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 jego znowu przyszy³.”

b³ocie zagrzeba³”

„Gadajcie wy sobie, co chcecie, a ja wam powiadam, za¿ywanie tabaki daleko jest 
po¿yteczniejsze od palenia tytoniu!” Tak prawi³ stary pan konsyliarz, pukaj¹c w tabakierkê, 
poczem uj¹³ palcami potê¿ny ³adunek tabaki, wpuœci³ w nos, ile siê tylko zmieœci³o, a resztê 
– wiêksza daleko po³owê – opuœci³ na ziemiê. Mia³ on ju¿ taki zwyczaj, jak ksi¹dz Pawe³, 
¿e gdzie siedzia³, tam pod nim funtami zbieraæ by³o mo¿na tabakê, chocia¿ mu to pan 
Wojciech gani³, który dla oszczêdnoœci, przy za¿ywaniu tabakierkê trzyma³ pod nosem, aby 
wszystko w tabakierkê wpad³o napowrót, co siê w nos nie zmieœci³o. Naturalnie ¿e i ta 
praktyka znalaz³a swoich krytyków, którzy powiadali, ¿e to obrzydliw¹ jest rzecz¹, gdy tabaka 
z nosa znowu w tabakierê wpada; mianowicie pan Hilary jest zupe³nie temu przeciwny; 
z drugiej strony znowu nie chce on zabrudziæ pod³ogi tabaka, dlatego, gdy za¿ywa tabakê 
wysuwa jêzyk naprzód, tak ze spadaj¹ca tabaka nie pada na pod³ogê, jeno na jêzyk. Takim 
porz¹dnym nie by³ pan konsyliarz, jeno wprost sypa³ na ziemiê. Za¿ywszy tedy tabaki, tak 
mówi³ dalej: „Czym¿e wy chcecie usprawiedliwiæ palenie tytoniu? Mo¿e tem, ze przeszkadza 
w trawieniu, ze g³ód zag³usza? A czem¿e jest uczucie g³odu? To jest owo g³ówne ko³o, które
ca³¹ machnê naszego cia³a utrzymuje w biegu. Jak nie bêdziecie mieli g³odu, to czem¿e
zemlecie w waszym m³ynie to zbo¿e, które dla utrzymania ¿ycia nasypujecie?...

„To naturalnie nie by³o trudn¹ rzecz¹, tylko jeden by³ sêk – nie by³o nosa, bo pozosta³
na polu bitwy, a tamdot¹d by³o pó³ godziny drogi za miastem, noc by³a ciemna, deszcz la³
jak z cebra, a b³oto by³o po kostki. Gdzie wiêc szukaæ nosa i jak go znaleŸæ?”
„Tymczasem parobczak tak prosi³ i b³aga³, ze chocia¿ bez widoku odnalezienia nosa
wybraliœmy siê w drogê, to jest: ja, parobczak i mój s³u¿¹cy z latark¹ w rêku. Nareszcie
stanêliœmy na miejscu, które parobczak nam na pewno wskaza³ jako pole bitwy, ale jak
przewidywa³em, tak te¿ by³o: œwieciliœmy nasz¹ latark¹ w lewo i w prawo, szukaliœmy,
gdzie tylko by³o mo¿na; ale nosa nie znaleŸliœmy, bo deszcz niezawodnie go dawno w

„Zupe³nie co innego ni¹ch dobrej tabaczki! Woñ jej rozpêdza mg³ê, która mózg znu¿ony 
otacza, rozpogadza i rozjaœnia powierzchni¹ Ÿród³a myœli, ze dojrzeæ mogê a¿ do dna samego
 – a potem praktyczna korzyœæ, jak¹ przynosi za¿ywanie tabaki w ¿yciu, o tem opowiem wam 
ciekawy przyk³ad z w³asnego doœwiadczenia.” „Znu¿ony ca³odzienn¹ prac¹, po³o¿y³em siê do
³ó¿ka, i s¹dz¹c ¿e ju¿ na dziœ koniec roboty, wyci¹gn¹³em siê i smacznie zacz¹³em zasypiaæ. 
W tem ktoœ zacz¹³ dzwoniæ do drzwi jak gdyby na ogieñ, tak ze s³u¿¹cy, który jeszcze nie 
spa³, natychmiast pobieg³ do drzwi, a ja równemi nogami wyskoczy³em z ³ó¿ka. Nied³ugo
trwa³o, a do izby wpad³ z jêkiem m³ody parobczak z twarz¹ ca³¹ krwi¹ zalan¹. Siedzia³ on 
z towarzyszem w karczmie do póŸnego wieczora, a id¹c z nim razem do domu, wszcz¹³ 
k³ótni¹. Od s³owa przysz³o do bijatyki, a rozjadowiony przeciwnik powali³ go na ziemiê; ze
jednak¿e le¿¹cy na ziemi parobczak trzyma³ go silnie za rêce, wiêc przeciwnik dopomaga³ 
sobie zêbami i nos muugryz³ przy samej twarzy. Teraz dopiero och³on¹³ ze swojej z³oœci, gdy 
pozna³, co siê sta³o i uciek³, a skaleczony parobczak przybieg³ do mnie i prosi³, abym mu nos

„Staliœmy bezradni, a ja ju¿ chcia³em biednemu ch³opakowi daæ te radê, aby siê
nazajutrz zg³osi³ do pana burmistrza, który od regencyi czêsto odbiera nosy i z pewnoœci¹
kilka bêdzie mia³ w zapasie, gdy mechanicznie siêgn¹³em do kieszeni i za¿y³em tabaki,
przyczem jak zwykle wiêksz¹ po³owê upuœci³em na ziemiê. Wtem us³yszeliœmy kilkakrotnie
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„- Na zdrowie panu konsyliarzowi! - zawo³a³ s³u¿¹cy. - To rzadki przypadek, aby pan konsyliarz 
po tabace kichna³”
„- Ja nie kichn¹³em, - odpowiedzia³em zdziwiony”.
„- Ja te¿ nie, - rzek³ s³u¿¹cy; - ten te¿ nie móg³ kichn¹æ, bo nie ma nosa. A kto wie, czy
to czasem nie sam nos? A to co? - zawo³a³ przyœwiecaj¹c latarka przy ziemi, - co tu
skacze?”
„- Apsi! - zabrzmia³o znowu”.
 „-Wszak¿e mówi³em!” - wo³a³ s³u¿¹cy, podczas gdy le¿¹cy na ziemi nos powtarza³:
„Apsi!, apsi! i za ka¿d¹ raz¹ podskakiwa³ jak ¿aba – Wszak¿e mówi³em, ¿e to ten nos! Jak
pan konsyliarz wysypa³ tabakê na ziemiê, dosta³a siê i temu nosowi cokolwiek, i po³echtany 
zdradzi³ siê kichniêciem.” „I tak te¿ istotnie by³o. Przy ka¿dem kichniêciu nos podskakiwa³, 
wiêc musieliœmy formalne polowanie zrobiæ, aby go schwyciæ. Zaraz te¿ na miejscu nos 
przyszy³em i operacja szczêœliwie siê uda³a, tylko mia³em biedê, aby nos uspokoiæ, i¿by
mi kichaniem nie przeszkadza³ w szyciu”.
„I niech mi kto powie, ze za¿ywanie Tabaki nie jest po¿yteczne!”
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