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Do Czytelnika

Drzewa mówią to zbiór tekstów opartych na ustnych oraz

zapisanych fragmentarycznie przekazach. Opowieści posiadają
cechy ludowych podań, powiastek, baśni i legend. Niektóre

utrwaliły ślady minionych wydarzeń, podczas gdy inne, oparte na

ludowych wierzeniach, są wytworami ludzkiej wyobraźni. Tere-
nem, z którego pochodzą, jest obszar Ligoty1 i jej bliskie
sąsiedztwo, tj. czechowicki Podraj, zabrzeski Podjaz oraz
pogranicze Międzyrzecza i Bronowa.

Pytanie o autentyczność źródeł. Do czasów obecnych w pa-

mięci mieszkańców badanego obszaru nie zachowały się opo-

wieści w stanie kompletnym, jednak wiele starszych osób

potrafiło odtworzyć liczne fragmenty bądź wątki oryginalnych

przekazów. Informatorów dysponujących taką wiedzą zostało

wysłuchanych przez autora ponad dwudziestu. Komuś, kto

wyrósł w tym środowisku kulturowym i językowym, sam w dzie-

ciństwie wiele zasłyszał, daje to możliwość kreowania różnora-

kiej wizji artystycznej. Gdy chodzi o wykorzystanie źródeł pisa-

nych, należy wymienić zwłaszcza pracę Wiesławy Korzeniow-

skiej O ukrytych skarbach, śpiącym wojsku..., wydaną w 1995

roku, w której znajduje się kilka bezcennych zapisów dotyczą-

cych Ligoty.

Znaczna część tekstów została napisana językiem gwaro-

wym, w pozostałych gwara występuje w dialogach lub w posta-

ci stylizacji językowej, gdzie w języku literackim celowo używa-

ne są słowa z miejscowej mowy.

Dlaczego gwara? Powodów jest kilka. Przekazy ustne tu za-

pisane relacjonowane były wyłącznie w miejscowym języku

i on wydaje się naturalnym sposobem utrwalenia tych treści.

Druga przyczyna to świadomość konieczności dokumentowania

zanikającego języka przodków, będącego dobrem kulturowym.

1 Ligota, gmina Czechowice-Dziedzice, powiat bielski, woj. śląskie.
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Cieszyńska odmiana dialektu śląskiego jest zróżnicowana. Mimo

mnogości zjawisk językowych wspólnych dla całej krainy, wy-

stępują zauważalne odmienności. Warianty narzecza spod Cie-

szyna, Bielska, Istebnej, Jabłonkowa czy z Zaolzia różnią się

znacznie między sobą. W języku ludu występującym w okolicy

Czechowic-Dziedzic nie powstały żadne dłuższe zapisy czy utwory.

W spisanych i wydanych dotąd drukiem podaniach i legendach

można dostrzec jedynie elementy stylizacji oraz dialektyzacji

językowej. Prawdopodobnie już nikt nie napisze w tej gwarze

z prostej przyczyny, że wkrótce nie będzie osób nią się posługu-

jących. Wybór gwary dla spisania miejscowych przekazów to wal-

ka o czas i spełnienie oczekiwań wielu Czytelników, którzy

zachęcali mnie do tego. W zasobach słownictwa oraz gwarowej

pisowni uwzględniony został dorobek twórczości Gustawa

Morcinka, Ludwika Kobieli, Juliusza Wątroby, Mariana Wójto-

wicza, Władysława Milerskiego, Tomasza Sochackiego, Jadwigi

Wronicz, Haliny Uchyły, Leopolda Szersznika. Piszący gwarą na-

potyka na techniczną barierę przekładu mowy na pismo, gdyż

część liter nie odpowiada wymawianym na sposób gwarowy nie-

którym głoskom. Problem ten został omówiony w rozdziale Słow-
nik gwarowy.

Dlaczego w tytule drzewa? Opowiadające drzewa to oczywi-

ście tylko zabieg narracyjny i artystyczny. Ale nie jest bezpod-

stawny. Drzewa to najstarsi świadkowie przeszłości. Wystarczy

tylko, aby mówiły. A może mówią, tylko ich nie słyszymy? Ni-

niejsza książka stała się zatem okazją, by zaprezentować ten

niezwykle interesujący świat żywych istot, który bytuje obok nas.

Gdy Czytelnik obejrzy zamieszczone w książce fotografie drzew,

może przyzna rację, że każde z nich ma swój wyjątkowy charak-

ter, formę, urodę, pełni ważną funkcję w otaczającej nas prze-

strzeni, a niektóre z nich jakby żywcem zostały wyjęte z którejś

z baśni.

Drzewa i ludzie, ludzie i drzewa, zwane na Śląsku stróma-

mi. Odwiecznie trwa ich bliski związek. Symbioza żywych ist-

nień, jakże odmiennych, zarazem bliskich i sobie potrzebnych.

W podporządkowanej sobie przyrodzie to człowiek zajmuje się

sadzeniem drzew na masową skalę w lasach, w parkach i wokół
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domostw. Potem korzysta z ich dobrodziejstw. Zaś drzewo chro-

ni go od wiatru, daje cień, wytwarza niezbędny do życia tlen,

reguluje obieg wodny, dostarcza drewno, niezbędny surowiec

wielu dziedzin gospodarki. Ponadto doskonale zagospodarowuje

naszą przestrzeń życiową, zdobi ją, upiększa, czyni przyjazną.

Jest także inny, ważny kulturowy aspekt. Drzewo często jest

obecne w ludowych przekazach, opowiadaniach, legendach, dla-

tego też w pierwszej części książki to drzewa, czyli strómy, będą

opowiadać.
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Rozdział I
DRZEWA MÓWIĄ

Drzewo to takie istniynie, kiere odkąd człowiek bytuje na

ziymi, zawsze jest kole niego i razym z nim. Nikierzi prawióm, że

jak opica slazła z drzewa, to stała sie człowiekym. Więc piyrwot-

nym miyjscym człowieka był stróm. Ci zaś, kierzi czytajóm

Biblie, tóż se gibko wspómnóm, że człowiek wzión sie z raju,

kiery był ogrodym, a w tym ogrodzie rosły drzewa, pośród

kierych Bóg stworził Adama, z niego Ewe, a pod jednym z tych

drzew oboje óni zgrzeszyli.

Hań downi wszyndzi były same lasy. Terozki jest ich miyni,

bo człowiek musioł se zrobić miyjsce pod uprawy, żeby mioł co

jeść, pod swoji miyszkania, żeby mioł kaj żyć, pod drógi i osie-

dla. Ale dzisio, nawet tyn, co miyszko w wielkim mieście, to se

tam park zakłodo, bo go ciągnie do lasu, kaj czuje sie jak

u siebie. Tam znajduje wypoczynek i równowage. A jak jyny może,

tóż jeździ na wycieczki do lasu, chodzi po nim z kijkami, szpacy-

ruje, zbiyro grziby. Jak mo więcyj piniędzy, to se buduje dómek

na wsi, obsadzo go zaroz drzewami abo przinajmnij sadzi krzoki

kole letnigo dómku czy na działce. Taki jest człowiek, obyjść bez

drzewa sie ni może.

Kiedy chodzisz po dziedzinie, to widzisz, że we wielu miyj-

scach rosnóm duże, stare strómy. Dęby, lipy, jesióny i graby,

brzozy, buki, topole, olchy i wiyrzby. Jakbyś je porównoł z wie-

kowymi budynkami, to może sie okozać, że sóm od nich nawet

starsze. Można pedzieć, że były świadkami dawnych wydarzyń.

Jakby miały rozum, oczy i potrefiły godać, to by mógły wiela

opowiedzieć. Umówmy sie, że tak właśnie jest. Zresztóm, jak

popatrzisz na ponikiere z nich oczami wyobraźni, to uwidzisz

tam ludzkóm postać, a to jakąś twarz, to zaś oczy, nos, czasym

ludzkie ramie, noge, zgięte plecy, pomarszczónóm ze starości

skóre. Jakbyś mioł z tym problemy, to sie podziw na te wszyst-

kie obrozki, kiere sóm w książce. Zostały zrobióne w naszej oko-

licy, w różnych miyjscach Ligoty, czechowskigo Podkępio
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i Podraja, Zabrzega, Międzyrzeczo. W ponikiere dni, a nejczęści

o wieczornej porze, jak ucichnie dziynny zgiełk i gwar, a mosz

dobry słuch, tóż pewnie usłyszysz, co drzewa godajóm, a wierz

mi, że prawióm roztomaite historie z downych roków. W książce

tej znaszło sie wiela z nich.

Piszym te godki naszóm gwaróm. Nie po to, żeby tyn język

ratować, bo sie już tego zrobić nie do, ale po to, żeby pozostoł po

nim jakisik ślad. Bo to je skarb naszej tożsamości, znak śląskie-

go rodowodu. Takóm godkóm rozprawiali nasi dziadkowie sto

roków tymu, a w wielu dómach, już fest wygładzónóm, godajóm

po dziś. Znóm takich. Troche sie to źle czyto, a po wiela słówek

trzeja sięgnyć do słowniczka, kiery jest w jednym z rozdziałów.

Zapis cieszyńskij gwary w tej książce jest mojóm propozycjóm

i nie jest idealny, można sie z nim nie zgodzić, ale międzynaro-

dowy system transkrypcji jest jeszcze więcyj skómplikowany.

Śląskóm mowóm godali na tych ziymiach wtedy, jak jeszcze

na mapie nie było Katowic i innych miast śląskij aglomeracji.

Pamiętejmy o tym. Śląsk jest tukej! Jest w Cieszynie, Bielsku,

Komorowicach Śląskich, Mikuszowicach Śląskich, Bystrej Ślą-

skiej, w Beskidzie Śląskim. Nieprzipadkowo majóm Śląsk w na-

zwie. A Podbeskidzie? - Nie wiym, co to takigo.

Wyłączóm telewizor, zamykóm kómputer, odkładóm telefón,

odwrotnie niż wszyjscy o tej porze. Ciepiym cosik na plecy, za-

wiyróm za sobóm dźwiyrzi. Wychodzym. Przed chwilóm zaszło

słóńce nad Czarnolesiym. Na Hałcnowcu odbijajóm sie we wo-

dzie fioletowe, poszarpane wstążki chmur, zabarwióne słóńcym,

kiere resztkami sił oświetlo je zza horyzóntu.

Wreszcie żech tu jest…

Staro dudławo wiyrzba na Białkowym polu, kole downego

Ziemianego Mostka, tam, kaj zawsze straszyło, dali tukej stoi.

Óna wszystko pamięto, tak jak pón Rudek, co mo 90 roków,

kiery miyszko kąsek dali. Idym ku tej wiyrzbie, ta sie na mnie

dziwo i pyto:

-  Ni maś to tyn, co stare powiastki zbiyro i spisuje, godki,

bery i bojki o downych czasach? Co chcesz wiedzieć, przeszłe

historyje? Kómu to dzisio potrzebne i na co? Natóż zgoda, jakżeś

taki uparty. O takij jednej czarodziejce mogym ci pedzieć, co

mianowała się Zołza. Może sie dzieckóm spodobo, he-he. Było to
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tak. Żyła kole ligockigo lasu, kiery był kiesik ogrómnie wielki,

czarodziejka. Ale wtynczos w co drugi wsi były czarownice, zna-

chorki, ziylarki, nastawiaczki kości, ale ta, o kierej ci teraz opo-

wiym, była fest cudaczno. Miała przi sobie jeszcze opice i kota,

i razym z nimi czarowała, a ludzie byli fest zadowolyni. Jednak-

że do czasu…
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Zołza, Opica i Szpek 

 

Zachodnie wiatry od dawiyn downa wiejóm w Ligocie od 

rudzickigo kopca. Stąd rozpędzajóm sie nad landeckimi stawami      

i dolinóm Iłownicy, po czym uderzajóm na kóńcu wsi w ściane 

lasu, kiery rośnie na niewielkim wzgórku, kaj przikucnył 

dzisiejszy Nowy Świat. Nic dziwnego, że na kympce, kaj fest 

dmuchało, jedyn taki młynorz wystawił se wiatrak, w kierym 

mleł mąke. Ludzkich siedzib w tym miyjscu nie było, bo to 

samiutki kóniec wioski, podobno diosek tam godoł dobranoc. 

Młynorz nie zagrzoł tu jednak miyjsca, bo na niego nasiod dioboł, 

kiery we wiatraku tak dokazowoł, że ode wszystkigo chłop 

zgupnył i o mało sie nie obiesił. Od tej pory nikt tam już nie 

chcioł zamiyszkać aż do czasu, kie  w opustoszałej budowli 

obrała se kwatyr dziwno stwora, a była nióm czarodziejka. 

Większość dnia wielki fachel kręcił sie spokojnie i miarowo, 

ale w połednie jakby w niego dioboł wstępowoł, zaczynoł dziknyć, 

zwyrtoł sie na prawo i lewo, chwilami budynkym ciepało,               

w środku wszystkim trzęsło, a izba z miyszkańcami lotała jak 

góndola na karazolu. Czarodziejke to jednak nie martwiło, 

przeciwnie, ogrómnie rajcowało, była wtedy w swoim żywiole, 

śmioła sie do rozpuku, z zachwytu piszczała, jakby jóm kto po 

piętach łechtoł. Nikierzi ludzie nawet godali, że w tym czasie 

jędza z diobłym tańcowała, ale to może nie być prowda, bo nikt 

o tej porze nie powożył sie tam zbliżyć. 

Miyszkanie we wiatraku miało dwie izby, jasnóm                       

i ciymnóm. Jasno była wystawióno na połednie ku słóńcu, a na 

niezliczónych półkach i półeczkach, w szufladach i szufladkach, 

na stołach  i stoliczkach, suszyły sie roztomaite ziela: ajbiysz, 

bobkowe listki, mlycz, nogietki, kamelki, zimzielón, gruszpónek, 

kosztyfoł, kóndrotek, wanieliczka, strzapoczek, jęzorki, gęsie 

pępki, żabi oczka, kozie drzistki, szczyrbok, świńsko trowa, 

świętojańskie zieli, smrodlawo zuzka, judaszowe srybniki, 

grómotrzask, diobli  gruszki  i wiela jeszcze inkszych, o nazwach 
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znanych jedynie tej, kiero to wszystko zbiyrała. Po izbie lotały piykne, 

kolorowe myntelki, kiere przez szpary wleciały zwabióne zapachym 

kwiatów. Było tam zawsze jasno, ciepło i piyknie wóniało. 

Czarodziejka Zołza, właścicielka tego królestwa ziół, wchodziła tam 

wczas rano, kie ludzie jeszcze spali, żeby uzupełnić zapasy. A zieli 

zbiyrała w Czarnolesiu na leśnych łąkach, o rosie, przed wschodym 

słóńca. Większość dnia spędzała jednak w ciymnej izbie od północej 

stróny, bo nie znosiła słóńca i światła. Przez noc całóm warziła te zioła 

i czarowała. Nie miyszkała sama. Razym z nióm miały tam kwatyr 

dwa dziwne stwory, małupa Opica i kocur Szpek. Opica stąd sie 

wziyna, że jóm kiesik wędrowne Cygóny przehandlowali za koze, zaś 

kocur sóm sie od lasu przibelóntoł. Czarodziejka w asyście tej czeladzi 

czyniła roztomaite gusła na użytek tych, kierzi przichodzili dóń              

z różnymi sprawami.  

Na samym środku ciymnej izby ze sufitu zwisoł sznur. A był 

nie byle jaki. Pochodził od młynorza, kiery sie chcioł na nim obiesić, 

znaczy niedoszłego wisielca. To nejważniejszo rzecz, kieróm baba 

używała do czarowanio, bo przez niego czerpała siłe od samego 

dioska. Izba była dziwnego kształtu, bo miała w środku siedym 

kątów, a każdy był jednako ważny. W piyrszym rogu stoł piec,          

w kierym baba poliła, na zapiecku spała, a na blachach warziła 

strowe i zieli.  W drugim kącie stoł wielki glosszrank, znajdowało 

sie w nim mnóstwo szkorup i naczyń, i roztomaite kamiynie, kiere 

miały magicznóm moc. We trzecim, na blacie nachkastlika stała 

szklano kula, w kierej czarodziejka widziała wszystko, co sie kaj 

dzieje. W czwortym i piątym kącie miyszkały dwie howady, kocur    

i małupa. Czorny kocur dycki leżoł na barani skórze. Był to 

straszny lyń, budził sie przez połednie, jak wiatrak ruszoł chałpóm 

i wszystkim trzęsło, a zbónki, kiere wisiały u sufitu, zaczynały 

dzwónić. To strasznie nerwiło Opice, kiero wyskakowała z klotki      

i po izbie na czworakach wiyrgała, waliła rękami w piersi                      

i kwiczała. Kocurowi wtedy oczy robiły sie wielki jak jaja na patelni 

i przeraźliwie mrauczoł. W nocy wychodził na myszy, z własnej 

chęci nigdy by jednak nie wyloz, zawsze go musiała jego pani 

mietłóm z izby wyciepować. Przi czarowaniu stowoł do asysty, 

przewracoł ślypiami i szpatnie mrauczoł. Za swojóm robote 

dostowoł  mlyko   i  szpek,  kiery  mioł  strasznie  rod,  dlatego   
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wołali go Szpek. Opica zaś, jako wyrośnięto hepa, nadzorowała,

co sie kole chałpy dzieje, dowała sygnały, jak sie kto zbliżoł, ale co

ważniejsze, asystowała czarodziejce we wszystkich obrzędach, bo

jako bardzo mądry zwiyrz nauczyła sie wiela rzeczy robić. Nawet

roz w tydniu sprzątała izbe. Szósty kąt był nejważniejszy, bo

w nim stoł czarodziejski stoliczek przikryty czornym obrusym,

na kierym sie czarowało. Zaś blisko dźwiyrzi, w kącie siódmym,

stoła mietła i łopata chlebowo, na kierych baba lotała, jak ji było

pilno. Na mietle furgała poblisku, ale jak miała dalekóm dróge,

tóż fruwała na łopacie.

Do chaty od stróny lasu rzodko kto przichodził, chyba że

jaki wandrus sie zabelóntoł abo w odwiedziny prziszeł dioblik

micheche. Był ón przez Zołze wielce hónorowo przijmowany. Jako

mały ducek siodoł na zydelku i rozprawioł z czarodziejkóm na

różne dioseczne tematy. Popijoł przi tym eliksir, kiery dowoł siłe

i młodość. Nikt by mu nie doł 150 roków, kiere mioł. Następnie

wyjmowoł z taszy roztomaite skarby, kolorowe kamyczki, suszó-

ne rosiczki, trujące muchomory, szatańskie grziby, psioki i ink-

sze gadówki. Wymiynioł je na zioła i zabiyroł do swojigo lygowi-

ska, kiere było w lesie pod przewrócónym drzewym. Przichodził

też czasym wampiyrz, co pije krew. Zołza go jednak ni miała

rada, bo mioł zawsze poplamiónóm gębe.

Ludzie przibywali do czarodziejki wiejskóm dróżkóm od dzie-

dziny. Opica ich miała na oku i dowała znać, głośno hukała na

swoji małupi gębie tak jak właśnie teraz, bo od Toczkowic przez

Bagno nadchodzili dwaj ludzie, jedyn duży, drugi mały. Opica

zahukała, Zołza zaroz podeszła do kuli, w kierej mógła sie przij-

rzeć ludzióm z bliska. Była spokojno, to znaczy, że zbliżoł sie

człowiek z potrzebóm. Za niedłógo było słychać głośne klupani

we dźwiyrzi.

- Nie bydzie pochwalóny! – prziwitoł sie przibysz po diosel-

sku.

Widać, że wiedzioł jak sie odezwać, bo było wiadómo, że cza-

rodziejka z Pónbóczkym miała na bakier, bo trzimała z dioskym.

Nejprzód wloz tyn większy, po czym sturził do środka tego małe-

go. Wtedy Zołza wylazła z kamerlika i teraz można sie ji było

przidziwać, jako była szpatno. Gębe miała pomarszczónóm, na

czole głębokie bruzdy, oczy świdrate, przenikliwe, wystające dwa
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zęby jak u wilka, zaś kinol miała długi, zakrziwióny, na kóńcu

klupaty. Na licach bąble i chrosty. Szkuty czorne, rozczochrane.

- Przichodzym do was, Zołzulo, z takóm sprawóm, że mój

synek jest od małego jąkała. Co chce pedzieć, to sie zatnie i jąko

– pedzioł przibysz. - Jo miarkujym, że jakoś bestyjo ciepła na

niego urok, jak był jeszcze snoplaty.

- A bijocie go? – zapytała czarodziejka.

- Toć, że bijóm, bo mamlas.

- Tóż posadźcie go tukej na zydelku.

Zołza zasłóniła chłopcu głowe płachtóm, żeby nic nie wi-

dzioł. Dała znak Opicy. Małupa siadła naprzeciw niego gęba

w gębe. Baba zaczła odczyniać uroki w nieznanym języku,

podobnym do hołdy-bołdy. Pokadziła kadzidełkym, pokropiła

kropidełkym, a na kóńcu zdarła znienacka płachte z synkowej

głowy. Wtynczos bajtel znaloz sie oko w oko z pyskym małupy

i tak sie wylękoł, że spod ze stołka. A za chwile, o dziwo, płyn-

nóm godkóm, bez jąkanio, zakwilił:

- Foterku, idźmy stąd do mamulki, bo jo sie bojym.

- Jak widzisz, synek wylyczóny. Jeszcze te zioła mo zażywać

roz dziynnie przez sześćdziesiąt sześć dni i przez jedyn rok mo

być niebijany. Kokota oszkubanego mi sie za fatyge należy.

Chłop zza pazuchy wyjón kokota oszkubanego, doł babie za

fatyge i na kóniec pedzioł:

- Nie Bóg zapłać - pożegnoł sie po dioselsku.

Następnego dnia, jak szarzało, prziszła do czarodziejki ko-

lejno stwora w potrzebie.

- Z jakóm sprawóm przichodzicie? – pyto Zołza.

- Nadyć do chałpy wancki wlazły. Tak żeróm, że wytrzimać

ni można.

- Wancki, padocie, a sómeście pewni, czy to nie buby, kuki,

skoczki abo figlajzy? A może  płoszczyce, rusy, szwoby, prusoki

albo też mozgole?

- Nadyć nie wiym, takie bestyje małe i jakby były dwóch

zortów, co skokajóm i co sie plezóm.

- Zróbicie tak. Zawanckowane stróżoki, na kierych spowo-

cie, wyciepcie i spolcie, i dejcie nowe. Płachty z łóżek, lónty chłop-

ski, babski i od dzieciek zaniyście do lasu, porozkładejcie na

cały dziyń wedle wielkigo mrowiecznika. Z delówki zebierecie



18

wszystek maras, deliny kartaczym wyszorujcie, a w kątach, za

szrankym i odmaryjóm, nasypcie tego czyrwónego prószku

z kuraminym. Okąpcie sie w jedyn roz całóm rodzinóm, a miyj-

sca na skórze, w kierych wancka krew cyckała i kaj świyrzbi, nie

dropcie, a poszmarujcie szpyrolym, ostatecznie brynym. Zieli,

kiere wóm dowóm, pić należy kożdymu dziyń w dziyń rano.

Teraz z Opicóm i Szpekym czarodziejka stanyła przi stolicz-

ku i cosikej fanzoliła, a potym zieli i prószek wydała babie.

Ta wyjyna zza pazuchy tłumoczek ze zbijaczkóm, kapke salce-

sónu w nim było, kapke preswórsztu i w bóncloczku pyrdelón-

ka. I tym zapłaciła.

Zołza miała wielkie powodzynie daleko-szyroko, od Rudzice

ludzie przichodzili, od Czechowic, ode Bronowa i Chybio, i ze

Zarzyczo, spod Pszczyny, zza lasu i bele skąd. Przichodzili z bro-

dawkami, chrostami, żylakami, suchotami, żyrkóm, żeby zdjąć

zaklęci, odczynić zły urok, odciągnąć pecha, przekabacić kogo

albo odkabacić. Potrefiła świdrate oczy naprościć, a szpotaw-

cóm nogi. Nejtrudnij zaś ji było poradzić se z puklym. Baby, co

ni mógły mieć dziecka, też były  odczyniane, jedna tako ulęgła

potym trzi bajtle naroz.

