?
7, ¡tozotu wszyscy sq jednaey, srebrnov,'losi,

p oeh,vJ e r ú, zgtzybj ¿li p rac o \\- lri e,y tu, ardego, üy cia,',
.¿\Ie tyslucnal slq \v rozlil0u'r?...
I]oiata ciQ i proste njeuczone slorvo i lvy-

ks intny styl su,iatowoa, i powaZnie lvypolviedziá-
na u$,aga uczonego.

Czasem '¿ za stola rozlegnie sig coú Zolnier-
sliego, jakby echo przebrzmialej liomendy lvoj-
skou'ej.

Pabzysz na stare.a -
szrama w pól podko!vy...
90 rnniej rvit¿cejl

l 'rzy iuti¡nr stole... Golqbir:a staruszka. Tn-arz
alab¡r-*trowa przejlz¡ sta... lr ir: lutl<a...

Najstarsza'¿ uajstarszych... tow¿uzyszka IIc-

chg talentu ale rodzicórv nie staé na instrument,
rviqc.., Starsza siostra zdobyla kilka pianin i for-
tepian dla przychodnich- niéletnich müzykórv.

Graj4... Ze strun dzwoni...

$fnf .I\tieczyglawskiej, hyya st¡ofa z poematu i
Slowackiego! Tu... w murhch milosierdzib... ;

Starsza sior-üro! Gdzierí üy takie strofy do swo- I
íoi pieSni Zbierala?' u ' 

A datej znowu: obok ,steranego praca wyro- i
bnika, syu 

"paúskiego 
rod.u*, flloz"ofl"Pra-ekoónat

wszystko co mial na miloSó spoleczeristrva, at, na
ostatek dni znalazl skraw seroa u Starszej siostry.
Tan siostra znakomitego prry_d paru laty zgasl-e- i
go p99tX;tial.ej..r. pierwsza ,Halka"! WáwrZyno- ¡
lry tt9_ó.staros0ll... . ) r, ul_".''rx I. D\,,

Hej! hej! r
od burzy krzew polar4any...

In?f-r6v,:¿f1'. za uchem
L)omysiasz siq.. .  Lat

I tak obraz za obtazem... ?t przeszlo$ci!
_ 7' przgszlo.Éci... Cry tylko prZeszloÉó wzigla$

Dod swe skrz.yüa Süarsza siostro?
Ach! nie!

. Bo oto na parterzo budynku hejnal glosikórv
dziecigcych, Swierkajq wróbliki ludzkie, pisklgta
bezEniezdne..." Comz btizej... blizej...

Znorvu refektarz_ pelen glólv, ale juZ innych,
jasuych; lnianych k4diiolek!

To oohronka, to szkólka gmachu milosierdzia.
Dziatwa z Powiéla, z Éolca, \larjensztariu

i Bóg wie sk4d... nicz¡', -r... Starszej sioéuy.-Szr¡.tki 
sch_ludne, buziaki rumiañe, rv Siépkach

beztroska wesela...
I znowu tylko Starsza siostra i jej po-

mocnice.
.U.czgr,. pacicrka, ucza¿ , polskiej ,mowy,- yozrl

miloÉci bliZniej, ucz?L speltriarria oborviqzliów-
vgzq miloÉci i .plg9y, uczq czci dla przeszloSc:i,
wiary w przyszloÉé!-Wesótoj 

ojt wesolo!

Í ohlopcy sg?¿ercl'tujA siq... Biedactrva! mialy-tro-

P]r¿V bud¡r¡s¡ nad \\risle1. dom bezdomyoh.
W !y* domu wielka kobieta, n,ielkje seroe

ludzkie Starsza siostra.
. Poch¡lcie glowy przed. t4, na któr4 czter-

dzieSci wieliów pafizy I czcia, i'lvclziqcznoSci4t 
-

*
r $ *

.t t.. r . ...przez tak dluglo wleli!

" Sft$be wybilo siq juz wysoko... Duey gmaoh
cota.z gtoÉniej g\\¡arzy, Épiewa...

- Sf,arsza sjostra snujo siq z kqtka w k4tek,
przebi_ega z sali do sali, z piqtra na piqtro.

Niezmordowana, u$mieohnigta, szczgslirva!
Dzwouek... _ _Stary eg,zcylarz pokazuje Lz-tq.
Zbiega szybko ná dét...- Ozafdo praby, czadt
Taqr w súkrenaoh, w kaflami wytoeone; t<u-

chenoe drvie mlodsze siostry ugotowaly jat obiaA
na trzysta osób...

Starsza siostra próbuje:
- Dobrze! doskonale... Grochówka... pystna.

ruecz! Dopiero sig'stary Litwin ucieszy! PieroZ-
ki... a dl¿ dzieci makaron zapiekany... Szkoda,
2e powidel nie rr&, ale ja sig jutro rvystaram...
N0... chodZmy spo2yé co tsóg dal...

I znika jak widzenie, biegnqc do stolów na-
krytych {Ia. s.nych.dzieci, -2.}lórych nicjedno ma
oSm krzy2yhów doli i niedoli...

- Niech bqdzie _poehwalonyl
- Na wieki wieków! V{ruZlñlA U1.50[ECJ6cr


