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…Mniej rachujၐcym na przyszᐠoᖰၰ, a wiᆐcej dbaᐠym o teraហniejszoᖰၰ okazaᐠ siᆐ Konin, 
w którym, jak mi piszၐ, straៀ poៀarna jest juៀ urzၐdzona, a narzᆐdzia kupione. Do straៀy 
naleៀy przeszᐠo stu ochotników z miejscowej mᐠodzieៀy, umundurowanych, czujnych 
i gotowych na kaៀde skinienie ruszyၰ na ratunek tam, gdzie potrzeba. Narzᆐdzia poៀarne 
nie majၐ jeszcze staᐠego pomieszczenia, spoczywajၐ wiᆐc w tymczasowej szopie, która, 
gdyby siᆐ wypadkiem zapaliᐠa, narzᆐdzia spᐠonᆐᐠyby niechybnie, tym bardziej, ៀe 
poustawiane sၐ tam, z powodu ciasnoty, prawie jedne na drugich, zatem nie ᐠatwo niemi 
poruszaၰ. Jest jednak nadzieja, ៀe wkrótce stanie osobny budynek, na który fundusze 
uzyskane bᆐdၐ drogၐ bၐdហ koncertów, bၐdហ przedstawieᑀ teatralnych lub fantowych 
loterii. Ale ciekawszym od tego wszystkiego jest narodowoᖰciowy stosunek ochotników do 
straៀy poៀarnej zapisanych. Kto by uwierzyᐠ, ៀe na stu ochotników, poczuwajၐcych siᆐ do 
obowiၐzku sᐠuៀenia, jest dziewiᆐၰdziesiᆐciu oᖰmiu ឰydów i Niemców, a tylko dwóch 
(gdzie jest mój bicz satyryczny? podajcie mi mój bicz!), wyraហnie tylko dwóch nie-
Niemców i nie-ឰydów. Stosunek to piᆐkny, nie prawda? i piᆐknie ᖰwiadczၐcy 
o patriotyzmie i odwadze nie-ៀydowskiej i nie-niemieckiej mᐠodzieៀy, zamieszkujၐcej 
wspomniane miasto? Ale sၐdziၰ bᆐdziecie moៀe, ៀe tam prócz Niemców i ឰydów nie ma 
nikogo wiᆐcej? Przyznam siᆐ, ៀe i ja tak sၐdziᐠem, ale myliᐠem siᆐ równie jak wy, 
czytelnicy. Widziaᐠem, niestety! caᐠe dziesiၐtki rosᐠych, zdrowych i mᐠodych 
dៀentelmenów koniᑀskich. Widziaᐠem ich wygᐠadzajၐcych paznokcie, ziewajၐcych, palၐ-
cych papierosy, przypatrujၐcych siᆐ pod ᖰwiatᐠo koᑀcom piór z takimi minami, jakby 
zasiadali co najmniej na konferencyjach brukselskich, zachowujၐcych siᆐ wzglᆐdem 
interesantów w ten sposób, ៀe mimo woli popadaᐠeᖰ w wၐtpliwoᖰၰ, czy tabakierki zostaᐠy 
stworzone dla nosów, czy nosy dla tabakierek. Widziaᐠem ich takៀe w miejscowej 
cukierni, w restauracyi przy bilardach, i wierzcie mi, o zarozumiali Warszawianie! ៀe 
moglibyᖰcie byၰ ich uczniami w piramidkᆐ. Idᆐ takៀe o zakᐠad z wami, ᐐᆐczycanie, ៀe 
w walce z nimi o wypitkᆐ nie utrzymalibyᖰcie swego piskorskiego honoru. Gotowym dalej 
trzymaၰ trzy przeciw jednemu, ៀe ៀaden wikary na ᖰwiecie nie gra tak w preferansa, jak 
pierwszy lepszy z tych brylantów koniᑀskich, o których chyba tylko wyrafinowana 
zᐠoᖰliwoᖰၰ mogᐠa powiedzieၰ, ៀe majၐ gᐠowy tak twarde, iៀ moៀna by niemi tᐠuc orzechy. 