Wszystko, co dobre, to sie jednak kiesik kóńczy. Razu pewne-

go, jak co roku, Zołza sie na zlot czarownic wybiyrała. Wezwała

do siebie swojóm czeladź, znaczy małupe i kocura, i pado im tak:

- Jutro wczas rano lecym na zlot czarownic, nie bydzie mnie

siedym dni, muszym dać wóm wskazówki, jak sie mocie zacho-

wać. Chałpa mo być zamknięto na cztyry spusty, nikogo mocie

do dóm nie wpuszczać, ani żodnych wandrusów, ani ludzi od

gojnego, ani nawet micheche, ani żodnego z ludzi, kierzi przi-

chodzóm ku potrzebie. Kocur mo myszy chytać, przed ranym

wracać, a Opica dźwiyrzi pilnować. Mocie sie między sobóm nie

użyrać, a jak mi kiery bydzie nieposłuszny, to go z chałpy precz

wyciepnym albo Cygónóm sprzedóm.

Wczas rano, jak słóńce wschodziło, czarodziejka stanyła

przed piecym, siadła okrakym na łopate, zrobił sie w izbie wielki

cug, aż jóm do kómina wciągło i przez niego jak z armaty we

świat wyleciała. Było jóm chwile widać, jak szybuje nad lasym,

aż hned znikła za chmurami. Kocur z małupóm ostali sami.

Szpek był markotny, a Opica przeciwnie, jakby na to czekała,

bo sie okozało, że miała przigotowany perfidny plan.
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Jak każdo małupa, Opica nie była gupio. We wszystkim na-

uczyła sie swojóm panióm małpować. Często marziła o tym, żeby

też być takóm czarodziejkóm, piyknie czarować, sztuki rozmaite

robić, być przez ludzi poważano, a przi tym zapłate brać, żyć

bogato i jeść tela, wiela chce. Jak pomyślała, tak zaczła plan

realizować. Piyrszóm rzeczóm, kieróm musiała zrobić, tóż po-

zbyć sie świadka, znaczy kocura, a było to proste, bo Szpek był

zwierzym fest pragliwym.

- Szpekuś, śliczny kotku! Przidź tu do chlywka po swoje

mlyczko, a dóm ci go całe wiaderko.

Ucieszóny kocur wstawił się gibko we chlywku, a jak już

tam sie naszeł, tóż go zarozki Opica zaparła. Jednóm rzecz już

miała za sobóm.

Ledwie to zrobiła, a tu przez okno widzi, jak od Toczkowic

idóm ludzie, ku chałpie sie kierujóm, znaczy z potrzebóm. Mał-

pa gibko naciepła na siebie stare szaty swoji pani, na głowe czorny

welón, żeby nie było widać małpi gęby. Ludzie weszli, jak zwykle

po dioselsku prziwitali sie i troche zdziwiyni zapytali:

- A cóż tak paniczka po czornu ubrano, mo jakąś pokore?

- Nadyć ja, nadyć my niedowno Szpekusia pochowali. Taki

był dobry kocur…

- Nadyć ja, rychtyk był to pożyteczny i piykny zwiyrz. Ale

kocur rzecz nabyto, weźniecie se drugigo od jakigo siedloka.

Opica obsłużyła tych ludzi i niejednych jeszcze, a klientów

miała tela, jak mało kiedy. Z różnymi sprawami przichodzili,

a małupa w przebraniu ich przijmowała i żodyn sie nie skapnył,

co za jedna.

Opica nareszcie se żyła jak wielko pani, jako tyn kreplik

w maśle. Miała powodzyni, a ponieważ umiała sie kożdymu przi-

chlybić, wszyjscy do ni sie odnosili jak do czarodziejki, co wszystko

potrefi, ze szacunkym, radzili w roztomaitych sprawach, zapłate

hojnie dowali, a to wajca, a to syr, a to kąsek szpyrki. Ale nejbar-

dzi była rada, jak ji kto słodkich gruszek prziniós. Wszystko, co

dostała, zarozki zjadła, żeby śladu po tymu nie było. W nocy

spowała nie w klotce, ale na zapiecku, jako pani. Tydziyń, jak

czarodziejka na zlot poleciała, pomału sie jednak kóńczył. Jyny

patrzić, jak Zołza pojawi sie nad lasym na swoji łopacie. Z tego

powodu małupa co chwile do czarodziejski kuli zaglądała, przez
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kieróm wszystko było widać. I nogle aże se drzisła! W chałpie sie

zrobił straszny rajwach, Opica sie hónym ze szot zaczła sebly-

kać, lónty ciepła do trówły, puste szkorupy z jedzynio sprzątła

byle kaj, izbe na szas pras zamiótła.

- Co to jeszcze, co to jeszcze móm do zrobiynio? - pod nosym

w nerwach mamrotała. - Jerónie, jeszcze o kocurze żech zapóm-

niała, bez jedzynio cały tydziyń! Żeby tylko nie skrepnył, bo co

wtedy pani powiym?

Wziyna kapke mlyka, leci do chlywka, otwiyro, a tam kocur

leży na ziymi, ledwie dycho, chudy skóra a kość. Jak poczuł

mlyko, tak sie podniós i wszystko wychlastoł. Koty sóm, wiadó-

mo, twarde na zabici.

Tymczasym Zołza już nad chałpóm lotała i wszystko lustro-

wała. Nogle w izbie zrobił sie holof, wiater i przeciąg, i wtedy

czarodziejka na łopacie przez kómin nazoć przefurgła i naszła

sie na środku izby.

- Jak to fajnie być zaś u siebie. Wszyndzi piyknie, ka cie ni

ma – rzekła zadowolóna.

Zaś Opica, jakby nigdy nic, troskliwie zapytała:

- A jakóm też podróż paniczka miała? Strasznie nóm tu pa-

niczki brakowało.

- Nadyć dobróm. Troche wiatru za wiela żech zażyła, co jest

zbyteczne.

- To sie zaś paniczka ziółkami podlyczy.

- A byliście tu choć grzeczni?

- Nadyć ja. Jo cały czas sprzątała i sprzątała, ale jak sie za

dużo czego robi, to sie od tego lubi zrobić bajzel. Więc jest, jak

jest…

- A nasz milutki Szpekuś co porobioł, bo widzym, jakisik

podupadły jest?

- Nadyć kasik po nocach sie smykoł. Ale jo mu w chlywku

mlyczko na noc zostawiała.

- Dobrześ sie Opico sprawowała, a ze Szpekym to my se

w wolnej chwili jeszcze pogodómy. Ale nie chcym sie terozki ner-

wować, bo móm taki piykne wspómniynia z przelotu, ach, te

widoki… Nó i, rozumiysz, te słodkie przeżycia, znajómości, bli-

skie kóntakty...

- Pozazdrościć, pozazdrościć – zagaiła małupa.
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Niby wszystko wróciło do normy, ale przez następny ty-

dziyń żodyn człowiek z dziedziny sie nie pokozoł. A nigdy tak

nie bywało. A jak sie wreszcie pokozoł, tak mioł pretynsje, że

czary nie działały. Od zozworu, co mioł być na zatwardzyni, baba

laksyrki dostała, blatfus na nodze zrobił sie chłopu jeszcze pla-

ściejszy, kierymuś wszystki kury skapły, a krowy dowały kwa-

śne mlyko. Byli tacy, co chcieli zwrotu zapłaty, a inni sie odgro-

żali, że Zołze spieróm.

Po niedługim czasie czarodziejka zmiarkowała, że tu cosik

nie funguje. Ziół z jasnej izby ubyło sporo, stoliczek był zbajzlo-

wany, kula popultano, wszystko wskazywało, że było to w czę-

stym użyciu, a jeśli tak, to mógła w tym palce moczać tylko

Opica. Stało sie jasne, że małupa wcieliła sie w czarodziejke

i jóm odgrywała, ale nie zauważyła jednego, że przi czarowaniu

zabrakło nejważniejszej rzeczy, sznuru od wisielca, bo był scho-

wany. Zatym wszystkie czary ni miały mocy albo działały na

opak.

- Pódź tu ku mnie gupio małupo! Myślałaś, że panióm swo-

jóm przechytrzisz? To żeś sie bardzo pomyliła! Wszystko już wiym,

co żeś zmajstrowała. Spotko cie za to wielko kora, przi piyrszej

okazji oddóm cie Cygónóm. Chyba że wolisz, to cie z miłosierdzio

w byle co zamiyniym.

- Zlitujcie sie paniczko, jo sie do wszystkigo prziznowóm, ale

nie poczarujcie mnie w co inkszego, jo już sie do swoji małpi

gęby tak przizwyczaiła!

Nic nie było w stanie naprawić złej opinii, kiero rozeszła się

po okolicy. Ludzie przestali chodzić do czarodziejki. Zołza zrozu-

miała, że już tukej ni mo co robić. Pewnej nocy chałpa pod la-

sym opustoszała. Nie wiadómo, co sie stało z jeji miyszkańcami,

czy sie wykludzili w daleki świat, a może przi pómocy czarów

zamiynili w rosnące tu drzewa? Wszak nikiere z nich ganc przi-

póminajóm ich twarze: czarodziejki Zołzy, małupy Opicy i kocu-

ra Szpeka.
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Śpiący rycerze na Podraju
Na Górnym Zawodziu, przi downym Żmijowym stawie, pod

wałym, stoi stare drzewo, co pamięto pradowne historie. Staro
lipa nie dowo sie długo prosić, marszczy kore, aż sypióm sie
trzoski, szamoce gałęziami i wzdycho. Z początku godo cicho
i niewyraźnie, chyba ze starości abo z niegodanio, bo już ni mo
nikogo kole siebie, żeby se porepecić. Nagino sie ku mnie, aże ji
we grzbiecie cosik strzylo, wreszcie poczyno prawić tak:

- Kiesik, tukej w ciyniu drzewa, siodali po robocie młodzi
i starzi, a dwie dziołuszki, Janeczka i Helynka, piykne, przepiyk-
ne historie i bojki opowiadały. A wiedziały tego moc. Jo opowiym
jednóm z nich, kieróm żech tu zasłyszała i nejlepi zapamiętała.

Jak wiycie, od ławy na Wapiynicy idóm drógi do Czechowic
i we świat. Jedna przez Zbijów idzie, a drugo przez Podraj.
I właśnie downo tymu, po światowej wojnie, po tej dródze, od
Dziedzic, szeł sobie jakisik chłop w zielónym ubraniu. Z daleka
nie było widać, co za jedyn. A był to młody kolorz ze Zawodzio,
na miano mioł Francik. Ligocany już o nim pomału zapómnieli,
bo sie im z oczy stracił. Downo nika nie był widywany. Ale nie
tylko ón, wielu takich synów i ojców wojna zebrała. Jedni teraz
wracali, a inni kasik we świecie dalekim w ziymi zostali. Franci-
kowi serce biło coroz mocni, bo ostatni metry mu do dóm zosta-
ły. A tam matka, ojciec, bracio i młodo żónka. Jak chłop naszeł
sie między Podkępiym a Podrajym, tak stanył jak wryty. Nie po-
radził iść dali, bo nogle sie straszno mgła zrobiła. Mglisty tu-
man sunył od stawu Łążkowiec ku rzyce Wapienicy, a chłop
sie znaszeł w jego środku. Wtedy w tej mgle uwidzioł dziwne-
go, przedziwnego człowieka wysiadającego z łódki, jakby nie
z tych czasów, niby rycerza, we zbroi srybnej, w hełmie na
głowie, z prziłbicóm, na plecach mioł skrzidła z piórami jak
husarz. Portki sie chłopu zatrzęsły, nogi ugiyny, chocioż nie był
strachliwy. Wtedy rycerz donośnym głosym do niego zawołoł:

- Hej hop, chłopie stop! Coś za jedyn? Nie bydziesz ty kowol
i kolorz ze Zawodzio? Tak mi nasza wróżka pedziała, a óna wiy

prawie wszystko.
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- Nadyć tak, panie, jo jest Francik ze Zawodzio, kónie kujym

i wozy rychtujym.

- Takigo człowieka mi właśnie do roboty potrzeba. Co byś

pedzioł, jakbych cie zatrudnił do kucia kóni i naprawy wozów?

- Nadyć, panie, prawie co z wojny wracóm, w dóma mnie trzi

roki nie było. Ojcowie na mnie czekajóm, żónka teskni, a jo za

nióm też. Wyboczcie, ni mogym teraz przijąć tej roboty.

- Przimuszoł cię nie bydym, ale pamiętej, że wielkie wyna-

grodzynie ci sprzed nosa ucieko.

- Doprowdy, wyboczcie, tela drógi żech przeszeł, ze światu

idym, z Czarnogóry na Bałkanach i Austryji. Pół kilometra do

chałpy mi zostało. Za tóm podrajskóm kępkóm stoi moja chał-

peczka.

- Dobrze cie rozumiym, zatym żegnej, a złoto innymu przi-

padnie.

- Złoto, panie? Dobrze słyszym? Prowdziwe? Za mojóm ko-

walskóm robote?

Rycerz nie odpowiedzioł, jyny ukozoł chłopu sakwe pełnóm

złotego kruszcu. W tym mómyncie chłop se wyobraził, jak to

złoto biyde od niego wyganio, a biyda, ta sakramyncko towa-

rzyszka jego życia, na zawsze go opuszczo. Od teraz odmaryja

bydzie pełno jadła, nogi bydóm sie grzoły w skórzannych but-

kach, a na plecach porządny ancug wełniany. Babe w piykne

szotki ubiere, kónia kupi, chałpke porychtuje.

- Panie, zgoda! Niechej bydzie! Do roboty sie najimóm, a wy

mi rycerskie słowo dejcie, że mnie nie wyraficzycie!

- Mosz moje rycerskie słowo, że cię sowicie wynagrodzym!

Rycerz z chłopym wsiedi do łodzi, kieróm prowadził utopiec.

Ta ruszyła po Łążkowcu w nieznanóm stróne. Francik nie wie-

dzioł z powodu mgły, kaj płynie. Wysiedli na drugim brzegu,

kąsek szli wąskóm, leśnóm ścieżkóm obsadzónóm dorodnymi

bukami, aże doszli do podnóża góry, kieróm rycerz nazywoł Raj.

A tam było wejście do podziymia po downym zamku, co sie

zapod. A klucz do niego był na czubku nejwyższego drzewa

w podrajskim lesie.

Wejście do lochów zagrodził im duży bioły ptok, a był to

gąsior, kiery sykliwie zażądoł opłaty. Rycerz nadstawił kapse,

a gąsior sóm sobie wzión tela, wiela chcioł.
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- Teraz ci muszym zasłónić oczy, bo miyjsce to jest tajymne

– rzekł rycerz.

Nałożył chłopu opaske, wzión go za ramie i poprowadził.

Usłyszeli głośny gruchot i dudniyni, jak wrota sie otwiyrajóm.

Po paru krokach obleciało ich zimno, co znaczy, że byli pod

ziymióm. Chłop był prowadzóny to w prawo, to w lewo, to zaś

w prawo, aże stracił rachube i oriyntacje. Jak doszli do celu,

poczuł, że w miyjcu kaj sóm, zrobiło sie kapke ciepli. Wtynczos

mu zdjyni opaske. Chłop stoł na środku ogrómnego lochu. Na

ścianach poliły sie pochodnie, kiere oświetlały to miyjsce i do-

wały troche ciepła. Jego wzrok pomału przizwyczajoł sie do ciym-

ności, jak już całkym przibadoł, zaczón zauważać coroz więcyj

rzeczy. Na środku był przewielki okrągły stół. Dookoła niego sie-

dzieli rycerze, może dwunastu ich było. Głowy mieli opuszczóne

na blat, twardo spali. Czasym kieryś zachrapoł, podropoł sie po

brodzie, przełożył głowe z jednej stróny na drugóm. Snadź śpią-

cy rycerze to byli. Ale Francka poprowadzili dali, do następnej

kumory, tam był masztol, a w nim moc kóni, kiere spały na

stojąco. Czasym kieryś zarżoł, chrapnył abo tupnył kopytym.

A w jeszcze następnej kómnacie było moc wozów, kónnych

pojazdów i różne rodzaje zbroi. A ostatnio kómnata to był ich

skarbiec, pełno tam stało skrziń i beczek rozstawiónych przi ścia-

nach. Zaś na każdej skrzini siedziała wielgachno ropucha.

Te szpatne stwory myrgały wyłupiastymi oczami, co chwile prze-

łykały mokróm ślinę i puszczały bańki. Nad głowami roz po roz

przelatywały ogrómne myntopyrze. Wszystkie te stworzynia były

tu po to, żeby pilnować beczek i skrziń, gdyż zgrómadzóno

w nich kosztowności. Rycerz podszed do jednej z nich, trącił

żabe, podniós wieko. Ze środka rozbłysła złocisto poświata. Uko-

zały sie złote i srybne mónety.

- Widzisz to? Jak dobrze wywiążesz sie z powierzónego zada-

nia, tako zapłata bydzie na ciebie czekać.

W tym mómyncie staro lipa znad Żmijowego stawu, co mi to

opowiado, zakrzipała, zastękała, aż z pnia posypały sie trzoski

kory i mi pado:

- Wyboczcie, jo już je zmęczóno, nie dóm rady godać, mu-

szym se spocznyć, starość nie radość… ale idźcie ku takimu

starymu dębu na czechowski strónie, co nad stawym Łążkowiec

stoi, ón wóm powiy, jak to dali było.
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Tóż idym wzdłuż rzyki Wapienicy, dochodzym do Łążkowca,

a nad nim same dęby rosną, jedyn po drugim, wzdłuż drógi.

Piyrszy stróm nejwyższy, to i nejstarszy bydzie. Pytóm sie o tóm

downóm legynde o rycerzach na Podraju. I od razu zagadujym,

czy kto nie wyczytoł tej bojki u Morcinka, bo ón też pisoł o śpią-

cych rycerzach w górze Czantorii.

- Nadyć niy, bo tukej to było opowiadane, zanim jeszcze Mor-

cinek o tym pisoł.

- Tóż jak to, co to było z tym kowolym i rycerzami?

- Natóż tymu kowolowi dali robote w podziymnej hamerni,

kaj podkuwoł kónie, naprawioł wozy, reperowoł zbroje. Kuł zie-

lazo w pocie czoła długi czas. Słóńce, wiadómo, pod ziymióm nie

wschodzi i nie zachodzi, tóż nie wiedzioł kiedy dziyń, a kie noc.

Jak był fest zmęczóny, tóż se troche dychnył, a potym dali do

roboty, bo chcioł jak nejszybcij zrobić swoji dzieło, żeby dostać

obiecane złoto i wrócić do dóm, do rodziny. Jednak co jakóm

robote skóńczył, to mu zaroz drugóm kozali zrobić. Co jednego

kónia podkuł, to mu następnego przikludzali i tak fórt dookoła.

Palynisko żarziło sie bezustannym ogniym, a pómocnik, uto-

piec, dymoł do niego wielkóm ferszmidóm. Rozpolóne kawołki

zielaza chytoł klyszczami, kłod na kowadło i walił ciężkim pyrli-

kym, a wychodziły z tego rzeczy, jaki tylko chcioł. Prziszeł

w kóńcu czas, że całóm robote przemóg i wszystko było porobió-

ne. Nastoł przeto dziyń zapłaty. Do kuźni wszeł downo niewi-

dziany rycerz. Popatrził na wszystko, zlustrowoł, pomacoł, po-

dotykoł, pokiwał głową i pedzioł:

- Kowolu, jeżech wielce kóntent z twojigo dzieła, wiela dni

poświęciłeś, by doprowadzić moje wojsko do godnego stanu.

Nadeszła ta chwila, kiedy bydziesz nagrodzóny za swojóm jakże

ciężkóm prace. Udejmy sie przeto do skarbca.

Przeszli przez wąskóm szczeline i zbliżyli do piyrszej z brze-

gu beczki. Na wieku siedziała wielko ropucha, kiero pilnowała

cynnej zawartości.

- Jak widzisz, beczki pilnuje parchato żaba. Musisz jóm ko-

wolu pocałować, wtedy ci pozwoli otworzić wieko.

- Nadyć, panie rycerzu, jo tego ni mogym zrobić, bo jo je

żónaty, a żaba jest szpatno.

- Zważ na to, co mówisz! W tej żabie zaczarowano jest piyk-

no rusałka, dziewczyna znacznej urody, może być twoja.
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- Panie, dyć żech pedzioł, że ni mogym tego zrobić, a babe

już móm…

- Jo chcym dlo ciebie jak nejlepij. A skąd możesz być pe-

wiyn, że żóna na ciebie czeko, jak tela roków cię w dóma nie

było? Pewnie zapómniała o tobie abo słusznie uznała, żeś zginył

na wojnie i teraz mo już inszego. Nie pomyślołeś o tym?

Francik był jednak uparty i nie tknył ropuchy. Rycerz pe-

dzioł mu wtedy tak:

- Jeżeś nieprzejednany i swoji ślubnej wierny i to mi sie po-

dobo. Dlatego znajdym inny sposób, by cię wynagrodzić. Pódź za

mnóm.

Poszli do masztolu, kaj spoczywały kónie. Przi każdymu był

żłób, a we żłobie nasypany owies. Wtedy rycerz pedzioł:

- Możesz, jako zapłatę, nabrać sobie owsa tela, wiela ci sie

zmieści do wszystkich kaps, jakie w ubraniu mosz.

Na to kowol żałosnym głosym mu pado:

-  Mieliście mie dobrze wynagrodzić, tela żech sie u was na-

robił, a wy mi dowocie do kapsów owsa?

- Jo wiym, co jo robiym. Nabier owsa jak nejwięcyj i idź do

dóm. Tam sie okoże, kto mioł rację. O naszym spotkaniu nikó-

mu nic nie mów, bo i tak ci nikt nie uwierzi.

W tym mómyncie rycerz sie stracił. Rod nierod, kowol pona-

sypowoł owsa do wszystkich kaps, jakie mioł. Ze smutkym, spusz-

czónóm głowóm i opaskóm na oczach wychodził z tego miyjsca

w towarzystwie utopca. Zaroz za progym zastawił go gąsior, kie-

ry chcioł zapłate za wypuszczynie z podziymi. Wsadził mu dziub

do kapsy i nabroł stamtąd troche owsa. Widać, że był z tej zapła-

ty zadowolóny. Jak utopiec przewióz go na drugi brzeg, też chcioł

zapłate za fatyge i też se z kapsy wzión troche owsa. Było to

kowolowi troche dziwne, co óni tak chętnie bieróm od niego tyn

owies.

- A powiydz mi, boch jest ciekawy – zwrócił sie do utopca -

wiela też dni jo u was przerobił?

- Dni? O dni sie pytosz? Przeca żeś u nas był na wyrobku

dwa i pół roku.

- Na jezderkusie, dyć mi sie zdało, że to było jyny pore dni!

Mgłę, kiero była nad stawym Łążkowiec, z wolna rozwiywoł

wiater. Po chwili po utopcu i jego łódce nie było śladu, a odsłónił

sie podrajski kopiec porośnięty bukowym lasym i drożyna, kiero
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wiódła go ku ukochanym rodzinnym progóm. Za pore minut

marszu widzioł już swój dóm i figurki jakichś ludzi stojących na

placu. Wtedy sie rozpłakoł, ale na krótko, rękawym otarł płacz-

ki, bo nie przistały na wojskowego chłopa.

- Ludzie! Francik żyje! – ktoś głośno zawołał. - Francik wra-

co z wojny!

Każdy ciepnył swojóm robote i polecioł na powitanie. Wito

sie Francik z ojcym, z matulkóm wito, starka jeszcze żyjóm, też

sie z nióm wito, braciszki młodsze przilecieli, też sie z nimi wito…

żónki nie widzi, rozglądo sie wszyndzi, progi chałpy całuje, do

izby wskakuje, a tam pusto, wreszcie o żónke pyto.

- Kaj też moja Kasiyńka? Przi robocie czy u sąsiadów, czy

może do miasta poszła?

- Nadyć Kaśki tu już u nas ni ma – pado matka.

I zrobiła bardzo zawstydzónóm mine.

- Jakże to ni ma, przeca miała na mnie czekać…

- Nadyć czekała, sześć roków czekała, a teraz sie zaś wydo-

wo, już ksiądz trzecióm zapowiydź z ambóny ogłosił, bo wszyjscy

uznali, żeś ni ma przi życiu.

- Sumeryjo, co jo teraz pocznym?

Ojciec po Kaśke skozali, ta przijść nie chciała, trzeja ji było

wytłumaczyć, że podług prawa przeca mo ślubnego. Niechętnie

prziszła, na Francka ani sie nie podziwała, jak kłoda drewna

przed nim stoła. Wreszcie przegodała:

- Coś mi dobrego zrobił? Tela roków żech czekała, tela nocek

przepłakała. Jak my to mómy teraz żyć?

- Kasiu, Kasiyńko, bydzie wszystko dobrze, jo ci wszystko

wynadgrodzym, móm zarobióny grosz… Podziw sie na to…

Włożył ręke do kapsy, wyjón zawartość i wysypoł na stół,

potym sięgnył do drugi kapsy, zaś co mioł, wysypoł.

- Co mi to dowosz? Porę gorści owsa za tela roków czekanio?

Zgarnyła te ziorka do fortucha, wyleciała na pole i z wielkóm

złościóm wyciepła kuróm na plac. Wszyjscy dómownicy byli przi

tymu i żodyn nie powożył sie w tej sprawie ani nic pedzieć, ani

nic zrobić. Kury sie sleciały i do owsa chciały sie dobrać, dziwały

mu sie, prziglądały, ale żodno sie go nie chyciła. Dziwne to było,

więc ojciec odważył sie pozbiyrać troche tych ziorek, włożył do

ust, sprógowoł pogryźć i krziknył:
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- Ludzie, to ni ma owies, to jest fest twarde i blyszczy jak

złoto! To bydzie złoto! Prowdziwe złoto! Pozbiyrejcie opaternie

wszystkie te ziorka, bodej żodne sie nie zawieruszyło!

Teraz Francik wysypoł wszystko, co w kapsach mioł, a mioł

tych kapsiczek niemało, a w każdej z nich te złote ziorka. Na-

zbiyroł sie tego cały mieszek.

Dómownicy byli fest ciekawi, co i jak tam było na wojnie

i skąd tyn skarb. Francik długo opowiadoł o swoich losach,

a potym o ciężkiej pracy w podziymnej kuźni. Lecz nie zdradził,

że to tak blisko stąd, gdyż i tak nikt by mu nie uwierził. Zrobiło

to na wszystkich duże wrażynie i każdy go odtąd wielce poważoł.

I Kasieńka też. Dlatego znowu żyli razym, a biydy już nigdy nie

zaznali, mimo że dziecek urodziła sie im kupa.
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Utopcowy jazek na Jordanie
Przez czechowski Podraj płynie potok, kierego źródła sóm

w Górnym Lesie. Co ciekawe, w każdej chałpie nazywajóm go

inaczyj: Krzywa, Młynka, a często Jordan. Ci zaś, kierzi go szcze-

gólnie majóm radzi, godajóm na niego pieszczotliwie nasz

Jordanek. Na pytanie, skąd tako nazwa, starszy człowiek mi

żartym odpowiado, że tu sami dobrzi i pobożni ludzie miyszka-

jóm, jak we Ziymi Świętej.

Wspinóm sie na podrajski kopiec, kaj jest dobry widok, roz-

glądóm dookoła. Jakże tu piyknie! Od połednia majaczóm góry

Baskidu Śląskiego, od zachodu blyszczy sie w słóńcu lańcuszek

stawów na Sokołach, przezywanych przez nikierych „okulora-

mi”. Z tej perspektywy rozumiym, dlaczego. Przed nimi przemy-

ko wstęga rzyki Wapienicy, a Jordanu wprawdzie stąd nie wi-

dać, za to miyjsca, kaj płynie, wyznaczajóm rosnące nad nim

liczne, malownicze drzewa. Tuż pod samym kopcym, w bajecz-

nym wąwozie, wije sie wąska dróżka, kiero prowadzi do osiedla.

Dómki miyszkańców wyglądajóm tak, jakby dzieci w czasie za-

bawy poukłodały sobie kolorowe pudełka na zboczu górki… Zaś

co do lasu, kiery porosto kympke, godzi się pedzieć, że urodziw-

szego nie nądziecie, jakby człowiek wszed do raju. Nie dziwota,

skąd nazwa Podraj. A każde rosnące tu drzewo jakby było z ink-

szej bajki wzięte. Wielgachne i grube buki przipominajóm nie-

mrawe słónie w stadzie zwierząt. Na ponikierych prziroda wy-

malowała wielkie, patrzące oczy. Zdowo sie, jakby tyn las nas

obserwowoł. Nie mniyjsze od buków są graby, sprawiajóm wra-

żynie bardzo sędziwych ze względu na spękanóm, żylastóm korę.

Zaś bielutkie brzozy, jak młode panny, połyskujóm jasnościóm

gładkiej kory i czynióm w lesie wielkóm urode. Stare dęby obrały

sobie obrzeża lasu, kaj zdajóm sie pełnić rolę granicznych słu-

pów. Dopiyro po dłuższej chwili zaczynóm przitómnieć z tego

nadmiaru wrażyń. Przipóminóm sobie, po co żech tu prziszeł.

W miyjscu, kaj jest niewielko polana, rośnie ogrómny buk, co

mo piyń jakby utoczóny w dziedzicki walcowni, a na korze znów



30

te patrzące oczy. Dziwóm sie na nie swoimi ślypiami i mi sie zdo,

że słyszym jakiś głos:

- Witej, mały człowieczku! Co tam u ciebie na dole słychać?

– buk do mnie odezwoł sie piyrwszy.

- A co u ciebie na wysokościach? W piyknym miyjscu ro-

śniesz i mosz daleki widok we wszystkie stróny świata.

- Dyć owszym. Na Klimczok widzym i na Błatnióm. A na

północy szyby kopalń widzym, a jest ich tela, aż trudno policzyć,

kóminy fabryk, osiedla miast z wysokimi blokami, zapore w Go-

czałkowicach i kaj tylko spojrzeć, stojóm sobie drzewa, moi bra-

cia i siostry.

- A długo tu rośniesz?

- Dyć jo sóm nie wiym, wiela móm wiosyn i zim, bo mi sie

mylóm słoje we pniu, jak rachujym.

- Mocie tu moc ciekawych miyjsc. Za te roki wiela żeś musioł

wszystkigo widzieć.

- Adyć same nazwy mówióm za siebie. Mómy tukej Podraj,

mómy Zbijów, Smoka, Jordan, Krzywóm, Śmiyrlok, Koło, kapke

dali Piekło. A każdy przisiółek mo swojóm bogatóm historie.

- I kościółek piykny podrajanie pobudowali…

- Owszym, prowda, choć nie było to takie proste z różnych

względów, choćby z tego, że trzeba było z pobliskigo miyjsca jed-

nego takigo odmiyńca wykludzić, co mioł siedzibe w Jordanie.

A sprawa zaczła sie tak. Sto roków tymu z okładym jedyn bogaty

siedlok wybudowoł na Podraju młyn. Ludzie sie ucieszyli,

że bydóm poblisku mleć mąkę. Potoczek przekierowoł tak, żeby

płynył przez jego plac i dostarczoł wode na młyński koło. Stru-

myk był wtedy dziki, więc młynorz go doprowadził do porządku,

pogłębił, naprościł, a blisko miyjsca, ka dzisio jest kościół, to zaś

właściciel stawu Sikorka wybudowoł niewielki jaz, żeby spię-

trzyć i sprowadzić sobie wode. Wkrótce wszyjscy to miyjsce

nazywali jazek.

W tym samym czasie, kąsek dali, jedyn Żyd wynajón lokal

w dużym budynku pomiędzy kopcym a Jordanym i założył

w nim wyszynk alkoholi. Z czasym nazywali go Jakubowym, od

imiynia gospodzkigo. Chłopi sie fest uradowali, że bydóm mieć

rozrywke, zaś baby z wiadómej prziczyny sie martwiły. I miały

rację. Niejedyn tam przesmolił gruby grosz, a w dóma zamiast

robić, to trzyźwioł. Zaś siedloki, kierzi zawozili do młyna zboże,
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też bywało, zaglądali do nowej gospody i nieroz z karczmy wyła-

zili ochlastani.

Młyn, gospoda i tyn jaz na Jordanie, wszystko w jednej kupie,

istny raj. Nie trzeba było długo czekać, jak se to miyjsce upatrził

jedyn nieproszóny gość - utopiec i sie do niego splągnył. Nikierzi

nazywali go Micheche. Odtąd ochlaptusów idących z putyki cze-

kała przi Jordanku niezło przeprawa. Utopiec robił im egzamin

z chodzynio na dwóch nogach, a nierzodko też z pływanio po głę-

biźnie. Niejednego we wodzie nieźle wykoltoł. Jak się taki

z krzipopy wygramolił, pyszczysko mioł wymazane, kudły rozczo-

chrane, galoty upultane, bez butów i oczywista bez piniędzy.

Trwało to przez jakiś czas, ale tyn, kierego tako przigoda

spotkała, gibko zmądrzoł i drugi roz już do karczmy nie poszeł.

A takich przibywało, aże już potym nikt tam nie chodził. Baby

sie cieszyły, że utopiec zaprowadził porządek, bo chłopi siedzieli

w dóma i zajmowali sie swojóm robotóm.

Jednak była i drugo stróna medalu. Gospodorze z Burzeja,

Podkępio, z Górnych woleli nadłożyć drógi i jechać do innego

młyna, bo nieroz sie zdarzało, że kóń wedle Jordanu wystraszóny

przez utopca stanył dęba, aż się wóz przewrócił. Z tego powodu

podrajski młyn mioł coroz miyni klientów i zaczón podupadać.

Młynorz z tego był fest niezadowolóny. Podobnie było z gospo-

dóm, Żyd narzykoł, że mu interes nie idzie. Obaj zaś za wszystko

winili utopca.

Nie dziwota, że jednego dnia przed jazkym zameldowoł sie

gospodzki, żeby się z utopcym rozmówić. Jak to Żyd, rozmowe

prowadził bardzo pokojowo, grzecznie i nadzwyczaj dyplómatycz-

nie.

- Panie Micheche, jeżeś tam? Podyjdź pan do mnie na waż-

nóm rozmowe.

- Jakżeś taki mądry, tóż sóm ku mnie przijdź – bezczelnie

odpowiedzioł utopiec i wystawił z wody szpatny łeb.

- Jo do pana przichodzym z grzecznóm prośbóm. Przestóń

pan nagrować z ochlaptusami, bo mi przestali do gospody cho-

dzić. Jo nic nie chcym za darmo… mogymy sie jakosik dogo-

dać…

- A na co mogym liczyć?

- Pómogym panu w przeprowadzce na nowe fajne miyjsce
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we Szpluchowcu. Do Stryczkowej karczmy stamtąd niedaleko,

więc klientele bydziesz pan mioł zapewniónóm. I do tego niema-

ły grosz ciepnym na zagospodarowanie. Być pan taki dobry

i wyniyś sie pan stela.

- Jak dalij tak pójdzie, to za chwile i młynorz tukej bydzie,

tóż go posłuchóm i zważym, kiery mi z was przedstawi lepszóm

propozycje. He, he, he…

Pierón utopiec sie nie mylił. Ale młynorz nie prziszeł nasta-

wióny pokojowo, przeciwnie, był fest znerwowany i bojowy.

- Micheche! Słyszysz mnie? Wylazuj stamtąd, ty rwocie pie-

rziński! Howado zielóno!

- Kto mi taki piykne kómplymynty prawi? Nie bydzie to sóm

pón młynorz?

- Chłopów jadących do młyna mosz mi nie straszyć, kóni nie

lękać, a jak nie posłuchosz, tóż ci wode na Jordanie zastawiym

i jak w jazku bydzie ostatnio kropla, tak cie stamtela wykurzym!

- He, he… Jak wode na dole zastawisz, to staw Sikorka wy-

schnie, a wasz młyn zaleje. Być se pón poważny.

- Czekej se ufermo! Jeszcze sie kiesik porachujymy! – powie-

dzioł obrażóny młynorz i znerwowany wrócił do dóm.

Chodził w tym czasie po wsiach jedyn wandrus, co u ludzi

porobioł i z tego żył, a był to poczciwy gorol, nie taki już zresztóm

młody. Za jedzynie i spanie wiela rzeczy potrefił zrobić. Drzewa

narąbać, zogrode z chwastów wysiyc, koze wydoić, zieli uwarzić

na bele chorobe, opowiedzieć, co kaj słychać we świecie. Mioł

jeszcze tyn prosty człowiek dar jasnowidzynio, wróżył ludzióm,

prziszłość odgadowoł. Roz nawet prawił, że na Podraju stanie

kiesik kościół. Ludzie mu jednak w to wszystko nie wierzili. Był

jednak ktoś, kto sie na nim poznoł. A był nim młynorz. Jednego

dnia poszeł do niego i mu pado:

- Dobry człowieku, zrób coś z tym naszym utopcym, bo nóm

żyć spokojnie nie dowo. Sowicie cie za to wynagrodzym.

Wandrus pomyśloł, poszkroboł się po głowie i odpowiedzioł:

- Nadyć panoczku, ni ma nic takigo na tym świecie, co by ni

można było zrobić, prócz tego, że sie nie do paryzola w zadku

otworzić. Jutro wóm powiym, co mi do tego bydzie potrzebne.

Nazajutrz pado mu tak:
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- Żeby beskurcje stela wykurzić, potrzebujym księdzowóm

kómże, biskupióm czopke, kropidło, dzwónek i święcónóm wode.

- Skąd jo ci, chłopie, takie rzeczy tukej na wsi weznym?

Ni ma to możliwe... Ale czekej, czekej, bo mi cosik do głowy świtło.

I dostoł wandrus to wszystko, co chcioł, od takigo chłopa, co

każdy rok chodził po mikołajce jako Mikołoj. I kómże uszytóm

z obrusa, i tekturowóm czope biskupióm, i wielki łykowe kropi-

dło, zaś od owcy dzwónek. Święcónej wody nabroł ze żegnaczki.

- Nie dowej mi tego, a sóm sie w to oblycz jak na mikołajke

i pódź za mnóm – pedzioł wandrus chłopu.

I poszli obaj w samo połednie ku tymu jazku. Przebrany za

biskupa schowoł sie za drzewym. Utopca nie musieli szukać, bo

tyn se siedzioł nad Jordanym, nogi we wodzie moczoł, pykoł

fajke i widać było, że sie strasznie nudzi.

- Witej, dobry człowieku! – grzecznie mu pedzioł wandrus,

udając, że nie wiy, z kim mo do czyniynio. - Jakżeś jest wierzący,

tóż klęknij na kolana, bo tu zaroz sóm eminyncja biskup przij-

dóm święcić ziymie, kaj w prziszłości stanie kościół.

Utopiec zgupnył, nie wiedzioł, co robić. Prziklęknył, choć

krziwił sie przi tymu, widać, że mu to strasznie nie pasuje. Jak

wandrus zaczón dzwónkym szczyrkać, zza drzew wyszła wielko

figura, a po pysznych szotach było widać, że to sóm biskup,

kiery rzęsiście kropił na wszystki stróny, a jak zbliżył sie do

oszkliwca, chlusnył na niego święcónóm wodóm. Utopiec zakwi-

czoł, aż echo głos poniósło po podrajskim lesie. Zaroz też skoczył

do potoku, jednak woda mu nie ulżyła, bo stała sie wrzawo.

Ni mioł inkszego wyjścia, jak dać się do ucieczki. Co sił w no-

gach czmychnył w kierunku Dziedzic, aże sie za nim dymiły kłę-

by pary. Na Podraju już sie nigdy nie pokozoł.

Chocioż nieskoro, ale jednak, spełniła sie przepowiednia wan-

drusa. Za siedymdziesiąt roków, nad Jordanym, stanył piykny

kościółek. A monotónnie szumiący jaz jest miyjscym, z kierego

dobrze widać świątynie na tle podrajskigo kopca, nawet w nocy,

bo wszystko jest piyknie oświetlóne. A Jordan płynie jak downi.

O utopcu już tu nie pamiętajóm, ale została po nim nazwa. Jak

starszóm osobe spytosz, kaj jest utopcowy jazek, tóż ci go nie-

chybnie pokoże.

***
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Idym dali po dziedzinie. Mijóm nejwiększe i nejstarsze

w okolicy drzewo, a jest nióm topola, co rośnie przi Młynce, kole

stawu Hałcnowiec i starej dródze. Wielko jak ligocki kościół.

Bydzie niemało wszystkigo wiedziała, tym bardzi, że daleko

widzi.

- Topolo, niedolo. Jak ci sie tu rośnie nad tymi wielkimi wo-

dami?

- Nadyć ni mogym narzykać, choć dosyć często dokuczo tu

wiater.

-  Tak się patrzisz na tyn piykny świat i na ludzi, co po tej

dródze chodzóm i jeżdżóm za różnymi sprawami, to co se o nich

wszystkich myślisz?

- O, panoczku, jo niejedno już tukej widziała przez tela ro-

ków, tela wieków… Niejednego żech od bajtla widywała, nejsam-

przód jak sie w piosku bawił, do szkoły pyrtoł, potym dziołsze

zolycoł i żynił, do majątku dochodził, na wojne szeł, a przeżyw-

szy swoi roki, po cichutku skapnył. Chłopów za pługym orzą-

cych wielkie skiby widziałach, mościnka, jak na zające polowoł,

utopców, jak ożralciuchów straszyły na Ziemianym Mostku,

wojska, jak szły tam a spadki i to po wiela razy. I tak se nieroz

myślym, jaki tyn człowiek jest mądry, jaki robotny i jakóm mo

moc - drzewo wielki potrafi zwalić! Ale przi tym wszystkim jaki

nieroz gupi! Ale ostowmy to bojkóm, w kierych to snadnie widać.

Tóż ci opedzym jednóm z nich, o burzejskim szewcu, co go Kruca

wołali. Tóż posłóchej, jakóm tyn chłop zrobił kariere.
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O szewcu zwanym Kruca
W przisiółku Bory miyszkoł kiesik szewiec. Było to nie aż tak

downo. Ni mioł tyn chłop swoji chałpy, miyszkoł z rodzinóm
w jednej izbie u siedloka na kumorze. To był dobry szewiec. Szył
buty, naprawioł, dziury łotoł, krómfleki podbijoł. But przez niego

zrobióny sprawowoł sie bai dziesięć roków. Nawet z miasta przi-
jyżdżali tukej na dziedzine, bo majster cieszył sie szyrokóm sła-
wóm. Mioł tyn spokojny człowiek jednak dwie wady, takie, wiycie,

zawodowe. Klął jak przisłowiowy szewiec i pił jak przisłowiowy
szewiec. Klął często, ale pił rzodko, ale jak już zaczón, tak poradził
chlastać bez przerwy bai dwa tydnie. Możecie wiedzieć, czym sie

to kóńczyło. Robota nie zrobióno, opinia zepsuto, piniądze prze-
smolóne, w dóma biyda. Roz prziszło do tego, że jak wracoł fest
nażgany z podrajski gospody, na mostku na Jordanie sie zachwioł

i jak niejedyn już ochlaptus kopyrtnył do krzipopy. Dobrze, że
wody tam było mało i sie nie utopił. Ale stamtąd, jako że był chy-
cóny, ni móg wylyź i ze złości zaczón po swoimu klnąć:

- Kruca tyrk! Kruca flek! Kruca fest! Kruca zeks! Do dioska
kandego!

Wreszczoł tak szpatnie i tak głośno, przi tymu dioska mia-

nowoł, aże go rogaty usłyszoł i prziszeł ku niymu. Jak szewiec go
uwidzioł, tóż fest sie go wystraszył.

- Nie bój sie mnie, Kruca! Teraz już wiym, czymu cie ludzie

tak nazywajóm! Jo po przijacielsku do ciebie przichodzym, bo ni
mogym sie dziwać, jak taki zasłużóny w grzychach człowiek ciyrpi.
Zaroz cie stela, boroku, wygramole.

Wytargoł dioboł szewca z tej krzipopy i pedzioł:
- Jo się tobóm zaopiekujym, boś jest tego wert. Bydziesz sie

mioł nareszcie dobrze, jyny grzysz tak dali, chlastej gorzołke

i szpatnie klnij, nagrowej z babóm i z dzieckami, a co kaj cudze
uwidzisz, wszystko bier, znaczy kradnij. Za wszystki grzychy
bydziesz nagrodzóny. A im więcyj nabroisz, tym większóm

zapłate ody mnie dostaniesz. Teraz ci dowóm dwacetke za
dzisiejsze grzychy. Co miesiąc, jak bydzie miesiączek w pełni,
przichodź na to miyjsce po wypłate.
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Kruca do chałpy wrócił krzyźby, bo zimno woda i widzynie

z diobłym całkym go ocuciły. Żónce dwacetke na stół położył,

że zarobióno. Ta sie fest uradowała, zapytała, kaj był, a ón pe-

dzioł, że u wielebnego trzewiki rychtowoł. Baba uwierziła, że chłop

sie poprawił i moc sie ucieszyła. A Kruca przez nieprowde, kie-

róm pedzioł, zrazu zafasowoł grzych.

Nie minyło dużo czasu, jak piniądze sie rozeszły, bo z nimi

tak jest, że wiela by ich nie było, to zawsze mało, a im łatwiyj się

zdobywo, tym lekcy pozbywo. Ledwie do kóńca miesiąca docią-

gnył. Rod nierod wybroł sie na umówióne spotkanie z diobłym.

Ale że za moc grzychów nie zdążył narobić, postanowił, że go

bydzie cyganił. Co tam diosek wiela wiy, co kto robi. Jest przeca

stale zajęty grzysznikami w piekle… Strzelił se jeszcze u Żyda

setke na odwage i poszeł. Jak sie dobrze zećmiło, wloz pod tyn

sóm most co kiesik i zaczón szpatnie klnąć:

- Kruca tyrk! Kruca flek! Kruca fest! Kruca zeks! Do dioska

kandego!

Dioboł sie zarozki zjawił i uradowany pado:

- Witej, bratku! Jak ty zaś dzisio piyknie klniesz! Fest mi sie

to podobo. Za samo klnięcie mosz ody mnie dziesiątke. A coś

jeszcze złego kómu zmajstrowoł?

- Adyć babe żech mietłóm bijoł.

- Kruca, tylko mnie nie cygóń, bo jo dobrze z piekła wszyst-

ko widzym! Nie było czasym tak, że to óna cie po fyrnioku wyfac-

kała? Tego grzychu ci nie zaliczóm, dostaniesz jyny piątke za to,

żeś mnie pocyganił, bo to też jest piykny grzych diobła cyganić.

Co tam mosz jeszcze na sumiyniu? Ale szczerze, jak u farorza na

spowiedzi.

- Nadyć u Żyda żech se przed chwilóm setke maznył.

- To sie nie liczy, chłop se może sete maznyć… co dali?

- Sąsiadowi żech ukrod worek ziymnioków.

- A wróciłeś mu kradzióne?

- Nadyć niy.

- Nó to piyknie, kraść należy, to jest dobre. Za to ci dowóm

dziesiątke. Coś jeszcze złego wymaścił?

- Przez tydziyń żech nic nie robił, butów nie naprawioł, bo

mnie tropił lyń.

- A jakżeś sie ludzióm tłumaczył?

- Scyganiłech, żech był chory.
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- Nó widzisz, to żeś dwa grzychy zrobił za jednym razym.

To mi sie podobo, nawet nie wiysz, jakiś zdolny. Za to dowóm

dwacetke. Widzym, żeś jest pojętny. Rób tak dali, ale jak chcesz

naprowde moc piniyndzy zgarnyć, tóż musisz zmajstrować jakiś

bardzo wielki grzych! Taki, żeby za jednym razym milión ludzi

pocyganić i wykołować. Pomyśl nad tym, a bydziesz sie mioł

dopiyro dobrze. To wszystko coś nabroił?

- Wszystko.

- Nie tak sie odpowiado! Pado sie tak: więcyj grzychów nie

pamiętóm. Jak farorzowi. A farorz ci też za grzychy płaci?

- Niy.

- A za dobre uczynki?

- Też niy, jeszcze jo mu ciepiym na tace.

- Tóż piykne zwyczaje tam mocie…

Przichodzi Kruca do dóm, babie sie melduje, piniądze na

stół kładzie, w tym miesiącu dwa razy więcyj niż w zeszłym.

Baba sie raduje, skąd to wzión, nawet nie pyto, rada jest, że

chłop sie na dobre poprawił.

Kruca po tym wszystkim ganc sie przekónoł, jak łatwo na-

być piniądz. Ale żeby rychtyk wielkóm fortunóm sie obmajęcić,

to nie wiedzioł jak. Jakim sposobym milión ludzi ocyganić i wy-

raficzyć? Myśloł i myśloł, trzi dni bez ustanku sztudyrowoł, aże

go rozbolała głowa.