Równieៀ nie widzᆐ, co by w tym miaᐠo byၰ zᐠego, ៀe siᆐ trochᆐ za mocno pomadujၐ. 
Zbytnie uៀywanie pomady przyczynia siᆐ wprawdzie do wypadania wᐠosów, ៀe jednak na 
mocy pewnego znanego przysᐠowia o ᐠysinach i gᐠowach, mᐠodzieៀ koniᑀska nie po-
trzebuje siᆐ obawiaၰ ᐠysin, zarzut wiᆐc ten okazuje siᆐ równie pᐠonnym, jak i wszystkie 
inne, którymi jၐ, to jest tᆐ mᐠodzieៀ, obarczajၐ. Jak widzimy, zanadto waៀnych 
obowiၐzków leៀy na tych piᆐknych ramionach, aby obciၐៀaၰ je poៀarnemi drabinami; 
zanadto darów rozsypaᐠa natura na te oblicza, aby naraៀaၰ je na osmalenie dymem 
i sadzၐ; zanadto pomady wychodzi na czupryny, aby przyprószaၰ je popioᐠem. Zresztၐ, 
kto co dzieᑀ wypiᐠ takၐ a takၐ iloᖰၰ kufli piwa, ten w nocy potrzebuje spaၰ, nie lataၰ 
z beczkami do ognia. Na koniec, komu Pan Bóg nie daᐠ odwagi, skၐdៀe jej ma wziၐၰ 
u licha i po co siᆐ ma na niၐ zdobywaၰ, skoro ci, którzy jej majၐ dosyၰ, to jest jak np.
w Koninie, ឰydzi i Niemcy, potrafiၐ go zastၐpiၰ?
Tchórzostwo jest to rzecz nerwów. Rzecz ta dawnymi laty byᐠa u nas wprawdzie bardzo 
maᐠo rozpowszechniona, ale widaၰ Konin daje inicjatywᆐ. I to zasᐠuga. Jest wiersz, który 
mówi: «Szanuj zdrowie naleៀycie, bo jak umrzesz, stracisz ៀycie». Wiedziano o nim 
dawniej, ale nie stosowano siᆐ do przestrogi w nim zawartej. Mᐠodzieៀ koniᑀska daje nam 



pierwsza ᐠadny przykᐠad, jak trzeba byၰ oszczᆐdnym.
Co powiedziawszy szeroko i dᐠugo, mam honor zostaၰ jej uniៀonym sᐠugၐ. Wၐtpiᆐ, aby na 
skutek sᐠów moich, liczba ochotników poៀarnych zwiᆐkszyᐠa siᆐ, choၰ o jednego 
czᐠowieka. Przypuszczam nawet, ៀe dៀentelmeni koniᑀscy nie bᆐdၐ siᆐ zapisywali do niej 
umyᖰlnie, aby prze konaၰ wszystkich, ៀe wyៀsi sၐ ponad wszystkie drobnostki i ៀe kiedy 
chcၐ, umiejၐ postawiၰ na swoim, choၰby na zᐠoᖰၰ... Na zᐠoᖰၰ?! Komu? A prawda! «Na 
zᐠoᖰၰ matuli niech mi uszy marznၐ». Znana anegdotka! Niech wiᆐc wam marznၐ lub 
opalajၐ siᆐ, jak wolicie, szlachetni Koninianie! Bᆐdၐ mniejsze.
Jakie to szczᆐᖰcie, ៀe Chwila Obecna nie jest kronikၐ ᖰciᖰle warszawskၐ, pozwala mi to 
bowiem robiၰ czᆐste wycieczki na grunt prowincjonalny. Pozawiၐzywaᐠem nawet w tym 
celu pewne stosunki, które mi pozwolၐ powiedzieၰ wam w nastᆐpujၐcych odcinkach, co 
siᆐ dzieje i w innych miastach. Czujᆐ nawet, iៀ wypada mi to uczyniၰ, choၰby dlatego, 
ៀeby Konin nie sၐdziᐠ, iៀ go faworyzujᆐ na niekorzyᖰၰ jego sióstr i braci.
A teraz wracam na grunt warszawski…
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