- Kruca, dyć to jest takie proste. Musisz sie kapke rozgląd-

nyć kole siebie! – pedzioł mu w kóńcu dioboł.

- Nadyć nic mi do łepy nie przichodzi. Doprowdy nie wiym,

panie dioble…

- Tóż nie widzisz, kómu sie dzisio dobrze żyje?

- He… zdo mi sie, że już wiym… Tym, kierzi sóm przi władzy!

– wystrzelił Kruca.

- Nareszcie cie oświyciło. Musisz chłopie zdobyć władze!

A choć wiysz, od kogo władza pochodzi?

- Godajóm, że od Pónbóczka.

- He… To było downo tymu, a terozki jo tym sie zajmujym

i jest wiela chętnych!

- Ale jak móm zdobyć władze, jak jo jest zwykły szewiec?

- To nie znosz historii, jak jedyn malarz rządził światym

i mało co go nie potrzaskoł? Każdy może zdobyć władze, trzeba

tylko zy mnóm sztame trzimać.
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- A co móm dać ludzióm, żeby mnie do władzy wybrali, jak

nic ni móm?

- Nic dać nie musisz, wystarczy, że im naobiecujesz.

Kruca pomyśloł nad tym wszystkim i pewnego dnia zamiast

ludzióm charboły łotać, ogłosił, że buty każdymu należóm sie

nowe i jeszcze do tego modne ubranie, piniądze i wygodne życie.

Jeszcze wiela innych piyknych rzeczy naobiecowoł. I to sie lu-

dzióm fest podobało. Nic dziwnego, że jednego dnia wybrali go

sołtysym. A potym to już szybko robił kariere, bo sie przekónoł,

że wystarczy jak nejwięcyj ludzi kminić i obiecować. I tak sie to

kręci aże po dzisiejszy dziyń.

***

Topola, co to godała, przi tymu sie  głośno roześmioła…

Nie była to jedyna historia, kieróm żech od ni usłyszoł. Opo-

wiedziała mi jeszcze inne wydarzynie bardzo niezwykłe, kiere

pono downo tymu miało miyjsce na Zawodziu, ale to już na cał-

kiym inkszy temat.
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Latające kamienie
Były takie czasy w cieszyńskim księstwie, że ludzie przecho-

dzili z wiary katolicki na ewangelickóm, bo pan im tak przikozoł.

Ale nie wszyjscy tego posłuchali. Nikierzi zaś pore razy zmiyniali

wiare, a w rodzinach i pomiędzy sąsiadami z tej prziczyny były

swary. Ligoty nie ominyła reformacja, jak jóm nazywajóm. Z tam-

tych czasów pochodzi niezwykło historia.

Między piyrszóm a drugóm ławóm na Zawodziu stoły kiesik

dwie chałpy po dwóch strónach drógi. Jedna na Myszkowcu,

drugo na Borkowcu, bo tak to downi nazywali. Tak abo owak,

zwoł, jak zwoł, miyszkali w tym miyjscu dwaj sąsiedzi przez dró-

ge. W tym jednak sęk, że jedyn był katolik, a zaś tyn drugi wa-

nielik. Choć Pónbóczka mieli tego samego, to oba sie nie za bar-

dzo miłowali. Mało powiedzieć, byli szyroko znani z tego, że bre-

weryje między sobóm wyczyniali. Roz po roz dochodziło u nich

do zwady i to z bele powodu, a to kura przelazła na drugóm

stróne, to krowa użrała z cudzego, a jak już nie było ważniejszej

sprawy, to sie zrobił krawal za to, że sie ciele na sąsiada krziwo

podziwało. Jednak nejgorsze było dopiyro przed nimi.

Jednego dnia Morcin, tyn katolik, wloz po siano do stodoły.

Zaroz za dźwiyrzami uwidzioł na środku klepiska kamiyń.

- Ki holinder, skąd tako rzecz we stodole, w tym miyjscu?

Podziwoł sie zaroz do wiyrchu i widzi, że dziura w dachu

wyharatano, nie inaczy, jak od tego kąska skały.

- Pierónie! Jak sie to stać mógło? Skąd kamiyń zalecioł aże

tukej? Przeca takie ciężkie rzeczy same sobie tak nie lotajóm.

Nie inaczy, jak kieryś hóncwot opowożył sie na mojóm stodołe

ciepnyć!

Polecioł zarozki do baby, godo co i jak, i sie naradzajóm.

- Nie kto inkszy to zmajstrowoł, jak tyn Szpotawy Jón, co po

wsi sie smyko. O kierej chcesz godzinie, to go wszyndy widać. Jo

słyszała, że już pore rzeczy sie ludzióm z placu straciło, a tu

snodź jeszcze ludzióm szkoduje – powiedziała baba.
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- Jo by zaś pedzioł, że to kieryś od naszych wanielików mu-

sioł być, może nejstarszy Rudek, po nim też niczego dobrego

bych sie nie spodziywoł, ganc podany na starego – wtrącił chłop.

- Ja, ja. Rychtyk ja, dobrze prawisz, to na pewno óni zmaj-

strowali!

Minął równy tydziyń. Morcin załotoł dach i z nerwów troche

wyszeł, choć zastanowiało go to, że tu na Borkowcu przeca ka-

miyni ni ma. I o sprawie całkym by zapómnioł kieby nie to, że

jak szeł po połedniu przez plac, to usłyszoł jakisik świst i cosik

przez liści orzecha przeleciało i rąbło w samo korytko do pojynio

kaczek. Dziwo sie, a tu kamiyń we zberku leży.

- Jeróna! Prosto na mnie to lecioło, cud, że mi na łeb nie

spadło! Tego już je rychtyk za wiela!

Zerwoł sie Morcin i na dróge leci, dziwo w obie stróny, niko-

go nie widzi, krzoki przeglądo, też nikogo ni ma. Tóż sie domy-

ślił, że to sprawka sąsiadów i sie niechybnie do nich nakierowoł

i z daleka wreszczy:

- Pieróna kandego, co wy se myślicie, przeca nas pozabijo-

cie!

- Co sie sąsiod jargosz, co ci zaś do głowy strzeliło, że haje

robisz, ostatnio troche spokoju było i zaś z powrotym mo być

krawal? – odpowiedzioł Fryda, bo tak mu było na miano.

- Kieryś z wos na naszóm chałpe kamiyniami ciepie! Jak nie

ty, to twój łebek, nejpewni Rudek!

- Ale, ale, toś teraz se umyślił, przeca Rudka cały dziyń

w chałpie ni ma, dziepro jutro od ujka wróci. A mnie taki szpasy

nie cieszóm.

- Jak sie roz jeszcze opowożycie nas atakować, tak przidym

tukej ze żandarami i dóm was pozamykać!

To powiedziawszy, Morcin wrócił do chałpy. Nie minyło dni

pore, a tu odwrotnie, Fryda do Morcina przilatuje, trzęsie sie

z nerwów, a w rękach trzimo nic innego, jak kamiyń.

- Wy sakramynckie rufijoki! Ktosik wóm ciepnył kamiyń do

ogrodu i skiż tego na nas sie mścicie? A prowda je tako, że to wy

na nas pecyny ciepiecie - i pokozoł, co mo w ręce.

Jak Morcinowa baba uwidziała sąsiada z kamiyniym, tak

sie na całóm gębe rozdarła:

-  Morcin, ratuj, Fryda z kamiyniami na mnie przilecioł!
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Chłop w obrónie porwoł sztachete i na sąsiada sie kieruje.

A tu od drógi lecóm z pómocóm wszyjscy od Frydy. Wreszcie

stało sie tak, że obie rodziny znaszły sie w jednym miyjscu na

Morcinowym placu. Stanęli naprzeciw siebie gotowi do bitki.

Aż tu nogle przez gałęzie orzecha z wielkim szumym cosik prze-

leciało i walnyło w środek placu. A był to kamiyń. Wszyjscy

w tyn mómynt sie podziwali na siebie z wielkim zdziwiynim, bo

zrozumieli, że posądzając sie nawzajym, ni majóm racji. Teraz,

jak jedni, tak drudzy, polecieli szukać winnego, przegrzebali

wszystkie zakamarki i doszli do wniosku, że nie wiedzóm, skąd

sie to wszystko biere.

A kamiynie dalij lotały i spadały na podwórka obu sąsia-

dów. I nie było tymu rady. Ludzie boli sie wychodzić z chałpy. Po

jakimś czasie zauważyli, że óne spadajóm tak, żeby nikómu nic

nie zróbić, tylko nastraszyć. Ale i tak trudno sie było do tego

przizwyczaić. Niedługo potym o lotających kamiyniach między

Borkowcym a Myszkowcym wiedziała już cało wieś. Sprawa sta-

ła sie na tela głośno w okolicy, że obcy ludzie z daleka przicho-

dzili, żeby oglądać miyjsce, kaj cosik slatuje z nieba. I przekóny-

wali sie, że to rychtyk jest prowda. Pojawiły sie różne domysły

i plotki. Nejczęścij ludzie godali, że to kara bosko za niezgode

sąsiedzkóm. Jedni uważali, że Pónbóczek, a drudzy, że dioboł

kryje sie za tym. I jeszcze godali, że jak ludzie są inkszej wiary, to

sie majóm tak samo szanować, bo Pónbóczka chwalóm tego sa-

mego. Domysły te dotarły do zwaśniónych rodzin, a swojóm dró-

góm óni sami też do tego samego doszli.

W którąś niedziele, kiedy jedni i drudzy wrócili z kościoła,

zebrali sie na dródze, kiero ich dotąd dzieliła. O czymsik rozma-

wiali, a potym podali sobie ręce i przeboczyli złe uczynki, wyrzą-

dzane nawzajym przez tela roków. I stała sie rzecz dziwno, na

kieróm tak długo czekali - od tego czasu kamiynie przestały na

nich spadać. Od tej chwili żyli sobie w spokoju i zgodzie.
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Kapliczka w Czarnolesiu
Na granicy Czarnolesio, Podlasu i Nowego Światu jest miyj-

sce, kaj się stykajóm te trzi przisiółki. Trójstyk tyn od zawsze był
niezwykły i magiczny. Pola i ludzkie dómostwa raptym tukej za-
nikajóm, a zaczyno sie gęsty, ciymny las. Kóńczy ludzko cywili-

zacja, a rozpoczyno dziki teryn, w kierym rządzi się prziroda.
Zaś według niektórych ludzi rozpościyro sie tam kraina baśni,
kaj żyjóm roztomaite leśne oraz bagiynne istoty i zjawy. Kiesik

w tym lesie naukowcy naszli szkorupy, kiere pochodzóm z ludz-
kij osady bagiynnej z kultury pucharów lejkowatych, a to zna-
czy, że cosik jest na rzeczy.

Przi skrziżowaniu dróg stoi tam kształtny dąbek, a na nim
zawieszóno jest niewielko kapliczka. Z tego też powodu żech tam
przibył. Rozmawióm grzecznie z tym dąbkym i pomału sie do-

wiadujym o tajymnicach tego miyjsca. A przedstawio sie to tak.
Przez setki roków rósł sobie i rośnie nadal czarnoleski bór.

Wschodnióm jego stróne porastajóm wysokie i stare świyrki,

sosny, gdzieniegdzie pojedyncze piykne dęby oraz grupy malow-
niczych brzóz. Prócz tego wiela innych gatunków drzew. Po stró-
nie zachodnij las sie zaczyno przerzedzać, drzewa stowajóm sie

mniyjsze, z grząskim podłożym walczóm karłowate brzozy, po-
tym rosną już tylko krzewy i krzoki, jarzębina, dziki bez, kalina,
a między nimi stojóm z rzadka jak słupy pojedyncze jałowce.

Samotnymu wędrowcy nic nie zwiastuje niebezpieczyństwa, kiere
tam sie czai. A w miyjscu tym zaczynajóm sie przeca bagna
i wielki torfowisko. Nazywajóm go Rotuz. Jeżeli nie znosz wą-

skich ścieżek, kierymi można przejść suchóm nogóm, tóż trzę-
sawisko sie pod tobóm ugnie i snadnie wpadniesz do mokrej
czeluści i utopisz sie w kalnej wodzie. Wodorosty cie przikryjóm,

śladu po tobie nie zostanie, a tam głęboko jest podziymny świat,
w kierym miyszkajóm tajymnicze bagiynne istoty i beskurcje.
Zaś w zatopiónym ratuszu, wspóminanym w licznych miyjsco-

wych lagyndach i bojkach, uwięziyni sóm ludzie, miyszkańcy do-
wnego miasteczka. Zostali kiesik skazani na wiecznóm zabawe,
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kiero jest dlo nich karóm, że byli za pyszni. Ratusz, od kierego

wzięła sie nazwa Rotuz, roz jedyn w miesiącu, o północy, jak jest
pełnia, wyłanio sie z wody.

Nic dziwnego, że w takich miyjscach ludzióm, kierzi prze-

chodzili przez tyn las abo tam pracowali, ukazywały sie rozto-
maite zjawy. Od stróny zatopiónego Zarzecza zachodził pono
leśny dioblik, kiery samotnym wędrowcóm pokazowoł sie znie-

nacka, a ci przestraszyni dowali się do ucieczki. I to był ich błąd,
bo boruta zastawioł im roz po roz dróge ucieczki, taki człowiek
okrążóny, osaczóny, zgónióny, dostowoł duchoty, hercklekotu

i potrefił nawet zemrzić. Ludzie, kierzi do samego wieczora zbiy-
rali na leśnych łęgach różne zieli, mech do uszczelnianio chałp,
sit abo wósióne do wyplatanio koszy i kręcynio batów, byli nara-

żyni na świytloki, kiere ich wabiły i za takim światełkym ludzie
podążali, a óne ich miast do chałpy, smykały po manowcach
i potrefiły odwlyc wiela kilometrów. Nad ranym, zmarznięci i le-

dwie żywi, okazywali sie w Zabłociu, Iłownicy albo kaj dali. Jak
zaś świytlok zasmyczył człowieka na Rotuz, tóż tam utopce sie
nim zajmowały, potrefiły w bagnie wykoltać, a jak nie utopiły na

amyn, tóż pewnikym umazały, umarasiły, wypultały, człowiek
taki wracoł do chałpy jak siedym nieszczęść. Tyn zaś, co w lesie
grzibów szukoł albo chróst zbiyroł, w nejlepszym razie mógł na-

potkać dioblika micheche. Tyn był niegroźny, ale zawsze czło-
wieka do jakiś szkody doprowadził albo go wyszydził. Bywało
tak, że micheche zamiynił sie w zająca, kiery sie doł schwytać.

Człowiek go wsadzoł do wora, ciepoł na plecy, niósł ciężar przez
cały las, a jak już ni mógł dali iść i se chcioł dychnyć, to dioblik
z powrotym przeónaczoł sie w swojóm skóre, kłanioł i dziękowoł

za podniesiyni. Śmioł sie przi tymu do rozpuku i uciekoł w krzo-
ki. W Czarnolesiu pełno było też straszków. Wystarczyło przidzi-
wać sie jakimuś drzewu, a to zarozki miało oczy, nos, gębe

i uszy, i przi tymu było szkaradne, aż samotny wędrowiec hned
dostowoł bzika, uciekoł wiela sił w nogach. Zdować by się mó-
gło, że w lesie jest cicho, ale to nieprowda. Dycki coś kaś pisz-

czało, jęczało, ktosik zapłakoł, chrust zatrzeszczoł pod czyimiś
nogami, trzasło cosik z wielkim hukym jakby sie gałąź złómała,
ale nika nic nie było widać. Mało kto sóm jedyn mioł odwage

chodzić po tym lesie.
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W połowie XIX wieku Czarnolesie przeciyna linia kolejowa,

a w latach dwudziestych XX wieku od iskry lokomotywy spolił

sie tam duży kęs lasu. Postanowióno zagospodarzić pogorzeli-

sko i wybudować wielkóm stacje towarowóm. I tak sie stało.

Stacja okozała sie wielko na 50 torów, a towarowe pociągi obsłu-

giwane były przez dziesiątki robotników.

Kolejorze po skóńczónej robocie wracali do swych dómów

przez czarnoleski bór. Ci, kierzi szli w kierunku Ligoty i Brono-

wa, musieli pokónać spory kawał drógi, kiero prowadziła przez

gęstóm, ciymnóm knieje, a do wsi było daleko. Ci, kierzi kóńczy-

li szychte za dnia, tóż jeszcze pół biydy, ale kierzy wracali z drugi

zmiany, to musieli ganc w ciymnościach przejść przez tyn stra-

szący las. Tydnia jednego nie było, żeby sie kómuś w tym miyj-

scu co nie przitrefiło. Za drzewami przelatywały ciynie jakichsik

postaci, ni to ludzi, ni to zwierząt, to sie zaś kómuś ukozała cało

chmara świycących oczy, inny widzioł zjawe starej wiedźmy,

a jeszcze ktoś twierdził, że przeciw nimu stanył na dródze chyba

diosek, bo to miało rogi. Tak samo niedobrzi ludzie tam graso-

wali. Były napady na kobiety, kradzieże rowerów i kto wiy, co

jeszcze. Ludzie rychtyk boli sie tam chodzić, a przeca ni mieli

inszego wyjścio. Jak już szli, to nigdy w pojedynke, a po więcyj

osób, wtedy im było raźnij. Samymu zaś nie dej Boże!

Prziszło ku tymu, że jedyn z kolejorzy, Ignac, miyszkaniec

Bronowa, kierymu nieroz w tym lesie dokuczyło, postanowił, że

tak dali być ni może. Razym ze swojóm żónóm Monikóm, a oba

byli fest pobożni, uznali, że trzeba bydzie sie zwrócić o pómoc do

Pana Boga. Pomyśleli, naradzili sie i zdecydowali, że zaroz na

piyrszym drzewie straszącego lasu powieszóm jakóm świętóm

rzecz, kiero bydzie strzegła kolejorzy i wszystkich ludzi, co tam

chodzóm. Ponieważ zaś byli ludziami skrómnymi, więc z począt-

ku myśleli, że umieszczóm tam cosik prostego, zwyczajnego, bo

przeca nejważniejsze, żeby było poświęcone. Ale po namyśle

Monika doszła do wniosku, że nejlepszóm obróne sprawi Matka

Boska Częstochowsko, a jeśli tak, to w kapliczce ni może być

zwyczajny obrozek czy odpustowo figurka, tylko cosik bardzi

kuńsztownego. Udała sie do sklepu ze świętymi rzeczami, ale

nic w oko jej nie wpadło. Figurki były gipsowe, a rzeźbióne zno-

wu za drogie, na dodatek za duże albo za małe, albo do miyjsca

tego nie pasujące. Co zatym robić?
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Zwiedziała sie, że całkym niedaleko na Ochodzy miyszko

niejaki Wójcik, kiery obrazy artystyczne maluje. Udała sie tam.

Malarz ukozoł kobiecie pore swoich prac, a wszystkie były nad-

zwyczajnie piykne. Monika zapragnyła nabyć obraz olejnymi far-

bami malowany na płótnie, to znaczy prowdziwy obrozek, choć

nie za wielki, ale też nie mały. Omówili szczegóły transakcji. Koszt

zamówiynia był wysoki, bo artysta sie cynił, a materiały były

drogie. Jednakowóż kobieta uznała, że musi se jakoś poradzić

i skądsik piniądz zdobyć. Swojimu chłopu sie nawet nie przizna-

ła, wiela to bydzie kosztować. Rozważała, żeby piniądze poży-

czyć, ale łatwo sie pożyczo, a trudno oddaje. Paniynka nie zosta-

wi mnie samóm, tylko pómoże - pomyślała i wiele razy rzykała

w tej intyncji. I faktycznie niedługo było czekać, jak samo przi-

szło nadzwyczajne rozwiązanie. Kobieta była na jarmarku w mie-

ście. Handel na rynku mioł sie ku kóńcu, ludzi była garstka.

Nogle, wśród porozciepowanych opakowań i odpadków, uwidziała

cosik inkszego, skórkowego, co odróżniało sie od reszty. Pode-

szła ku tymu, schyliła sie i podniósła. Była to damsko portmó-

netka pełno papiórowych piniędzy. Po przeliczyniu okazała sie

rzecz jeszcze bardzij niezwykło. Piniędzy było dokładnie tela, jak

koszt zamówiónego obrazu. Jakby ktosik te sume specjalnie

odliczył. Kobieta uznała, że to nie przipadek, a działanie boskie.

Odnośnie szukanio osoby, kiero to straciła, to jak wiatru w polu,

więc Monika zdecydowała zaniyść piniądze na policję. Za jakiś

jednak czas rzecz wróciła do niej z powodu nieodnaleziynio wła-

ściciela. Akurat w tym samym czasie obraz u malarza był goto-

wy. Ale teraz kobieta już miała czym zapłacić.

Trzidzieści roków tymu, we święto Trzech Króli, piykny

obraz Matki Boski Częstochowskij w skrzinkowej obudowie,

z daszkym i szybóm dlo ochróny przed deszczym, zawisł na

dębie przi leśnej alei w Czarnolesiu. Kilka miesięcy później

proboszcz z Miliardowic poświęcił kapliczke w czasie specjalnej

procesji.

Wszyjscy godajóm, że od czasu, jak na dębie w Czarnolesiu

zawisła kapliczka z Paniynkóm, ludzie już czujóm sie bezpiecz-

nie, a straszyni i różne złe rzeczy ustały.

***
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Na Podlasku, nad stawkym, stoi długi rząd drzew, kiery się

ciągnie przez łąki aże ku Hałcnowcu. W większości sóm tam

olchy, ale i topole i inne pospolite gatunki lubiące wilgoć. Pytóm

się jednej kształtnej i wysokij olchy o człowieka, kiery musioł

być widywany w tej okolicy pół wieku tymu.

- Dyć ja - prziznaje mi olcha, kiero mo dobry widok na całóm

dróge przez Podlasek. - Chodził tu taki jedyn chłopek niewielki-

go wzrostu, po czornu ubrany, z długóm brodóm i pytliczkym na

plecach. Choć niestary, a chodził o kryce, bo podobno był pu-

stelnikym z dalekich strón, aże z Karpat. Słyszałach od paru

ludzi z Podlasku, że jego życiowo historia przedstawiała sie ogróm-

nie ciekawie.
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Jurodziwy
Na szczycie odległego pagórka pojawił się mały, ruchomy

punkt, który w miarę upływu czasu przybrał kształt człowieka
schodzącego w dół stromą drożyną. Kiedy zbliżył się do opłot-
ków małego podkarpackiego miasteczka, można było dostrzec

szczegóły tej postaci niewysokiego wzrostu, krępej budowy cia-
ła, o twarzy pokrytej czarnym, gęstym zarostem i długą brodą.
Proste,  ciemne włosy opadały znacznie poniżej ramion. Zsunię-

ta gruba chusta wspierała się o plecy i zastępowała czapkę. Mimo
ciepłej, wiosennej pogody, ubrany był w gruby, zimowy płaszcz
i wysokie, nieco ubłocone buty. Na plecach idącego mężczyzny

mieścił się cały jego osobisty majątek w szarym, niewielkim to-
bołku, zaś w ręku trzymał solidny kij, którym odpychał się od
nierównego podłoża. Twarz tego trzydziestoletniego mężczyzny

wydawała się znacznie starsza, choć jednocześnie malował się
na niej pogodny, dziecięcy uśmiech. Właśnie wracał z samotni
u podnóża Cergowej i podążał do klasztoru w Dukli, zarazem by

odwiedzić mieszkającą nieopodal matkę. Kilka razy w roku prze-
mierzał tę trasę: pustelnia, dom matki i dukielski klasztor.

- Głupi Gienek! Głupi Gienek! Z gór idzie ten głupi Gienek! –

krzyknął jakiś chłopak z pobliskiego podwórka.
- Chodźcie szybko chłopaki, postraszymy tego duraczka,

będzie fajna zabawa!

- Ach to ten, co udaje pustelnika …
- Słyszałem, że na tym odludziu żywi się żabami!
Długotrwała cisza, która towarzyszyła wędrowcy, nagle za-

mieniła się w wielką wrzawę. Napastnicy obrzucali go wyśmiew-
nymi komentarzami, a gdy wyczerpał im się słowny repertuar,
zastępowali mu drogę i obsypywali zeschłymi liśćmi.

- Gienek, to są pieniądze, rzucamy na ciebie pieniądze, po-
zbieraj je, a będziesz bogaty, nie będziesz musiał spać w lesie
i jeść tych żab!

Między rozbestwioną grupą smarkaczy chaotycznie biegały
podwórkowe psy, które miały nadzwyczajną okazję, żeby sobie

poswawolić.
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- Basta! Dosyć tego, łobuzy! – krzyknął grubym głosem jakiś

mężczyzna wysokiego wzrostu, który nagle stanął pośrodku drogi.

Paskiem od spodni wymachiwał w stronę chłopaków, którzy bły-

skawicznie rozpierzchli się w różne strony.

- Do klasztoru święty człowiek idzie, a wy, chuligany, jak te

łotry go nękacie!

Napastowany przed chwilą człowiek przysiadł na chwilę pod

płotem ostatniego domu na przedmieściu. Gdy przyszło ukoje-

nie, strzepnął z siebie kurz i ruszył w dalszą drogę do ukochane-

go miejsca. A było ono już bardzo blisko. Po prawej stronie minął

dukielski ratusz, za nim pałac Mniszchów, a po lewej kościół

św. Marii Magdaleny. Nie miał stąd dobrych wspomnień. Ilekroć

wchodził do świątyni, w głowie wirowało mu z nadmiaru wra-

żeń. Różowo-białe wnętrze pełne ornamentów i innych ozdób

przypominało pałac, a w bocznej kaplicy przyciągała jego uwagę

rzeźba nagrobna Marii Amalii, której artysta nadał postać śpią-

cej dziewczyny z książką w ręku. Genek klęczał i patrzał na to

wszystko z otwartymi ustami. Czuł się jak w niebie między anio-

łami. Nagle ktoś złowrogo warknął na niego:

- Gdzieś tu przylazł, włóczykiju? Do pałacowego kościoła?

Fora ze dwora!

Genek otrząsnął się z tych dawnych wspomnień, minął to

miejsce, a na końcu Traktu Węgierskiego ulica raptem skręca

w prawo, odsłaniając wzgórze, na którym wznosi się klasztor

Ojców Bernardynów. Do tych progów tęskniła jego dusza i pro-

wadziły nogi z pustelniczej chatki.

U Bernardynów żadnej przykrości zakonnicy mu nie czynili

i nigdy nic złego nie powiedzieli. Przeciwnie, czasem przynosili

ciepłą strawę, pozwalali spać w krużgankach, żebrać pod sa-

mym klasztorem, a i z wnętrza świątyni nie wyganiali. Trakto-

wali go jak pustelnika. Mógł się nawet pomodlić przed trumienką

św. Jana z Dukli w bocznej kaplicy. Oficjalnym dukielskim pu-

stelnikiem był jednak kto inny, mnich tutejszego klasztoru, zaś

Genek próbował go naśladować. Czasami jednak pątnicy odwie-

dzali i jego, gdyż słyszeli, że jest bardzo bogobojny, dawali mu

drobne pieniądze i prosili o modlitwy w różnych intencjach.

***
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Genek już w dzieciństwie odróżniał się od innych. Nie bawił

się z rówieśnikami, lecz zawsze sam. Często uciekał do pobli-

skiego lasu, gdzie znikał na wiele godzin. Matka, która była

wdową, nie miała sposobu upilnować dziecka i w takich chwi-

lach bardzo się martwiła. Czasem przybiegał do domu zdyszany

i rozemocjonowany wołał:

- Matulu, święty na drzewie mi się pokazał!

Nie wiedziała w takich chwilach, co począć. W kościele, do

którego nadzwyczaj lubił chodzić, nie umiał grzecznie usiedzieć,

wszystko go tutaj interesowało i wabiło, rozglądał się wokoło,

a czasem na tyle zapominał się, że wychodził z ławy, dotykał

figur i palcem pokazywał w stronę obrazów. Księdzu się to nie

podobało, uważał, że jest niewychowany. Powszechnej szkoły

nie tylko nie skończył, ale nawet nie rozpoczął, gdyż kierownik

nie zgodził się go zapisać.

- Chłopak zeń dobry, bardzo wrażliwy, ale z rozumem u nie-

go kiepsko. Do pomocy w domu, na gospodarstwie może

owszem się nadawać – powiedział matce.

Kiedy stawał się młodzieńcem, matka szukała dla niego za-

jęcia, by sam zarobił na chleb. Gdzie jednak poszła, tam została

odprawiona z kwitkiem. Wszędzie słyszała to samo, że chłopak

sobie nie poradzi. Czasem tylko wykonywał ludziom jakieś pra-

ce w gospodarstwie za miskę strawy, gdyż wszyscy wokół byli

biedni.

- Gieniu, co poczniesz, jak ja się pominę, przecież musisz

z czegoś żyć!

- Matulu, ty wiesz, ja chcę Panu Bogu służyć! – odpowiadał

wtedy.

Udała się do klasztoru, do przeora i zwierzyła ze swej troski.

Wyjawiła, że marzeniem syna jest zostać zakonnikiem albo pu-

stelnikiem. Jednak przeor, choć dobry człowiek, powiedział:

- Pan Bóg waszego chłopca stworzył do innych rzeczy. Pyta-

nie tylko do jakich? Tacy ludzie nie pasują do tego świata, cho-

ciaż są wielce wartościowi, potrafią przez prostotę innym dać

wiele do myślenia, a przez to ich zmieniać na lepsze. Modlić się

dużo trzeba, a samo przyjdzie rozwiązanie.

I rzeczywiście. Rozwiązanie wkrótce nadeszło. A odbyło się

w nietypowych okolicznościach. Któregoś roku na początku lat
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sześćdziesiątych wylała rzeczka Jasiołka. Zniszczyła domy i upra-

wy, również chatynkę, w której żyła Genkowa matka. Skierowa-

no w tę okolicę komisję szacującą powodziowe straty. W grupie tej

znajdowali się studenci praktykanci, a jednym z nich był Janek

Danel. W ten sposób poznał on rodzinę o nazwisku Krówka, czyli

Genka i jego matkę. Ci nadzwyczaj biedni ludzie wyróżniali się

dobrym sercem i ujmującą gościnnością. Student bardzo przejął

się ich sytuacją, wiedział, że sami sobie nie poradzą. Postanowił

im pomóc, chociaż nie miał zbyt wiele możliwości. W ostatnim

dniu pracy w terenie przyszedł do wdowy i powiedział jej:

- Przychodzę do was z taką wiadomością. Chciałbym wam

pomóc. Na remont domku dostaniecie odszkodowanie. Zapew-

ne nie będzie wielkie. A waszemu synowi potrzebne jest zatrud-

nienie. W stronach, skąd pochodzę, roboty jest wiele, także dla

niegramotnych. I w fabrykach, i po wsiach u siedlaków. Mój

wujek ma duże gospodarstwo, gdzie mógłby chłopak mieć zaję-

cie. Ja wam obiecuję, że przyjmie Genka i da mu pracę. Znajdzie

się też dla niego dach nad głową, wyżywienie i jakiś jeszcze grosz.

Przed zimą wróci do was z zarobionymi pieniędzmi. Lecz musiał-

by przyjechać do nas na Śląsk.

- A gdzież to ten Śląsk, daleko?

- To właśnie, że daleko. Jechać trzeba przez wiele miast. Tu

wam napisałem adres. Pytać o miejscowość Ligota koło Bielska,

nazwisko gospodarza Danel, wszyscy go tam znają.

Matka porozmawiała z synem, a ten we wszystkim jej ufał.

Powiedział jednak, że pociągiem nie pojedzie, bo się go boi, pój-

dzie pieszo. Pan Jezus chodził po świecie, to i on pójdzie. Po

drodze odwiedzi święte miejsce, gdzie też są Ojcowie Bernardy-

ni, Kalwarię Zebrzydowską.

- Gieniu, mój chłopcze, zrobisz jak zechcesz. Pan Bóg do-

brotliwy dobrze tobą pokieruje – rzekła.

Matka przygotowała podróżny tobołek, a w nim co potrzeba,

bochen chleba, słoik smalcu i flaszkę na wodę. Sąsiad, człowiek

bywały we świecie, wypisał na kartoniku miejscowości na trasie,

o które miał ludzi pytać, a było ich wiele: Gorlice, Nowy Sącz,

Limanowa, Myślenice, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice,

Andrychów, Kęty, Bielsko, na końcu wioska Ligota. Ponadto dał

Genkowi taką radę:
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- Pamiętaj, jak będziesz wędrował, trzymaj się gór, miej je

zawsze po lewej ręce, do nich się nadto nie zbliżaj, ale też od nich

nie oddalaj, one cię poprowadzą od początku do końca długiej

drogi. We wsiach rozmawiaj ze starszymi, pytaj o dobrych ludzi,

u których możesz przenocować, mów wszystkim, żeś pustelnik

z Dukli, który idzie na pąć do Kalwarii, że za wszystkich napo-

tkanych ludzi będziesz się tam modlił, a Pan Bóg cię zawsze

wysłuchuje.

Wkrótce po gościńcu biegnącym zboczem niewielkiego pa-

górka oddalał się od Dukli wędrowiec z tobołkiem na plecach,

kijem w ręku, w czarnym płaszczu i chuście z tyłu głowy. Gdy

uszedł kęs drogi, jego postać zmalała, aż stała się małą plamką

na horyzoncie. Wzrokiem odprowadzała ten punkt znikający

Genkowa matka. Nie wiedziała, czy widzi syna ostatni raz

i czy kiedyś jeszcze się z nim zobaczy. Ściskał jej serce wielki ból,

ale duszę przepełniała nadzieja. Droga za pagórkiem schodziła

w dół do doliny i jakiejś wioski, by ponownie podnieść się na

kolejne wzgórze. I tak jeszcze wiele, wiele razy.

Pierwszy dzień był trudny dla podróżnika, bolały nogi i my-

śli były bardzo różne – czy podołam, czy dojdę? Na pierwszy

nocleg zatrzymał się w miejscowości o wymownej nazwie Piel-

grzymka. Jest tam stara cerkiew. Genek poprosił o kwaterę tam-

tejszego duchownego i spędził noc w komórce, gdzie składowa-

no drewno. Pachniało tu lasem i przypominało jego pustelnię.

Miał piękny sen na tym miejscu. Śniło mu się, że Matka Boska,

mająca twarz jego matuli, prowadzi go za rękę przez świat. Na-

potykani ludzie patrzą i zazdroszczą mu. Gdy dochodzą do hory-

zontu, Matka Boska mówi:

- Jestem twoją przewodniczką, śmiało idź dalej. Jestem przy

tobie, pamiętam, czuwam.

Potem znika, ale on dalej czuje jej obecność. I jest mu z tym

dobrze.

Genek wyróżniał się wyglądem spośród innych. Napotykani

ludzie traktowali go jak pielgrzyma do świętego miejsca, pozdra-

wiali, nie odmawiali jadła i noclegu. Sypiał w stodołach, szo-

pach, gdzie popadło. Zdarzało się, choć rzadko, że się go bano

lub przeganiano. Niejedno widział po drodze i niejedno przeżył.
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W siódmym dniu podróży Genek znalazł się w miejscu, skąd

zobaczył długo oczekiwany kalwaryjski klasztor. A miał już wte-

dy za sobą aż dwie trzecie drogi.

Jakże inaczej było tu w Kalwarii, ludno, gwarno i tyle wszyst-

kiego, że nie wiadomo, na co patrzeć. Grupy ludzi z modlitwą

i śpiewem na ustach udawały się od kaplicy do kaplicy. Przypo-

minało mu to dni odpustowe w Dukli, kiedy pielgrzymi prze-

mieszczali się od klasztoru do Pustelni Na Puszczy i do Złotej

Studzienki na  górze Cergowej.

Genek przybył od strony Lanckorony, więc przeszedł

dróżkami Męki Pańskiej do Kościoła Ukrzyżowania na wzgórzu

Golgota. Tam dowiedział się o pustelni św. Marii Magdaleny,

kwadrans drogi przez las. Z nadzieją na spotkanie z człowiekiem

podobnym do siebie dotarł i tam… Jest budynek, są drzwi i jest

człowiek.

- Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

- Na wieki wieków amen. Memento mori.

- Memento mori. Pamiętaj o śmierci – pozdrowili się obaj

pustelniczym przywitaniem.  Pomodlili się wspólnie, porozma-

wiali o samotniczym życiu, dodali otuchy. Pobyt w pustelni to

jak wejście do innego świata.

By dotrzeć do najważniejszego miejsca w Kalwarii Zebrzy-

dowskiej, do klasztoru Ojców Bernardynów, trzeba było zejść

z góry Żar. Droga nie była trudna do pokonania, bo prowadziła

w dół. U podnóża pagórka rosły już tylko stare dęby, a w prze-

świtach między nimi pojawił się wreszczie on… wielki, majesta-

tyczny, kalwaryjski klasztor. Dla obserwatora z tego miejsca

widocznych jest sześć wież, które prześcigają się wielkością

i urodą. Genek wszedł do świątyni od strony Dziedzińca Arkado-

wego, następnie przez ciemne, obszerne korytarze do nawy głów-

nej, na wprost kaplicy z obrazem Matki Boskiej Kalwaryjskiej.

Podobnie jak inni, będący tu po raz pierwszy, wzruszony donio-

słością tego miejsca, padł na twarz i długo trwał w modlitwie.

- A jednak tu jestem. Dotarłem tutaj, to i dotrę do dalekiej

Ligoty. Po niewygodach wędrówki przez nieznane miasteczka

i wioski, zmęczeniu i bólu, jest teraz radość i ukojenie. Dziękuję

Ci za to Matko Boska Kalwaryjska, że podołałem, ja prosty

człowiek. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam  – modlił się

i rozmyślał.
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Jakiś czas spędził tu Genek na czuwaniu, po czym wyszedł

ze świątyni i udał się na Plac Rajski, dokąd przez wysokie ogro-

dzenie prowadzi kilka wejść. Przy każdym z nich po obu stro-

nach siedziały kalwaryjskie dziady. Genek rozglądnął się za

wolnym miejscem i usiadł na gołym bruku, by jako żebrak

prosić dobrych ludzi o jałmużnę. Modląc się i zbierając datki,

spędził tam czas do samego wieczora. Nocował pod ławą na kruż-

gankach, na dziedzińcu stacyjnym. Miał znowu ten sam piękny

sen. Śniło mu się, że Święta Panienka, mająca twarz jego matu-

li, dalej go prowadzi przez miasteczka i wioski, a spotykani lu-

dzie mu zazdroszczą. Gdy dochodzą do horyzontu, Matka Boska

mówi:

- Jestem twoją przewodniczką. Dobrze idziesz, jesteś już bli-

sko.

Potem znika, a on czuje jej obecność.

Poranek był trochę chłodny. Po umyciu twarzy i nóg zarzu-

cił Genek pytliczek na plecy i ruszył dalej. Kierunek Wadowice,

Andrychów, Kęty.

Droga tego dnia była długa. Gdy strudzony dotarł do przed-

mieść Kęt, zmierzchało. Zapytał więc o nocleg, a ludzie doradzili,

by udał się na spoczynek do młyna, który jest za miastem. Są

tam uczynni ludzie, z pewnością go przygarną. Pierwszy raz zna-

lazł się Genek w takim miejscu. Woda spadająca na koła młyń-

skie wydawała tajemnicze, niezwykłe dźwięki. Nasycony przez

gospodarzy jadłem, strudzony, zasnął. Nazajutrz, gdy zapytał

o końcowy etap drogi, pierwszy raz wymienił nazwę Ligota, gdyż

był już niedaleko od miejsca przeznaczenia. Gospodarz mu od-

rzekł:

- Ligota, Ligota? Coś mi to mówi. Do Bielska nie idź. Masz

bliższą drogę przez Czechowice. Moje dzieci pokierują cię na most

na Sole. Do celu dzień drogi. Na wieczór będziesz.

Po południu, w jedenastym dniu podróży, wędrowiec zna-

lazł się na wzniesieniu, które nazywa się Podraj, a było już stam-

tąd widać całą Ligotę, wodę, dużo stawów, aż do horyzontu. A po

lewej stronie wieża kościoła. Taka to jest ta Ligota.

- Wioski w tych stronach są ładne – zauważył.

Teren zaczyna być równinny, a domy wszystkie murowane,

inaczej niż to, co widział dotąd.
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Nareszczie finał wędrówki. Genek zapytał pierwszego napo-

tkanego przechodnia o gospodarza o nazwisku Danel, a ten wska-

zał mu drogę.

- Niech będzie pochwalony… - pozdrowił kobietę pracującą

przed domem.

- Na wieki wieków…

Niewiastę zamurowało.

- Jakisik wandrus tu do nas prziszeł, godo, że do roboty –

zawołała do męża.

- Doprowdy? Nadyć to chyba bydzie tyn, co mioł przijść do

nas na służbe, o kierym Jónek w liście pisoł.

Gospodarze byli nieco zaskoczeni wyglądem i ubiorem tego

człowieka, choć słyszeli, że to przecie jakiś pustelnik.

- Ciekawe, czy chocioż jest robotny? – zastanawiali się.

- Bydziecie chyba fest zmęczóny i głodny, akurat jest pora

wieczerzy, tóż pódźcie się posilić – zwróciła się gospodyni do przy-

bysza.

- Nie, pani, nie, ja sobie zjem gdzie w jakiej szopie albo sto-

dółce.

- Co też to godocie, u nas służba i dómownicy pospołu

w izbie jodajóm. Jakże by to wyglądało.

Genek z trudem dał się przekonać do wspólnego posiłku.

Teraz można było bliżej przyglądnąć się temu człowiekowi. Był

bardzo dziwny. Źle ubrany, zarośnięty i widać, że umęczony pod-

różą. Z podanego pożywienia zjadł chleb i kwaśne mleko. Chleb

kroił własnym nożykiem, w dziwny sposób, odcinając go przy

samych ustach. Często odgarniał wąsy, które przeszkadzały

w jedzeniu i były białe od mleka. Uśmiechał się. Mówił bardzo

pięknym językiem, takim jak można było słyszeć w radiu. Nikt

tutaj w okolicy w ten sposób nie mówił. Sam nie zaczynał roz-

mowy, odpowiadał tylko na zadane mu pytania. Przed i po posił-

ku modlił się głośno krótką, nieznaną tu modlitwą.

- Jakąż mieliście dróge i wiela też dni wóm to zajęło? – pytali

zaciekawieni domownicy.

- Dziewięć całych dni się szło z rana do wieczora. Prócz tego

dwa dni w świętej Kalwaryi żem się zatrzymał, klasztor, kaplice

nawiedzał i się modlił.

- A jak żeście tukej do nas trefili, nie było to trudne?



55

- Matka Boska mnie prowadziła… a dobrzy ludzie wspoma-

gali jedzeniem, noclegiem, pokazywali drogę. I tak dzień po dniu.
Przybyszowi wskazano miejsce, gdzie miał zamieszkać, a była

to niewielka izdebka dla służby.

- Nie, pani, nie. Nie będę mieszkał w izbie, dajcie mnie do
jakiej stodółki.

Na nic się zdały argumenty gospodarzy. Uparty przybysz za-

mieszkał w końcu na strychu. Dostał koc i poduszkę, innych
rzeczy nie chciał. Jakieś stare łóżko i szafa też się znalazły. Ge-
nek był zachwycony.

Dziwne były zwyczaje tego człowieka. Spać wolał na sianie.
Codziennie o świtaniu ze strychu dochodził śpiew:

Ledwie oczy przetrzeć zdołam,

wnet do mego Pana wołam.
Do mego Boga na niebie
I szukam Go koło siebie.

A człowiek, który bez miary,
obsypany Twemi dary,
coś go stworzył i ocalił,

a czemużby Cię nie chwalił.

Zaraz potem zaskrzypiały drzwi na poddaszu i na podwórku
zjawiał się rozczochrany człowiek z resztkami siana we włosach.

Na środku placu stawiał stołek, na nim miednicę, a ze studni
przynosił wiadro wody. Następnie nabierał w dłonie lodowatej
wody i obfitymi strugami mył twarz i ciało. Śmiał się przy tym

głośno jak dziecko w kąpieli, a na sam koniec resztę wylewał na
głowę.

- Gynku, bydymy na ciebie wołać Gynek – powiedział gospo-

darz przy śniadaniu. - Myślymy, że się nie pogniywosz, bo cie
chcymy traktować jako swojigo człowieka, jak mosz u nas słu-
żyć.

- Dobrze, panie, dobrze. Ja mam na imię Gienek.
- A czy umiysz kludzić kónia przi oraniu?
- Kludzić, nie rozumiem, ale prowadzić przy orce potrafię,

gdy gospodarz idzie za pługiem. Sam orać nie umiem.
- O to mi właśnie chodzi, bo kludzić, po naszymu, to prowa-

dzić. Tóż zaroz, jak pośniadómy, weznymy się za oranie.

Obaj przybyli na pole. Gospodarz przepiął konia z wozu do

pługa. A tu Genek zaczął zdejmować buty.
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- Co robisz, Gynek? Szkoda ci butów? Dómy ci buty i lónty

ci dómy, znaczy ubranie.

- W butach nie godzi się na ziemię wchodzić, która ma chleb

rodzić – niespodzianie odparł przybysz.

- Jak tam już chcesz, ale jest jeszcze chłódno o tej porze.

Możesz się poziębić.

Genek tylko się uśmiechnął, podkasał nogawki do samych

kolan i boso, z lejcami w ręku, stanął przy koniu. Prowadził go

bardzo spokojnie i widać, że umiał to robić. Nie krzyczał na zwierzę

i nie wywijał batem, nawet go nie brał do ręki. Tak pracowali

cały dzień z przerwą na posiłek, który zjedli, siedząc na miedzy.

Domownicy szybko przyzwyczaili się do obecności wśród nich

tego człowieka, zaakceptowali go, a nawet polubili. Imponował

im dobrocią, prostotą, szczerością, pogodą ducha. Zaskakiwał

odmiennym zachowaniem, sposobem myślenia, rozumieniem

ludzi i spraw. Potrafił wykonać wiele prac domowych i gospo-

darczych, w oborze i obejściu, narąbać drew, nakarmić zwierzę-

ta, obsłużyć konia. Nade wszystko lubił pasać krowy. Wtedy czuł

się szczęśliwy. Śpiewał im pieśni, a gdy był sam, rozmawiał

z nimi.

- Gynek, a śpiywej głośnij, żeby cie wszyjscy ludzie słyszeli –

dopingowali go czasem przechodnie.

A on odpowiadał:

- Śpiewam im i z nimi rozmawiam. Krówki mnie dobrze ro-

zumieją, bo ja też z nazwiska jestem Krówka.

- A dyć to przeca są gupie krowy.

- Święty Franciszek zwierzętom głosił nawet kazania, a one

go uważnie słuchały – odpowiedział.

Było coś, czego gospodarze nie rozumieli. Ten pobożny i re-

ligijny człowiek nie chodził w niedzielę do kościoła.

- Gynek, a czymuż to na msze świętom nie idziesz? Jeżeś

niemocny abo chory?

- Nie, pani, nie pójdę ja do kościoła. Tam wszyscy ładnie

ubrani. Ludzie i ksiądz by się dziwnie na mnie patrzeli. Ja wie-

czorkiem pod dzwonnicę pójdę się pomodlić.

- Gynek, a co by tak było, jakbyś se tóm brode obciął. Piyk-

nie byś wyglądoł jak nowoczesny panoczek.

- Nie, pani, nie, to by była wielka dla mnie krzywda, zaraz

bym stąd uciekł. Pan Jezus nosił brodę, apostołowie i pustelnicy.
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- Jakbyś się ogolił i ostrzig, to by się do ciebie jaki fajne szaty

naszły. Mómy jeszcze w szafie w dobrym stanie ancug po nie-

boszczyku Stefanie, moim ujku.

- Nie, pani, nie, to by była dla mnie krzywda, zaraz bym stąd

uciekł, Pan Bóg by się na mnie obraził, bo w takim ubraniu

pustelnik nie chodzi.

W czasie żniw wiele się Genek w polu napracował, a potem

w stodole przy młóceniu i wianiu zboża. Nie dość, że u swojego

gospodarza, to jeszcze u innych ludzi dorabiał. Miał już sporo

pieniędzy odłożonych, trzymał je w szmacianym zawiniątku.

Ludzie, którzy poznali tego prostego człowieka, o dziwo nie

gardzili nim, nie wyśmiewali się z niego, przeciwnie, traktowali

jako osobę godną szacunku z powodu dziwnego rodzaju dobro-

ci, jaką posiadał. Byli tacy, którzy zapraszali go do swojego domu

w odwiedziny, gdyż pragnęli kontaktu z człowiekiem, który ema-

nował odmiennością i dobrem. W czasie wieczornych spotkań

opowiadał o sprawach, o których dotąd nie słyszeli. O św. Janie

dukielskim, który był pustelnikiem, o świętych miejscach w Dukli,

na górze Kamiennej i Cergowej. O napotkanych w czasie swej

wędrówki ludziach, niezwykłych zdarzeniach i przygodach. Do-

brych i złych. Genek przy takich okazjach otrzymywał drobne

datki oraz coś, o co zawsze prosił, a mianowicie słoninę. Przeta-

piał ją na smalec i umieszczał w słoikach. Mówił, że w czasie

zimy jeden słój wystarczy mu na wyżywienie przez dwa tygo-

dnie. A dziesięć słojów pozwoli przetrwać całą zimę i taką ilość

poniesie na plecach do domu.

Minęło lato i pół jesieni. W połowie października, jak roboty

rolnicze były zakończone, Genek coraz częściej rozmyślał o po-

wrocie do swoich stron. Było mu tu w Ligocie dobrze, ale tęskno-

ta za rodzinnym krajobrazem, oczekującą go matką, chatką

w górach, pustelniczym życiem, były równie mocne. W końcu

rzekł:

- Na mnie już pora, żeby przed Wszystkimi Świętymi znaleźć

się w domu. Po pierwszym listopada idą przymrozki, a w górach

nierzadko śnieg. Matula już tam będą mnie wypatrywać – oznaj-

mił gospodarzowi.

- Gynku, jo cie przeca rozumiym. Tu mosz zapłate za robote

u nas, piniądze, obiecane buty i ubranie. I jadło na dróge. Bo-

dejbyś to tylko uniósł, ale tyś jest silny chłop.
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Ten spojrzał na otrzymane rzeczy i był bardzo zadowolony.

Pierwszy raz ktoś mu wręczył papierowe pieniądze, bo zawsze

dawano mu tylko drobniaki.

- Bóg wam zapłać, dobrzy ludzie, za wszystko. Smutno mi

was opuszczać, bo się już z wami zżyłem. Z wami i z Ligotą.

Zostańcie z Bogiem! I pozdrówcie ode mnie pana Jana, który

mnie tu zaprosił.

- Jak se tylko uznosz, przibywej na prziszły rok, bydymy na

ciebie czekać. Niech cie Matka Boska poprowadzi.

Był pogodny ranek. Wschodzące słońce wyznaczyło porę wy-

marszu, zarazem wskazywało kierunek wędrówki. Genek zarzucił

pytlik na plecy, poprawił na sobie chustę, więcej nic nie mówił.

Popatrzył tylko na wszystkich długim spojrzeniem. Ale jak od-

szedł na może dwieście kroków, odwrócił się i przy pomocy laski

wykreślił w powietrzu znak krzyża. Ludzie będący przed domem

jeszcze tam stali, więc pomachali mu na pożegnanie. Wkrótce

zniknął za zakrętem.

- Godejcie, co chcecie, ale jo móm takie przeczucie, że już

tego człowieka nigdy nie uwidzymy. A szkoda. Taki dobry czło-

wiek – zwrócił się gospodarz do domowników.

- Nadyć rychtyk, na pewno widzieli my go ostatni roz. Takigo

człowieka już nigdy nie zaznómy – odpowiedziała żona. - To był

taki człowiek, o kierym godajóm: Gość w dóm, Bóg w dóm.

***

Zima tego roku zaczęła się wcześnie, była śnieżna i trwała

długo.

- Jak tam też nasz Gynek, czy aby doszeł do dómu przed

śniegami? Ni ma się jak dowiedzieć – któregoś dnia z zatroska-

niem wspomniała go gospodyni.

Wiele jeszcze razy rozmawiano o tym człowieku i za każdym

razem dobrze. W jego powrót do Ligoty nikt jednak nie wierzył.

Jakież więc było zdziwienie, gdy na początku kwietnia następne-

go roku, a było to tuż po zmierzchu, w kuchenne okno u Dane-

lów, gdzie wszyscy zazwyczaj spędzali wieczory, ktoś zastukał.

- Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! – rozległy się za

drzwiami słowa, wymówione piękną, czystą polszczyzną, z lek-

kim wschodnim zaśpiewem.
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- Na Jezus Maryja, czy to aby nie nasz Gynek? – krzyknęła

z przejęcia gospodyni.

Gospodarz zapalił światło, z trudem otwarł stare, skrzypią-

ce drzwi i wtedy wszyscy zobaczyli znajomą postać brodatego

wędrowcy w czarnym, długim płaszczu, chuście na ramionach

i pytlikiem na plecach. Twarz człowieka nic nie zmieniona, jak-

by wyszedł wczoraj, a dzisiaj wrócił.

- Gynek, przecież to jest nasz Gynek! – najgłośniej  zakrzyk-

nęła jedna z córek i pierwsza wybiegła do niego.

***

Genek Krówka, rodem z Dukli. Uważający się za pustelnika,

niepiśmienny, niewykształcony, biedny. Według niektórych nie-

mądry. Jeszcze wiele razy odwiedzał Ligotę. W latach 1960-1970

ośmiokrotnie przemierzał piechotą tam i z powrotem trasę

z Karpat do Ligoty. Przybywał wiosną jak wędrowny ptak,

a odchodził jesienią. Spotykanych na swej drodze ludzi zawsze

obdarzał dobrem.

W tradycji chrześcijaństwa wschodniego funkcjonuje typ

człowieka określany jako jurodziwy (jurodiwyj). Można się spo-

tkać z takim objaśnieniem tego słowa: Odrzucając to, co świato-

we, jurodziwy ogołacał się z mądrości wobec Boga, przy którym

wszystko jest głupie. Kontekst ten nadawał prostaczkom wy-

miar nadprzyrodzony, a ich brak inteligencji postrzegano jako

skrywającą Bożą mądrość. Przybywał nieoczekiwanie z dalekich

stron. Mieszkał gdzie się da, jadł co wpadło w ręce, robił rzeczy

czasem niezrozumiałe. W ten sposób skłaniał do refleksji i we-

wnętrznej przemiany. Poprzez swoje umiłowanie tego, co świat

odrzuca - braku chytrości, biedy, głodu, brudu, niepewności -

jurodziwy odmieniał świat na lepszy. Opis ten wydaje się także

obrazować osobowość, zachowanie i uczynki Genka, a może także

jego posłannictwo?
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Rozmowy ze śmiyrtulką
Przi dródze z Podrajo do Czechowic Górnych, zaroz za chał-

pami,  jest pore piyknych grabów i dębów, starych i okazałych.

Zbliżóm sie do nejstarszego i nejszumniejszego, tyn na mnie sie

dziwo i zarozki pyto:

- Czegóż panoczek tukej szukajóm na tym odludziu? Stra-

cónego dnia?

-  W rzeczy samej – odpowiadóm. - Zbiyróm zapómniane

historie o downych czasach i ludziach.

- W taki czas, jak jest ta zaraza na korónawirusa? Przeca

wszyjscy chowajóm sie po chałpach, a każdy rzyko, żeby prze-

trwać.

- Właśnie sie śpiychóm, żeby zdążyć…

- Przeto dobierym wóm historie, kieróm opowiym, jak to sto

roków tymu była zaraza. Morowe powietrze bez litości mordowa-

ło ludzi. Ale choć bydzie to opowieść smutno, to jednak sie do-

brze skóńczy. Tóż posłóchejcie, jak to było wtedy i dej wóm Boże,

zdrowie!

***

Między czechowskim Podrajym a Krziwóm jest miyjsce, kie-

re nazywajóm Śmiyrlok. Godajóm, że downo tymu było tu moc

chałp, w kierych miyszkało niemało ludzi. Osada ciągnyła sie

stela aże od Pruśca. Tak było do wielkigo pomoru. Wtynczos to

większość ludzi powymiyrała, a zamiyszkałych dómów zostało

ledwie pore. Nejstarsi ludzie opowiadali, że pono chałpe za chał-

póm nawiydzoł aniół śmierci, śmiyrtulkóm go tu nazywali i od

tego wziyna sie nazwa Śmiyrtlok, a potym Śmiyrlok.

Ludzióm w czasie pomoru nie wolno było wychodzić z chałp

i z nikim sie kóntaktować, uważano, że zaraza roznosi sie przez

powietrze. Ani do krewnych, ani na jarmark, nawet do kościoła

zabrónióne było iść, a mszy sie nie odprawiało. Kożde rano

pod chałpy przijyżdżoł wóz, a na nim dwaj chłopi nazywani
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dozorcami. Mieli twarze opatulóne szmatami, a ręce wysmaro-

wane brynym. Jak ktoś w nocy umrził, to go żyjący wystawioł za

próg. Dozorcy wtedy wiązali umrzika porwozym przez pół i żer-

dziami wyciągali na wóz, żeby nie dotykać. W tej chałpie, kaj

ludzie jeszcze żyli, to musieli sie przez okno pokozać dozorcóm,

że tam sóm. Jak sie nikt nie ukozoł, znaczy, że ostatni żyjący

umarł. Wtynczos dozorcy siłóm otwiyrali dźwiyrzi i na hoku wy-

ciągali nieboszczyka, nierzodko pore osób. Wciepowali do wozu,

posypowali wopnym i zawozili na pomorkowóm kępke naprze-

ciw czechowskigo kościoła, kaj ich wkładali do jednego grobu.

Ludzie przeważnie umiyrali w nocy. Ci, kierzi przeżyli,

opowiadali potym, że noc w noc przez sześć tydni pod chałpy

przichodziła śmierć. Albo zaklupała na dźwiyrzi, albo na okno

i godała tak:

- Otwórz boroku, bo śmierć idzie. Tyś jest dusza moja, a jo

jest śmierć twoja. Jo je wybawiyni twoji, przichodzym po swoji.

Każdy wywołany prógowoł sie wymigać abo wykupić, abo

sie szprajcowoł i burził. Nikierzi sie chowali we sianie abo bai

pod łóżkym. Ale to sie na nic zdało.

- Śmiyrtko, śmiyrtulko, jest mi na miano Albin. Nie pomyli-

łaś se mnie z kim inkszym, bo jo ni ma na śmierć gotowy, jo je

silny i zdrowy. Idź se po sąsiada, bydziesz z niego rada.

- Nadyć po niego też przidym, a terozki tobie tóm kosóm łeb

utnym. Jak byłeś człowiek dobry, to cie Pónbóczek przigarnie,

a jak nie dej, grzyszny, to diosek dopadnie.

Dozorcy go zebrali, o nic nie pytali.

- Śmiyrtko, śmiyrtulko, jest mi na miano Sztefan. Być tako

dobro i weź se zamiast mnie tyn woreczek piniędzy. Całe życie

żech szporowoł, na gupoty nie wydowoł, nieroz nie dojodoł, dziec-

ka żech okrodoł. Teraz sobie kalkulujym, dóm ci wszystko, nie

żałujym, w dobre ręce przekazujym.

- Nie bałamónć mnie Sztefanie i nie rób sie taki dobry. Gło-

we twojóm sobie weznym, jakżeś taki szczodry.

- Śmiyrtko, śmiyrtulko, wołajóm mnie Jewa. Jo je ta, co mnie

chłopcy namowiali do złego, a sama żech przeca święto była, nic

grzysznego nie robiła. Ostowcie mnie przi życiu, to bydym lepszo

w obyciu.

- Już z poprawóm nie zdążysz, bo do grobu podążysz. Chłopcy

bez ciebie se poradzóm i nareszcie spokój dadzóm.
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Dwa warkocze Jewa miała, jak jóm chłopi na wóz brali, to

jóm dobrze wspóminali.

- Śmiyrtko, śmiyrtulko, jo je tyn, co na wojnie był. Z wrogym

wszelkim bijoł sie żarliwie, wiela ludzi zgładził sprawiedliwie.

Mniyjsza o to, jak mnie nazywali, rozkaz oficery mi dowali. Teraz

wszystkigo żałujym i w sumiyniu dokładnie rachujym.

- Nie mnie cie osądzać ani mnie żałować. Głowe ci odetnym,

dómy cie pochować.

- Śmiyrtko, śmiyrtulko, jo je Paweł, łebski siedlok, co mo

wielki pole. Boi sie mnie biydok wszelki, co obrobio mojóm role.

Przez to nie słabujym i dobrze sie czujym. Łatwo ci sie nie dóm,

jeszcze cie przegóniym.

- Nie być taki pewny swego, życio ni mosz spokojnego, wszyst-

kich musisz dopilnować, a bogactwo dobrze chować. Jo cie tej

troski pozbawie, łeb utnym i po zabawie.

- Śmiyrtko, śmiyrtulko, jo je krawiec biydny, miyszkóm na

kumorze, ludzióm żech potrzebny, kto mi dziś pómoże?

-  Jo przichodzym ku pómocy, łeb urzazóm ci tej nocy. Już

nie bydziesz ludzióm szył, groborz bydzie dziure rył.

- Śmiyrtko, śmiyrtulko, joch kopidoł Michoł, śmierci sie nie

bojym, boch z nióm sie oswoił. Sprzątóm ludzki zwłoki. Jak

umróm boroki, to do ziymi ich zakopiym, farorz ich pokropi.

- Michole, Michole, tyś jest mój znajómy, urzazóm ci głowe,

wsadzóm cie do trumny.

- Śmiyrtko, śmiyrtulko, jo je Edwin bardzo chory, bolóm mnie

bachory. Móm wielkóm gorączke, podajym ci rączke.

- Bierym, Edwin, twojóm ręke, skóńczym wkrótce twą udręke.

Śmiyrtula tak chodziła od chałpy do chałpy, aż już doszła do

ostatnij. A tam miyszkali młodzi małżónkowie.

- Śmiyrtko, śmiyrtulko, my sóm małżónkowie młodzi, sóm

my sobie radzi, mómy też dziecine teraz urodzónóm, piersióm

nakarmiónóm, jak nóm przidzie świat opuścić, bydymy żało-

wać, ale nie bydymy po kątach sie chować.

- Posłuchejcie mnie ludkowie, wyście pozostali jedni, wyście

światu sóm potrzebni.

To powiedziawszy, śmirytula uciykła z tego miyjsca, bo tam

było młode życie, kiere było silniejsze od nij. Ale trzeba było wie-

la roków, żeby nieliczni ludzie, co sie przed śmiercióm uchowali,

zaś sie pomnożyli i na nowo zaludnili tóm ziymie.
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Rozdział II

W DAWNYCH CZASACH

O powstaniu Ligoty
Był to czas nadzwyczajny, gdy wiek czternasty przemieniał

się w piętnasty, a rok był równy, tysiąc czterechsetny. Na zamku

cieszyńskim sławny książę Przemysław I, zwany Noszakiem, za-

wezwał do siebie urzędników, by przedstawić im swoje plany

skolonizowania ostatnich niezagospodarowanych obszarów

w swoim księstwie. Księcia zaniesiono do komnaty posłuchań,

gdyż od wielu lat słabował znacznie na nogi i był noszony. Stąd

też jego przydomek. Zasiadłszy na wygodnym tronie, podniósł

nagle wzrok, gdyż usłyszał kroki wchodzącego podkanclerza

i tak do niego przemówił:

- Mamy w naszej dzielnicy miast i wiosek sto i dwadzieścia,

ale jest jeszcze wiele niezamieszkałych miejsc, są one trudno

dostępne i niedogodnie położone w górach wysokich, takoż

w gęstych puszczach, alibo wśród rozlewisk rzek, podmokłych

i nawiedzanych powodziami. Jedno z nich jest daleko stąd, za

wsią Międzyrzecze. Są tam rozległe równinne przestrzenie, czę-

ściowo porośnięte borem i położone pomiędzy rozlicznymi woda-

mi. Rzeki tam pono rokrocznie wylewają i tworzą rozlewiska. Ale

przez to nanoszą wielce żyzną ziemię. Aliści są przecie sposoby

na osuszenie terenu i stawów budowanie.

Następnie wskazał na leżącą na stole dużą mapę, na której

kartograf nakreślił gęstą sieć krętych i wijących się linii, które

przedstawiały rzeki i potoki. Podkanclerz pochylił się nad tym

planem i na głos odczytał ich nazwy:

- Rzeka Jasienica, rzeka Iłownica i najznaczniejsza - Wisła.

A kilka innych jeszcze nie ma swojej nazwy. Juści tak jest, jak

mówicie, panie. Widzę owo miejsce i jest ono pomiędzy rzekami

a lasami. A zaraz za nim zaczyna się księstwo oświęcimskie.

Tereny zdatne do hodowli ryb, a w miejscach położonych wyżej,

pod uprawy. Jeśli książę pan rozkaże, założymy tam wieś.
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- Myślę o czymś innym. Bezpieczniej będzie pierwej założyć

tam woleństwo przy wsi Międzyrzecze przez ludzi naszych, a jak się

wszystko powiedzie, utworzymy w jego miejscu wieś na prawie nie-

mieckim i zasilimy sprawnymi w robocie osadnikami z Alemanii.

- Atoli dobry plan obmyśliłeś, panie, boć z takimi niepewny-

mi miejscami różnie bywa, czasem się plan nie udaje, żywioły

bywają silniejsze od człowieka, a takim to sposobem będziem

zabezpieczeni.

Decyzja pana była rozkazem. Wkrótce w stronę kotliny Wisły

ruszyła ekipa do zbadania miejsca pod nowe siedlisko. Minąwszy

Skoczów, Grodziec i Bielowicko, jeźdźcy zatrzymali się na jednym

ze wzgórz, skąd dobry był widok na dolinę.

- Patrzajcie jeno w dół, tam obok rzeki, gdzie wyłania się

międzyrzecki kościół i kończą się ostatnie chałupy tej wsi, za-

czyna się duża, wolna przestrzeń. Jest jej tam wiele. I lasu jest

dużo, i łąk śródrzecznych, i dzikich stawów, i liczne wijące się

potoki. Miarkuję z tego, co widzę, że dziesięć albo i piętnaście

łanów ziemi uda się tu przyrodzie wydrzeć. Resztę trzeba będzie

przysposobić lubo pod stawy przeznaczyć – powiedział rachmistrz.

- Nasadzimy tu zasadźcę, niechaj osadników zbierze wedle upodo-

bania, a to miejscowych bezrolnych, a to spod Bielska, a to spod

Cieszyna, a to i zza Olzy.

Tak się też stało. Ze stron  różnych, najwięcej od zachodu,

zaczęły się w to miejsce zjeżdżać wozy z osadnikami. Całe rodzi-

ny młodych ludzi, bydło i woły, i sprzęt wszelki tu podążały.

A miejsce to zaczęto nazywać wpierw Lgotką, a potem Ligotą,

gdyż koloniści otrzymali lgotę, czyli ulgę od podatków na lat dwa-

dzieścia. Lasy zaczęto karczować w miejscu, na które później

mówiono Wieś. Przez lat kilkanaście słychać było wszędy dono-

śny huk toporów i rzężenie pił, pod którymi kładły się drzewa.

Lasy przekształcano w gołysze, a na gołyszach powstawały ludz-

kie siedliska. Z drzew powalonych budowano chałupy i gospo-

darstwa. W miejscach podmokłych, a było ich wiele, sypano groble

i wały, aby wody rzek nie zalewały pól i domostw. W dołach,

gdzie zawsze stała woda, łacniej zaś było zakładać stawy. W nich

hodowano ryby – liny, karpie, płocie, jazie, a także raki. Ludzie

z czasem żyli tu dostatnio, więc wieś się rozrastała i zaludniała.

Mieli wszystko, co potrzeba, a wszystko z pracy swoich rąk

i obfitości natury.
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O pięknej zakonnicy
z ligockiego klasztoru

Już nikt nie pamięta, gdzie w Ligocie był klasztor. Jedna

z opowieści zapisana przez zbieraczy legend mówi, że w Ligocie

pod Bielskiem istniał dawno temu niewielki klasztor. Przełożoną

w nim była nie byle jaka osoba, ale sama księżna, znana z urody

i dobroci. Pewien bogaty książę zobaczył ją, gdy była w odwiedzi-

nach u krewnych. Wielce mu się spodobała. Chciał ją pojąć za

żonę, lecz ona nie zgodziła się, złożyła przecież śluby zakonne.

Książę popadł w gniew, że ktoś śmiał się nie zgodzić z jego życze-

niem i postanowił siłą porwać zakonnicę z klasztoru. W czasie

szturmu siostrom udało się uciec z budynku podziemnym kory-

tarzem. Z zemsty, że nie dopiął swego, porywczy rycerz nakazał

klasztor zniszczyć. Opowiadają, że jeszcze wiele lat po tym zda-

rzeniu w miejscu, gdzie stała kaplica i klasztor, zawsze był ugór,

gdyż ile razy chciano zaorać to pole, to zwierzęta klękały i nie

chciały iść dalej. Trwało to aż do czasu zbudowania w Ligocie

kościoła. Wtedy pole zaorano, a ludzie o tamtych wydarzeniach

zapomnieli. O wszystkim tym przypomni następująca opowieść.

***

Pewien młody książę o imieniu Zbysław w morawskim kraju

dowiedział się od wróżki, że jego żoną będzie jasnowłosa księż-

niczka, która mieszka za siedmioma rzekami tam, gdzie pewna

rzeka staje się podwójna. Jeżeli chce ją odnaleźć, musi wędro-

wać podnóżem gór w kierunku północno-wschodnim i dobrze

liczyć rzeki. Kiedy już odnajdzie tę dziewczynę, to się przekona,

że nie będzie ona wolna, ale też nie będzie zamężna, a także nie

będzie więziona. Brak wolności będzie innego rodzaju. I musi

ten problem rozwiązać.

Wyruszył książę w poszukiwanie swej przyszłej żony z zam-

ku leżącego nad rzeką Morawą. Po dniu marszu znalazł się nad

rzeką Beczwą, która była mu znana. Przeprawił się przez nią.
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Następną rzeką była Ostrawica, która nie była mu obca, bo leża-

ła w kraju jego ojca. O następnej rzece o nazwie Olza słyszał tyle,

że znajdowała się w sąsiednim, przyjaznym, cieszyńskim księ-

stwie. A była to rzeka czwarta. Gdy podróżował dalej na wschód,

znalazł się nad kolejną, tym razem nieznaną mu rzeką. Zapytał

więc ludzi, jak się zwie, a oni odpowiedzieli mu, że to słynna

rzeka Wisła, która płynie do dalekiego północnego morza przez

kraj Lechitów. I była to rzeka piąta. Pół dnia drogi za nią płynęła

rzeczka Iłownica - tak ją nazywali ludzie napotkani nad jej brze-

giem. Teraz książę uważnie wypatrywał kolejnej wody, gdyż

z rachunku wynikało, że będzie to rzeka siódma, do której zmie-

rzał. Na rozległej równinie położona tu była wieś Ligota

i w tym właśnie miejscu łączyły się dwie rzeki Jasienica i Wapie-

nica. I to była owa rzeka podwójna.

Książę, będąc najpewniej u celu, zapytał napotkanych wło-

ścian, czy słyszeli coś o jakiejś księżniczce, która mieszka w ich

wsi. Lecz ludzie mu odpowiedzieli, że słyszeli tylko o wielkiej

pani, która osiadła w klasztorze, a kim jest - tego nie wiedzieli.

Nikt jej też nigdy nie widział. Niedaleko rzeki stał budynek, wiele

większy od chłopskich chat, ale nie przypominał klasztoru. Stał

w niedużej odległości od folwarku oraz wielkiego stawu. Gdyby

nie krzyż na niewysokiej wieżyczce, który oznaczał kaplicę, nie

można by się domyśleć przeznaczenia tego miejsca. Podróżni

zastukali do bram. Długo im nie otwierano, wreszcie wyszedł

człowiek, który zapytał:

- Czegóż panowie rycerze chcecie od naszego klasztoru?

- Pragniemy się widzieć z księżniczką.

- Nie ma tu takiej. Jest siostra przełożona i inne siostry.

- Tylko nie łżyj, bo sam książę z morawskiego kraju pyta się

o księżnę.

- Poczekajcie chwilę waszmościowie, pójdę się z siostrami

rozmówić.

Po pewnym czasie człowiek ów wrócił i powiedział:

- Siostra przełożona prosi waszmościów na widzenie. Ale tylko

dwie osoby wejść mogą do klasztoru i bez oręża.

Do wnętrza wszedł młody książę ze swoim giermkiem. Przeło-

żona ich przyjęła na krótką rozmowę. Potwierdziło się, że jest ksią-

żęcą córką miejscowego władcy, ale z powodu nieposłuszeństwa
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zmuszona została pójść do zakonu. Specjalnie dla niej zbudowa-

no ten mały klasztor we wsi, będącej książęcą własnością.

Wszystkie słowa wróżki się spełniły. Zakonnica zrobiła na

księciu ogromne wrażenie. Jej oblicze było niezwykle szlachetne

i piękne, mowa spokojna, a zachowanie dostojne. Książę został

oczarowany. Również serce zakonnicy, która zobaczyła księcia

z dalekiej krainy, napełniło się dawno niezaznanym uczuciem

pragnienia drugiego serca oraz wielkim niepokojem. Co jednak

uczynić, by ci młodzi ludzie, których dzieli klasztorny mur, mo-

gli być razem?

- Powiedz mi chociaż pani, jak ci na imię? – odezwał się na

koniec rozmowy Zbysław.

- Tobie jednemu powiem, chrzestne me imię brzmi Wikto-

riana, a zakonne Kunegunda.

Po powrocie na Morawy książę zapytał tę samą wróżkę

o mądrą radę, jak wydobyć dziewczynę z klasztoru. Ta mu odpo-

wiedziała:

- Musisz udać się zbrojnie do starego madziarskiego księcia,

który panuje w Siedmiogrodzie i pokonać go. Jest mu na imię

Gabor. Wtedy ojciec księżniczki zobaczy, że już nie może na niego

liczyć. Następnie udasz się z darami do przełożonych zakonu,

w którym przebywa Kunegunda. Rezydencja ich jest w dalekiej

Frankonii i tam poprosisz o pisemną zgodę na zwolnienie Kune-

gundy ze ślubów. Następnie z wozem pełnym kosztowności udasz

się do księcia ojca i poprosisz o rękę. Jak to wszystko wykonasz,

księżniczka w klasztorze przestanie być zakonnicą i będzie ci rada.

Gdy książę Zbysław udał się na Siedmiogród, w tym samym

czasie książę Gabor najechał na klasztor w Ligocie, gdyż nie mógł

się doczekać zgody księżniczki na zamążpójście za niego. Siostra

Kunegunda nie chciała nawet z Madziarem rozmawiać. Był zbyt

stary, o nieładnej, ogorzałej i dziobatej twarzy, i mówił niezrozu-

miałym językiem. Wtedy rozzłoszczony przypuścił szturm na

klasztor, by siłą porwać księżniczkę. Ale nie dopiął swego, gdyż

z budynku prowadził ku rzece Jasienicy podziemny korytarz,

którym zakonnice uciekły ku wodzie, a potem łodziami spłynęły

do zamku na Żebraczy. Rycerz z zemsty kazał spalić klasztor.

Z niczym wrócił do Siedmiogrodu, a ze Zbysławem po drodze się

rozminęli.
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Gdy książę ojciec dowiedział się o spaleniu klasztoru i za-

machu na jego córkę, wielce się rozsierdził i znienawidził Gabo-

ra, którego dotąd faworyzował z powodu jego bogactwa.

Natomiast Zbysławowi w międzyczasie zezwolono na ożenek

z Kunegundą i przybył na dwór przyszłego teścia z darami.

Orszak młodego księcia był strojny i bogaty. Teść przekonał się,

że kandydat na zięcia to zacny rycerz, a w przyszłości może osią-

gnąć większe zaszczyty i bogactwa niż książę Gabor. Udzielił więc

zgody na wydanie swej córki za Zbysława. Odbyły się zaręczyny,

a potem ślub i szumne wesele, które trwało tydzień. Wiktoriana,

która opuściła Ligotę, szczęśliwie połączyła swe serce z sercem

morawskiego księcia na morawskim zamku nad błękitną rzeką

Morawą. Żyli potem bardzo długo i jakże szczęśliwie. Czasem

tylko zatęskniła za Ligotą za siedmioma rzekami, bo spędziła

tam radosne chwile swych młodych lat.



73

Najpierwszy staw w Ligocie
Nieopodal Sokołów, od strony Ligoty, jeszcze dwieście i trzy-

sta lat temu istniały dwa wielkie stawy - Myszkowiec i Borko-
wiec. Teraz w tym miejscu znajduje się dzielnica Zawodzie.
Pobudowano tam liczne domy, a za nimi rozciągają się łany

żyznych pól, tak równiutkich jak dno jeziora. Kiedyś, jak okiem
sięgnąć, była woda. Opowieść o strasznym dworze, jaki tam stał
i szalonym dziedzicu, który grał w karty z diaskiem, pochodzi

z czasów znacznie dawniejszych, zanim pojawiły się stawy.
A było to tak...
Poniżej podrajskiej kępy porośniętej gęstym lasem stał dwór

niemały. Mieszkał tam dziedzic o nazwisku, zdaje się, Myszkow-
ski. Nie miał on bliskiej rodziny ani żony, ani dzieci, miał za to
na utrzymaniu różnych zdziwaczałych wujków, kuzynów i ciot-

ki, i oczywiście sporo służby. W tym domu od zawsze działy się
dziwne rzeczy.

Dziedzic w ciągu dnia przebywał poza domem, jeździł na

polowania albo doglądał leniwych, jego zdaniem, parobków
i chłopów na wielu swoich włościach, a każde z nich  wygrał
kiedyś w karty.

Dla lokatorów życie we dworze zaczynało się bardzo późno.
Śniadanie jadano w łóżku, sypiano do południa, a z pokojów
wychodzono dopiero na obiad. Prawdziwe ożywienie zaczynało

się wieczorem. Po kolacji wszyscy zgodnie zasiadali przy długim
stole, aby odprawiać swoje codzienne nabożeństwo... grać do
północy w karty.

Wiadomo było, kiedy zjawiał się dziedzic, bo domowy zgiełk
zamieniał się nagle w ciszę. Codziennie kogoś skrzyczał, upoko-
rzył, wprawiając wszystkich w przestrach. A gdy już grali, poko-

nywał każdego bez litości. Towarzystwo graczy utrzymywał tylko
dlatego, żeby mieć z kim zabawiać się, mimo że każdego już dawno
pozbawił pieniędzy i majątku. Jeden przegrał stado koni, drugi

pole, trzeci własny dom. Mówiono potajemnie, że dziedzic ma

konszachty z diaskiem. Że jakieś z nim nieczyste umowy spisał,
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że dopóty będzie wszystkich ogrywał, dopóki... ale tego właśnie

nikt nie wiedział. Dziedzic potrzebował nieszczęśników do za-
spokojenia swojej karcianej żądzy, a oni potrzebowali jego, żeby
mieć co jeść i gdzie żyć, a wszyscy razem potrzebowali siebie

nawzajem, aby uprawiać zżerający ich wszystkich hazard.
Pewnego dnia dziedzic wrócił z objazdu bardzo niezadowolo-

ny. A to, że wygrał kolejną partyjkę w karty z lokatorami, nie

satysfakcjonowało go i nie poprawiło humoru. Wstał od stołu,
popatrzył na wszystkich z góry i wypowiedział słowa:

- Czy jest tu jeszcze choć jedna osoba, z którą mógłbym

zagrać o poważną stawkę?
Nastało przedłużające się milczenie. Wszyscy na siebie

pytająco spoglądali, aż ciszę przerwało skrzypnięcie drzwi. Zza

nich wydobył się głos:
- Owszem! Jest tutaj taki!
Wypowiedział je człowiek wchodzący niespodzianie do  po-

koju. Bez pukania, bez przywitania, wszedł jakby był tutaj ja-
kimś stałym bywalcem... Wszyscy podnieśli głowy i zobaczyli
mężczyznę wieku jeszcze młodego, lat koło trzydziestu pięciu.

Ubrany na czarno, w błyszczącej kamizelce. Twarz jego mocno
pociągła, oczy przenikliwe, o pionowych źrenicach jak u kozła,
a po dwóch stronach głowy wyraźnie wybrzuszały się dwa pukle

włosów, jakby coś zakrywały.
- Ktoś taki? Jako cię wołają? Z czym przychodzisz?  - pytał

raz po raz podenerwowany dziedzic.

- A imię moje jest Sześćdziesiąt Sześć.
Przybysz wyrzekł te słowa półgłosem, powoli i tajemniczo.
Obecni tu ludzie nie zrozumieli tych słów. Sześćdziesiąt sześć

to przecież ta z gier, w którą namiętnie grywali. Tylko dziedzic strasz-
nie pobladł i drżącymi wargami, co nie było w jego stylu, wyszeptał:

- Przecie miałeś przyjść, jak będę stary, więc co tu teraz

robisz?
- Ha, ha! Lata szybko lecą. Nie umiesz liczyć? Poza tym za-

wołałeś: „Z kim mógłbym pograć?” - Ze mną możesz! Ale ja

z tobą też! Ale spokojnie... nie obawiaj się, wszak przecież mo-
żesz znowu wygrać. Jak zawsze! Odkąd pamiętam, to ciągle wy-
grywasz, nieprawdaż? To będzie bardzo piękna gra, zapamięta-

cie ją na długi czas! Najpierw zagramy o żetony z gołopupcami,

a w finale o majątki i o coś tam jeszcze... Przyjmujesz warunki?
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Dziedzic zrezygnowany potakująco skinął głową, a reszta to-

warzystwa nie odważyła się pisnąć słowa sprzeciwu. Przybysz

szybko wszystkich zdominował, to on tu rządził, a dziedzic był

w cieniu, na równi z pozostałymi.

- Wstępna partia będzie eliminacyjna. Kto przegra, odpad-

nie, najlepsi przechodzą do finału. A w finale zagra tylko dwóch

wielkich i bogatych - stanowczo  zakomunikował przybysz.

Gra ruszyła. Po trzech godzinach morderczych zmagań nie

było dla nikogo zaskoczeniem, że dziedzic wygrał tę partię i prze-

szedł do finału. Ale przybysz był niewiele gorszy i z drugiego

miejsca też awansował, a odpadli wszyscy gołopupcy. Dziedzic

nabrał więc w siebie wiary, karta go przecie nie opuszczała. Po-

prawił mu się humor, zaczął podnosić głos, był znowu sobą.

Dochodziła północ. Zegar wybił dwunastą.

- Teraz, proszę państwa, najlepsza pora na rozstrzygnięcie

gry o wszystko, co się w tym majątku rusza, a jest nieludzkie. Bo

w następnym dniu zagramy o wszystko w tym domu, co się nie

rusza. A w trzecim zagramy o to, co jest ludzkie, ale tego nie

widać, pomimo że się rusza. Ha, ha, ha! - wyrzekł przybysz.

Ludzie tu obecni zaczęli szeptać między sobą, bo nic z tych

słów nie rozumieli. Przybysz, widząc to, objaśnił:

- Jak przegra dziedzic, to mi daje to, co się w majątku rusza,

a nie jest ludzkie, czyli konie, bydło, kury, kaczki. Służby nie, bo

ona się rusza, ale jest ludzka. Jak ja przegram, daję dziedzicowi

tyle samo sztuk mojego dobytku. Zrozumiano? A jak będziemy

grać o to, co się nie rusza, czyli po waszemu o nieruchomości -

dwór oraz pole, to jak ja przegram, to wam dwór wybuduję dwa

razy większy niż ten tu! Zamek jak u księcia! A każdy z was

będzie hrabiną i hrabią.

Gołopupcy pisnęli z zachwytu.

- Ale jak wygram ja, to biorę dwór i pole na 99 lat! A was

wszystkich stąd wykurzę! Ha, ha, ha! A teraz pewnie chcecie

wiedzieć, co to takiego, co jest ludzkie, ale tego nie widać? Ha!

Teraz tego jeszcze nie wyjawię, ale powiem już niedługo, trzecie-

go dnia.

Na twarzach wszystkich pojawił się strach.

- Cóż to macie takie miny, jakbyście pierwszy raz o majątek

grali? Zdziecinnieliście! Chyba zbyt dobrze wam się tu powodziło...
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herbatki, ciasteczka, granie bez ryzyka, istna zabawa! Ale to się

skończyło. Teraz samo życie! A życie jest piękne! Uwierzcie!

Przybysz potasował  karty, dziedzic przełożył. Wreszcie je

rozdano. Towarzystwo, które odpadło z gry, nie opuszczało jed-

nak stołu, kibicowało dwójce grających, żywo reagowało na każdą

wyłożoną kartę, sekundowało. Gra dobiegła końca. I wreszcie...

to się stało! Stała się rzecz sromotna, jakiej nie było od kilku

lat... dziedzic po raz pierwszy... przegrał! A to znaczy, że pozbył

się dobytku, który teraz trafi do nieznajomego.

- Zostaw mi panie, choć mojego konia! - żałośnie prosił dzie-

dzic.

- Zaraz się dowiesz, co ci pisane. Wołajcie mi tu masztalerza!

- krzyknął polecająco. - Masztalerzu, weź uprząż końską, osio-

dłaj najchudszą krowę i przyprowadź panu!  Będziesz miał wierz-

chowca, na jakiego cię teraz stać. I nie narzekaj, bo masz na

czym jeździć i gdzie mieszkać - zwrócił się do dziedzica.

W taki sposób nieznajomy nie tylko ograł dziedzica, ale jesz-

cze go upokorzył.

- Jutro wieczorem, jak umowa stoi, będę tu na moim no-

wym koniu. A stawka będzie jeszcze większa. Zagramy o to

wszystko, co się nie rusza. O pole i dwór!

Następnego dnia, gdy dojadano kolację, w oknie jadalni było

widać, jak na podworzec wjeżdża samotny jeździec. Rozpoznano

pięknego dziedzicowego konia. Tak, to ten sam osobnik, który

wczoraj ograł dziedzica. Był punktualny.

Gromadka graczy znowu zasiadła przy stole. Dwóch z nich

stanęło do wielkiej walki, a reszta sekundowała. Tym razem to

dziedzic przetasował karty, a przybysz je przełożył. Karty rozda-

no. Gra była zażarta, zdawało się, że to jeden, to drugi przechyla

szalę zwycięstwa. I znowu powtórzyła się straszna rzecz! Dzie-

dzic niestety... ponownie przegrał! A to znaczy, że dwór i pole, na

którym stoi, też trafi do nieznajomego.

- Witam was w moim domu! - bezczelnie oznajmił zwycięzca.

Odtąd jesteście moimi gośćmi. To teraz ja tu będę dziedzicował.

Ale będę dla was wspaniałomyślny. Możecie tu mieszkać jeszcze

przez 66 dni na mój koszt, a potem was stąd przegonię, ale jak

znam życie, to wszyscy stąd wcześniej pouciekacie! Ha, ha, ha! -

zawyrokował.
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Wszyscy czekali na trzeci, rozstrzygający dzień z wielkim na-

pięciem. Mieszkańcy tego dnia ze sobą nie rozmawiali. Czuli się

bezsilni, przygnębieni. Wszędzie odczuwało się atmosferę wy-

czekiwania. Dziedzica nie było nigdzie widać, nie wyjeżdżał, bo

musiałby na oczach wszystkich jechać na krowie, a to było poni-

żej jego godności. Gdzieś się zaszył. Pewnie przygotowywał się

do ostatniej walki.

Nadszedł dzień trzeci. Gdy zmierzchało, w oknie ukazał się

znienawidzony przez wszystkich czarny jeździec. Nie zawiódł.

Zsiadł ze zdobycznego konia i bez zwłoki znalazł się w gabinecie.

Stół był przygotowany, sukno rozłożone na blacie, a talia kart na

stole.

- Witajcie w moim domu! Jak się u mnie czujecie? - odezwał

się cynicznie. - Zbierzcie się wreszcie i zasiadajmy. Nie ociągajcie

się! - gromił przybysz. - My z dziedzicem rozegramy wielką partię

o to, co jest ludzkie, ale tego nie widać! A wy będziecie wszystkie-

go świadkami.

Ostatni do karcianego gabinetu wszedł dziedzic. Był blady,

guziki w koszuli niepozapinane, nieliczne włosy na głowie rozwi-

chrzone, wzrok opuszczony w dół. Nie do poznania.

- Ależ się wszyscy ślamarzycie! - powiedział przybysz niby do

ogółu, ale wiadomo, kogo miał najbardziej na myśli. - I żeby

wszystkim było jasne, gramy dzisiaj o jak najwyższą stawkę.

Chcecie oczywiście wiedzieć, o co? A więc, co to takiego, co jest

ludzkie, ale tego nie widać, pomimo że  żyje i się rusza? - Spoj-

rzał pytająco na każdego z osobna. - A kto to ma wiedzieć, jeśli

nie wy, ludzie? Przecież każdy z was to ma. Jeszcze nie wiecie?

Ależ wiecie, tylko strach wam się przyznać.

Teraz zwrócił się do dziedzica:

- Bądź odważny, powiedz wszystkim, co takiego ludzkiego

masz, a tego nie widać, że masz? Zwierzę tego nie ma, a człowiek

ma...

- Nie dręcz mnie więcej! ...Dusza... To jest dusza! - wykrztu-

sił z siebie zrezygnowanym głosem dziedzic.

- W samej rzeczy, to dusza! Dzisiaj gramy o dziedzicową duszę!

I dziedzic to wie od pierwszej chwili, jakem tu przybył. Tylko

udaje, bo nie wierzy, że przyszedł ten czas, gdy trzeba się rozli-

czyć z włodarstwa swojego.
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Oto i finał! Tym razem karty tasowali obaj - przybysz i dzie-

dzic, a przełożyli je aż trzy razy. Wreszcie je rozdano. Gra była znów

zażarta, zdawało się, że to jeden, to drugi zwycięży. Kiedy się skoń-

czyła, dziedzicowi karty wypadły z rąk... bo okazało się, że i tym

razem przegrał! I to po raz trzeci. A to znaczy, że przegrał swoją ...

Diasek już nie udawał grzecznego panicza. Rozsunął wło-

sy, które przykrywały dwa wystające... rogi!

- Jesteś teraz do mojej dyspozycji, panie dziedzicu... - dia-

sek wyjątkowo, chyba pierwszy raz przemówił łagodnym tonem.

- Nie możesz narzekać!  Dwa razy dawałem ci szansę, dzisiaj

oraz pierwszego dnia. Wtedy nie wszystko powiedziałem, ale

mówiłem, że gramy o to, co się rusza, a jest nieludzkie. A ja

przecież też jestem... nieludzki! Mogłeś mnie już wtedy mieć!

W tym czasie dziedzic myślami był już w innym miejscu...

Niezauważalnie otworzył szufladę i wyjął z niej podłużny przed-

miot. Raptem przyłożył go do swojej skroni i chciał nacisnąć

spust... Z nadmiernych emocji palce mu jednak zastygły, pisto-

let wypadł, a człowiek osunął się i zemdlał. Broń, upadłszy na

podłogę, nawet nie wystrzeliła. Cucono dziedzica długo, lecz bez-

skutecznie. Oddał ducha.

Ciało pogrzebano pod brzozą nieopodal dworu. Wkrótce

w środku nocy budziły wszystkich straszne hałasy. To duch dzie-

dzica jeździł na krowie po dziedzińcu i strzelał z bata. A to znaczy,

że jego niespokojna dusza nie chciała iść do diaska, tylko szukała

wśród ludzi pomocy. I tak noc w noc. Służba ze strachu poucie-

kała. Ale krewni dziedzica nie pozostawili go samemu sobie, jeź-

dzili do świętych miejsc, by wybawić jego duszę. I wreszcie im się

udało. Na mogile dziedzica pokazał się znak zwycięstwa - wyrosła

piękna, biała lilia. Lecz następnej nocy o północy dwór się zapadł

pod ziemię. Ludzie uznali, że była to zemsta diaska.

Nikt potem dziedzicowego pola nie chciał użytkować.

W końcu znaleźli się kupcy skądś z daleka, którzy nabyli go za

bezcen. Gdy dowiedzieli się, że pole wygrał w karty diasek, prze-

straszyli się. Wpadli na pomysł obsypania go wałami i zalania

wodą. W ten sposób powstał Myszkowiec, pierwszy staw w Ligo-

cie. Po wielu latach gdy go osuszono, pozostał po nim tylko dół w

miejscu po zapadniętym dworze. Nazywają go Myszkową Dziurą

aż po dzień dzisiejszy.



79



80



81



82



83

Rozdział III
TAK BYŁO

Piykny panoczek
Droga wiodąca przez Oblask była kiedyś bardzo malowni-

cza. Po jednej stronie rozpościerały się pola - pasma za pasma-

mi schodziły w dół gdzieś daleko ku rzece Iłownicy. Po stronie

drugiej były stawy, a największy z nich, Okrąglec, miał długość

kilometra. W majowe dni, jak ten dzisiejszy, nad polami unosiły

się skowronki i śpiewały swoje dzwoniące piosenki. Na stawie

paradował duży samotny łabędź oraz kurki wodne, które w cha-

rakterystyczny sposób potakiwały główkami. Po obu stronach

gościńca rosły wiekowe dęby, a droga omijała każdy z nich, two-

rząc liczne zakręty. Odcinek ten był fragmentem głównego szlaku

z Bielska do Strumienia, a dalej do Cieszyna.

Pewnego wiosennego poranka, roku bodajże 1916, drogą

tą poruszała się grupka osób. Ludzie trudzący się na polach

widzieli czeladkę dzieci, może ich było sześcioro lub siedmioro,

wszystkie w szkolnym wieku. Pośrodku zaś szedł wysoki, szczu-

pły mężczyzna ubrany w garnitur i niosący w ręku dość sporą

torbę. Ci, którzy pracowali bliżej drogi, przerywali pracę, podno-

sili głowy i zwracali się do idącego tymi słowy:

- Dobry dziyń, panie rechtór! Szacunek panu!

A mężczyzna odpowiadał:

- Boże pómogej, cześć pracy!

Czasem jeszcze przegadał z kimś o pogodzie i ciężkiej robo-

cie.

Ludzie łatwo rozpoznawali młodego nauczyciela po charak-

terystycznej sylwetce. Pracował tu w ligockiej szkole ludowej

od zeszłego 1915 roku. Był całkiem odmienny od wszystkich

mężczyzn w okolicy. Dość wysoki, szczupły, o starannie wygolo-

nej twarzy, z lekko rysującym się wąsikiem,  krótkimi włosami

i w „przyklejonych” do oczu binoklach. I co tu dużo mówić...

przystojny. Na oko miał jakieś 25 lat. Szedł wyprostowany
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niczym oficer, zresztą do niedawna jeszcze służył w wojsku.

Ludzie, a zwłaszcza kobiety, mówili o nim piykny panoczek.

Niektórzy nawet znali jego nazwisko - Gustaw Morcinek.

Gromadka młodych przechodniów o czymś żywo rozprawia-

ła. Nauczyciel bowiem nie tracił czasu i po drodze uczył dzieci

geografii, przyrody oraz historii. A nade wszystko patriotyzmu.

- Spójrzcie, jaka jest piękna ojczyzna nasza. Tutaj malowni-

cze pola, tam błękitne stawy, a na horyzoncie góry Beskidu Ślą-

skiego. A jakoż się nazywa ten nasz piękny kraj?

- Cesarstwo Austriackie – odpowiedział któryś z chłopców.

- A właśnie że nie, bo to jest kraj polski – dorzucił przekornie

Antoś, najstarszy z gromady. W oczach chłopaka zaświeciły się

ogniki, gdyż zaraz zdał sobie sprawę, że może powiedział coś

nieodpowiedniego i obawiał się, co pan na to powie. A nauczyciel

właśnie czekał na takie słowa i tak je skomentował:

- Obaj chłopcy mają rację, bo nasza część polskiego kraju

znajduje się obecnie pod władaniem Jego Cesarskiej Wysokości,

a jest to Śląsk Austriacki. Nadejdzie jednak kiedyś dzień, że

wszystkie części polskiego kraju się połączą i będzie państwo

polskie, jak to było sto dwadzieścia lat temu.

- A czy to prawda, że kiedyś była taka Polska, co miała swoje-

go króla i była bardzo wielkim krajem od morza do morza? – zapy-

tała jedyna w tej grupie dziewczyna, dwunastoletnia Hanusia.

- Owszem, tak. Dobrze ci to ktoś opowiedział. Polska to był

i będzie duży kraj, i historię ma długą i bogatą, prawie tysiąc lat!

A wszystkich królów Polska miała aż ponad trzydziestu! Oprócz

tego jeszcze wielu książąt w różnych dzielnicach kraju.

- A mój ujek mo takóm książke, w kierej pisze, że Polska

była downo tymu ochrzczóno i jeszcze tako rzecz, że król Polski

obrónił we Wiydniu Europe od Turczynów.

- A staraj się Antoś poprawnie mówić po polsku! W domu

owszem rozmawiajcie w naszej śląskiej mowie, to bardzo ładnie

mówić językiem swoich rodziców. A w szkole rozmawiamy ład-

nie po polsku, bo jak będzie wolna Polska, to musimy umieć

mówić pięknym polskim językiem – dorzucił nauczyciel. I jeszcze

przyznał, że to prawda, że wojska polskie króla Sobieskiego obro-

niły Austrię i Europę przed innowiercami z Turcji. - Inaczej by-

śmy wszyscy poginęli. Polska w tamtych czasach była silniejsza

nawet od Austrii i dlatego możemy być dumni jako Polacy.
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Rozmowa była interesująca, więc bardzo szybko zleciał czas.

Młodzież dotarła do centrum Ligoty i kierowała się ku szkole.

Wtedy nauczyciel powiedział takie słowa:

- A teraz powiem wam coś bardzo ważnego, o czym musicie

pamiętać. Umawiamy się, że o Polsce możemy sobie rozmawiać

poza szkołą, a w szkole uczymy się przedmiotów, które macie.

Przyjdzie czas, że będziecie się uczyć polskiej historii w polskiej

szkole. Ale to jest sprawa do wykonania przez waszych rodzi-

ców. A wy macie się uczyć kochać polską mowę, polskie obycza-

je i w ogóle dobrze się uczyć, bo w Polsce wykształceni i mądrzy

ludzie będą bardzo potrzebni.

Kiedy byli już w klasie, na lekcji nauczyciel podszedł do ta-

blicy i białą kredą napisał na niej taki oto temat: Historia o dziel-

nym młynarczyku i utopcu Matysku.

- O, jak fajnie! - powiedział Jaś cichaczem do kolegi.

- Pan znowu nam opowie jakąś baśń.

Takie chwile uczniowie lubili najbardziej, bo wtedy pan nie

pytał. W klasie zapanowała cisza jak makiem zasiał, niektórzy

uczniowie z zainteresowania aż otwierali usta i poddawali się

wyobraźni. Wszyscy już dawno słyszeli, że ich rechtór nie jest

zwyczajnym nauczycielem, że pisze opowiadania do gazet i jest

pisarzem. A Morcinek spokojnym głosem rozpoczął swoją opo-

wieść:

Dawno temu w Ligocie na Zbijowie stał stary młyn. Młyna-

rzem był niejaki Pumperla, który był dość zamożny, bo młyn

dobrze prosperował, a mąka, która każdego dnia sypała się do

worów, była sprzedawana i w ten sposób zamieniała na talary.

Miał on córkę Agatkę, która była bardzo urodziwa, ale leniwa

i próżna, stroiła się w komorze, nie jadła byle czego tylko marce-

pan, nie słuchała nikogo, wymądrzała się, z chłopakami ze wsi

nie rozmawiała, tylko czekała na pięknego i bogatego kawalera

z miasta.

Dostatnie życie młynarza i młynarzówny trwało do czasu, aż

pewnego dnia pojawił się w ich młynie utopiec Matysek. Nikt go

tu bynajmniej nie zapraszał, przybył sam do rzeki Wapienicy,

która napędzała swymi wodami koła młyńskie. Był to utopiec

wielce niesforny i złośliwy, i na wszystkie możliwe sposoby zaczął

w młynie przeszkadzać. Zatrzymywał koła albo sypał między nie

kamyki, wlewał wodę do mąki. Do tego stopnia robił na paskudę,
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że chłopi przestali przywozić zboże, bo młynarz nie zmełł mąki

na czas albo w mące był piasek, albo była mokra jak ciasto. Gdy

przestali przychodzić klienci, Pumperla przestał mieć dochody

i stał na skraju bankructwa. Młynarzówna Agatka już nie była

bogatą panną, chociaż nadal bardzo piękną.

Pewnego dnia przybył do nich ze świata jakiś młody czło-

wiek, młynarczyk Zeflik, który szukał zatrudnienia.

- Nie dam ci, chłopcze, w moim młynie pracy, bo sam ledwie

wiążę koniec z końcem, a wszystko z powodu utopca.

I w tym momencie młynarz opowiedział całą swoją niewe-

sołą historię.

- A dacie mi pracę, panie Pumperla, jak wam tego utopca

z młyna wykurzę?

- Dam ci, chłopcze, dobrą i popłatną pracę, a jakby tego było

mało, to jeszcze możesz zostać moim zięciem, bo mam wielce

urodziwą córkę na wydaniu. Tylko o jedną rzecz cię proszę -

wygoń na zawsze tego paskudę utopca.

- Zgoda – powiedział Zeflik. - Za parę dni po utopcu nie bę-

dzie śladu.

Młynarczyk wymyślił sposób, aby zwabić Matyska na przy-

nętę, którą okazały się nieświeże, śmierdzące śledzie, ulubiony

przysmak utopców. Ryby umieścił na dnie głębokiej beczki,

postawił ją pod ścianą we młynie i przyczaił się w ukryciu.

Po niedługim czasie wodny stworek poczuł woń ryb i odważnym

susem wskoczył za nimi. W tym samym momencie Zeflik

zatrzasnął wiekiem beczkę i z całej siły zaszpuntował. Potem

zawołał młynarza i obaj sturlali bekę do rzeki Wapienicy, niech

sobie płynie aż do morza. W ten sposób – jak mówi przysłowie -

przyszła kryska na Matyska.

Pumperla wywiązał się z umowy i Zeflik dostał pracę, na

dodatek dobrze płatną, bo gospodarze ponownie zaczęli odwie-

dzać młyn i było dość pieniędzy, by się nimi dzielić. Ale Agatka

nadal nie chciała wyjść za mąż za młynarczyka, tylko czekała na

kawalerów z miasta. Pewnego dnia jednak zachorowała. Choro-

wała długo, a gdy wyzdrowiała, okazało się, że stała się brzydka,

dziobata, bo była to ospa. Kto teraz poślubi takie dziewczysko...?

Owszem, był jeden taki, kto czekał na Agatkę, a był nim oczywi-

ście Zeflik, który nie kochał jej za urodę, ale miłował uczuciem
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prawdziwym i bezinteresownym. Panna teraz bardzo wiele

zrozumiała, a pycha ją opuściła. Nie była już piękna, za to wróciło

do niej szczere i dobre serce. Takie jak młynarczyka. Dlatego po-

brali się i było im razem bardzo dobrze. Żyli długo, dostatnio

i szczęśliwie.

Nauczyciel skończył swą opowieść, a uczniowie jeszcze dłu-

go milczeli jak zaczarowani. Dzieci lubiły swojego nauczyciela.

Zawsze w bardzo ciekawy sposób prowadził lekcje i umiał wszyst-

kich zainteresować. Uczył nie tylko pisać i czytać poprawnie, ale

wychowywał młodzież ku dobru, uczciwości, uwrażliwiał ich

młode umysły i hartował charaktery. Przy różnych okazjach dużo

mówił o Polsce i wszczepiał wszystkim miłość do ojczyzny.

***

Gustaw Morcinek urodził się w 1891 roku w rodzinie pol-

skiej w Karwinie na Zaolziu, na ówczesnym Śląsku Austriac-

kim. Gdy miał rok, zmarł mu ojciec. Zaraz po ukończeniu szkoły

ludowej w wieku 16 lat rozpoczął pracę w kopalni jako górnik.

Gdy miał 19 lat, podjął naukę w Polskim Seminarium Nauczy-

cielskim w Białej. Został nauczycielem szkół z polskim językiem

wykładowym. W czasie pierwszej wojny światowej został powo-

łany  do armii austriackiej, walczył na froncie rosyjskim, gdzie

został ranny. Nauczycielem był dość długo, bo w latach 1915-

1935. Uczył w różnych miejscowościach, najdłużej w Skoczowie.

Przez całą II wojnę światową był osadzony w obozach koncentra-

cyjnych za swoją propolską działalność. Po wojnie zamieszkał

w Katowicach. Był pisarzem, autorem dziesiątek książek, nowel,

opowiadań, artykułów, stał się jednym z czołowych pisarzy pol-

skich i najwybitniejszym pisarzem śląskim.

W październiku 1915 roku Morcinek został zwolniony z woj-

ska wskutek odniesionej kontuzji. Tegoż miesiąca skierowano

go do pracy w Ligocie. Tutaj w szkole ludowej uczył prawie cały

rok. W wakacje 1916 roku został ponownie powołany do służby,

gdzie spędził prawie dwa lata. 15 lutego 1918 roku powrócił do

pracy w Ligocie, gdzie kontynuował swoją pracę nauczycielską

do 15 sierpnia tego roku. Stąd kolejny raz trafił do wojska, tym

razem do Cieszyna, gdzie w listopadzie zastał go koniec wojny.
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W Ligocie zatem przebywał dwukrotnie, w roku szkolnym 1915/

1916 oraz  w 1918, w sumie uczył w ligockiej szkole półtora ro-

ku. Morcinek mieszkał w domu wójta Jana Jurczyka na Obla-

sku, gdzie wynajmował pokój. Ludzie długo pamiętali młodego

rechtora, który został słynnym polskim pisarzem. Szkoła nr 1

w Ligocie upamiętniła jego pracę z młodzieżą. W latach 1988-

2006 placówka nosiła imię Gustawa Morcinka.
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Dwanaście sióstr na Zawodziu
Rankiem we Wszystkich Świętych w domu Więcków na Za-

wodziu panował ruch. Wszyscy wybierali się do kościoła i na

cmentarz. Wczoraj kobiety wróciły z grobów, które uporządko-

wały i posadziły dąbki.

- Dominik! A pamiętej, jako zawsze bywało, żeby też za Pasz-

ków na wypóminki dać – odezwała się Więckowa.

- Nadyć cobych mioł nie pamiętać, przeca co roku na zalycki

za nich dowómy.

Ojciec rodziny, Dominik Więcek, stał już ubrany w niedzielny

ancug i zastanawiał się, czy zabrać płaszcz, bo jak to w pierwszy

dzień listopada - ciepła nie nadbywało. Któreś z dzieci ładnym

kaligraficznym pismem wypisało na kartce krótki tekst: Za
dusze zmarłych śp. Heleny i Józefa Paszków. Potem ojciec

w zakrystii przekazał kartkę kościelnemu Alojzemu Witusiowi.

I tak było co rok. Paszkowie spoczywali w sąsiadującej mogile

z Więckami w wielce honorowym miejscu, bo jest to pierwszy

grób przy kościele, obok głównej alei.

Co takiego dokonali Paszkowie z Zawodzia spod numeru 115,

że zasłużyli w rodzinie na takie poważanie, tak długą i dobrą

pamięć, przecież żyli dawno temu, w drugiej połowie XIX wieku,

a zmarli na początku XX? Od tamtej pory minęło już przecież parę

pokoleń. Aby to zrozumieć, musimy się sporo cofnąć w czasie.

Przez Europę i Polskę przetaczały się w XIX wieku fale mo-

rowego powietrza - w latach trzydziestych cholery, a po „głod-

nych rokach” tyfusu. Jeszcze w 1873 roku ksiądz proboszcz

Rychtarski przestrzegał przed cholerycznym powietrzem, ogła-

szając w kościele zakaz urządzania pielgrzymek odpustowych

na Kalwarię i do Frydku. W marcu 1879 roku zamknięto szkołę

z powodu epidemii tyfusu plamistego. Ospa wietrzna rozprze-

strzeniała się w latach: 1868, 1874, 1881. Zdarzało się, że wsku-

tek chorób ludzie wymierali całymi rodzinami, a domy zostawa-

ły opustoszałe.
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Jednego takiego roku na świecie panowała piękna wiosna,

dookoła świeża zieleń, rozkwitały kwiaty wiśni i grusz. Ale ludzi

na polu nie można było zobaczyć, jeden przed drugim uciekał

i bał się każdego. Krówkę tylko wypędzali przed sam dom,

a potem się ludziska chowali, zamykali szczelnie okna i drzwi.

Zamknięci przed światem prosili Boga o ratunek i głośno odma-

wiali suplikacje: Od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj
nas, Panie!  Potem modlono się do Maryi Matki Miłosierdzia, do

świętej Rozalii, świętego Sebastiana, świętego Rocha.

- Maryjo święto, co też to bydzie z nami? Ludzie dookoła

umiyrajóm, kapióm boroki jak muchy. Już drugi roz dzisio do-

zorcy jadóm po Zawodziu  i zbiyrajóm nieboszczyków – lamentu-

jącym głosem przemówiła Helena do męża Józefa.

Przez nieduże kuchenne okienko widzieli, jak do jednego

z pobliskich domów podjechał wóz. Wysiedli z niego dwaj dziw-

nie odziani chłopi nazywani dozorcami i zbliżyli się do drzwi.

Mieli opatulone szmatami głowy, zasłonięte usta. Załomotali,

a gdy nikt nie otwierał, podważyli skrzydło i wyrwali skobel. Było

teraz widać, jak ktoś leży w sieni zaraz za progiem. Widocznie

chory chciał wyjść na pole, lecz nie miał już sił i tam dokonał

żywota. Przybysz wydobył z wozu żerdź z żelaznym hakiem, uniósł

leżącego i z drugim chłopem włożyli ciało na wóz. Następnie po-

sypali martwego wapnem i z powrotem skierowali się ku drzwiom.

Tym sposobem  wynieśli jeszcze dwa ciała – jedno dorosłego,

pewnie żony, a drugie dziecka. W momencie, gdy chcieli zamknąć

drzwi, z wnętrza domu wybiegły dwie małe, bose postacie w ko-

szulinach, strasznie płacząc i krzycząc:

- Ka je moja mamulka? Oddejcie nóm ojczulka i siostrziczke!

Były to dwie małe córeczki, jedna pięcio- a druga ośmiolet-

nia. Mężczyźni zatrzymali się na chwilę wyraźnie zaskoczeni,

wahali się i nie wiedzieli, co zrobić. Następnie coś zaczęli do dzie-

ci krzyczeć, jedno wepchnęli do środka, a drugie uciekło na po-

dwórko. Zostawili je same, wsiedli na wóz i szybko odjechali.

- Loboga, Jozefku, nadyć jo się ni mogym na to dziwać! Co

teraz bydzie z tymi dwiema małymi sierotami? Nadyć jak nie od

choroby, to z głodu skrepnóm.

- Ja, ja, rychtyk ja. Ale co my mogymy pómóc w taki opresy-

ji? Nadyć jakbymy ich wziyni, to się wszyjscy chorobóm pozara-

żómy, óne zemróm, a  my też poginymy!
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- Ale zostawić tak dziołuszki też ni mogymy, nadyć by nos

Pónbóczek pokoroł. Widzieć takóm srómote i nie pómóc? Jak

ich weznymy, tóż może Pónbóg bydzie miłosierny i nas wszyst-

kich ocali.

Dwoje dość młodych jeszcze ludzi, Helena i Józef Paszkowie,

którzy nie mieli własnego potomstwa, bo się im z dziećmi nie

darzyło, dalej żywo dyskutowali, bali się bardzo, ale też serca im

się ze współczucia kroiły. W pewnym momencie Józef nie

wytrzymał i nie bacząc na zagrożenie, skierował się biegiem ku

domowi, gdzie mieszkały dwie sieroty. Po chwili już je prowadził

w kierunku swojej chałupy.

Obawa i przerażenie z dnia na dzień ustępowały, gdyż anioł

śmierci odchodził gdzieś w dalekie strony. Dziewczyny dobrze

znosiły adaptację w nowej rodzinie i dzięki Bogu nie chorowały.

Przybrani rodzice z radością odkryli u siebie nieznane im dotąd

uczucie ojcostwa i macierzyństwa.  Dziewczynki odwdzięczały

się posłuszeństwem i z nawiązką oddawały przybranym rodzi-

com swoją dziecięcą miłość.

Morowe powietrze ustępowało, a ludzie coraz śmielej wy-

chodzili z chat, by obrabiać swoje pola i znowu poczęli nawza-

jem się kontaktować i odwiedzać. Na wychudzone z przednów-

kowej biedy twarze czasami wracał uśmiech.

Pewnej soboty koło południa do Paszków przyjechała dale-

ka krewna. Nie była sama. Na wozie siedziało jeszcze kilkoro

dzieci. Dość dziwny to był widok.

- Witej Helynko, jo jest Aniela, pamiętosz mie? Jo wiym, że

się rzodko widzymy, ale tu do was kąsek drógi. Z Zabłocio my

przijechali.

- Nadyć ja, teraz żeś jest już niewiastóm, a jo cie pamiętóm

z ujkowego wiesielo, co się w Chybiu żynił, jak żeś za drużke

była.

- Jak ty to wszystko piyknie pamiętosz! Mosz rychtyk do-

bróm pamięć. A teraz ku rzeczy. Nie gniywej sie, ale ci muszym

pedzieć cosik ważnego. Tak my se w dóma pomyśleli, żebyście

nóm mógli po chrześcijańsku pómóc, bo ni mocie swoich dzie-

cek, a u nas w rodzinie kupa siyrot pozostowała po tym pomo-

rze. Bydźcie tacy dobrzi i weźcie jednóm kurziczke pod dach.

Pónbóg was zdrowiym wyznagrodzi i długimi rokami życio.
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- Nadyć, Anielko, my już też wziyni dwie siyroty i już my nie

sóm sami.

- Loboga, co my z telkimi dzieckami teraz pocznymy! A nie

wziyni byście choć na pół roku kierego na podchowanie, aże sie

wszystko uspokoi? Za tyn czas sprógujymy znąś jaki nowe miyj-

sce.

Helena nie wiedziała, co zrobić, dzieci już miała, a na doda-

tek nie było chłopa, żeby się rozmówić, gdyż poszedł na pogrzeb,

bo był organistą. Coś ją jednak tknęło w pewnym momencie

i powiedziała tak:

- Natóż, Anielko, wziyna bych, ale jakigo ładnego syneczka.

Mój chłop przegodowoł, żeby jeszcze kiesik chłopczyk sie przi-

doł, bo byłby następca. Jo bych mu takóm niespodzianke zrobi-

ła. Bydzie tymu rod.

I wypełniła ją jakaś dziwna radość. Zaczęła po twarzach dzie-

cinek popatrywać i wzrok jej wyłowił dziecko w samym środku

gromady, najmniejsze, schowane za plecami wszystkich. Miało

ono ze trzy latka, buzię jasną i gładką, włoski też jasne, a pod

nosem, jak to u takiego dziecka, długi snopel.

- Pódź tu ku mnie mały snoploczku! A jak mosz na miano?

- Ja... Jaś... – odpowiedział maluch i kiedy wymawiał to sło-

wo, głośno sobie czknął.

Hela podeszła do wozu, wyciągnęła ręce i zdjęła go wprost

na ziemię. Kobiety, załatwiwszy sprawę, pożegnały się i reszta

dzieci pojechała dalej w świat szukać szczęścia.

- Pódźcie moje dziewczynki tukej, to wóm ukoże nowego bra-

ciszka, jakigo od dzisio bydziecie mieć – zwróciła się do córek. -

Ukochejcie go!

Ponieważ była to sobota, Helena zagrzała dużo wody do ką-

pieli i nie czekała, aż wróci mąż, tylko wzięła się za mycie dzieci,

tak żeby Jaś przed jego przyjściem był czysty i ładny. Najpierw

wykąpały się dziewczynki i ubrane w czystą bieliznę, mimo nie-

późnej pory, udały się do swojego łóżeczka. Kolej przyszła na

Jasia. Helenie to było dziwne, że Jaś nie ma na sobie spodni,

tylko jakąś koszulinę podobną do marnej sukienki, ale zapewne

co mieli, w to go ubrali. Kiedy zdjęła z niego odzież, stało się coś

nieoczekiwanego. Jak to powiedzieć... Jaś nie miał tego, co mają

wszyscy chłopcy, a raczej coś, co płeć przeciwna. Trzeba to wresz-

cie powiedzieć, że... miała, bo Jaś okazał się dziewczynką!
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- Teraz już wiym, czymu dziecko mo takóm delikatnóm bu-

zie! Ale żech je gupio baba! Aniela pewnie sama nie wiedziała,

kogo mo na tym wozie. Ser mater! Przeca teraz dziecka z chałpy

nie wyciepnym za to, że jest dziołchóm! Ale co jo teraz starymu

powiym? – myślała sobie kobieta aż ją ze wszystkigo rozbolała

głowa. - Ale zaroz! A jak ty mosz rychtyk na miano? - zwróciła się

do dziecka.

- Ja... Jasia - odpowiedziało dziecko i znowu głośno czknęło.

Teraz już wszystko było jasne. To się słyszało, co się chcia-

ło...

Paszkowie byli ludźmi dość majętnymi, może nawet najza-

możniejszymi na Zawodziu. Posiadali siedem i pół hektara zie-

mi, większość to były dobre pola orne, a także dwa domy – jeden

męża, drugi żona wniosła w wianie, oraz parę koni i kilka krów.

W drugim budynku przebywali komornicy, którzy mieszkanie

i utrzymanie odrabiali pracą na gospodarstwie. Rąk do pracy

więc im nie brakowało. Była to rodzina bardzo światła, posiadali

sporo książek, przeważnie w polskim języku, pięknie wydane:

Żywoty świętych, kancynoł oraz coś, czego nikt we wsi nie miał

– książkę piękną, całą wierszowaną, Pan Tadeusz. Po latach księgi

te ze względu na unikatowość przekazano do muzeum diecezjal-

nego w Katowicach.

Józef zajmował się pracą na gospodarstwie, ale znajdywał

także czas na organistowanie w kościele. Lata życia Józefa upły-

wały na gospodarstwie, pracach społecznych, zwłaszcza w gmi-

nie i nauczaniu dzieci. Przysposobione zaś córy zimową porą

chodziły do szkoły, gdyż rok szkolny trwał w tamtych czasach od

listopada do marca, a gdy przez pozostałe pół roku szkoła była

zamknięta, sam je pilnie uczył głośnego czytania, pisania i ko-

ścielnego śpiewu. Bywały też lata, że szkoła w ogóle była za-

mknięta z powodu braku nauczyciela. Do dziewczyn często

dołączała młodzież z innych rodzin, dlatego ludzie mówili, że

u Paszków jest druga szkoła. Według niektórych relacji, Paszek

miał być w pewnych latach oficjalnie zatrudniony przez wójta

jako nauczyciel.

- Gore! Ludzie, gore! Gore stodoła na kóńcu Zawodzio!

Spokojną pracę ludzi na gospodarstwie zmąciły krzyki do-

biegające od wschodniej strony wsi. Zewsząd biegli ludzie lub
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jechali wozami do pomocy. Józef błyskawicznie stawił się do straż-

nicy, gdyż jego konie służyły do obsługi wozu strażackiego. Woda

w beczce zawczasu była przygotowana, więc teraz w te pędy do

pożaru. Gdy wóz nadjechał, stodoła paliła się już cała, strażacy

rzucili się do pompy i najszybciej jak można strumieniem wody

polewali dach. Józef doradzał chłopom, żeby ewakuować miesz-

kalną chałupę, gdyż istniała groźba przeniesienia się pożaru. Na

początku panował tu chaos, ale po przybyciu Paszka jego rady

uspokoiły sytuację i wprowadziły porządek. Z domu udało się

wynieść cały sprzęt i wyposażenie.

- Jezderyno, wiater przenosi ogiyń na chałpe! – ktoś z prze-

rażeniem zakrzyczał.

Faktycznie, jęzory czerwono-złotego ognia dmuchane wia-

trem zaczęły lizać słomiany dach chałupy.

- Chłopy! Skierujcie wode na chałpe, bo stodoły i tak się już

nie uratuje – krzyknął do strażaków ich komendant.

Chłopi natychmiast przekierowali wodny strumień na dom,

ale ciśnienie w pompie powoli ustawało, bo kończyła się woda.

Do wieczora trwała walka ludzi z żywiołem, wozami dowożono

wodę, ale żywioł okazał się silniejszy. Spłonęła cała stodoła i pół

chałupy.

Na zgliszczach została przerażona rodzina, która tu niedaw-

no mieszkała. Wokół chałupy krzątali się jeszcze ludzie, zrzucali

bosakami nadwątlone krokwie, żeby się komuś na głowę nie

zwaliły, a do sąsiadów przewożono dobytek.

Siedmioro dzieci, które mieszkały w tym domu, rozdzielono

do bliższej i dalszej rodziny. Pozostały jeszcze dwie najstarsze

córki, dla których już nie było u nikogo miejsca. Józef, widząc

zapłakane dziewczyny, ulitował się nad nimi i postanowił zabrać

je do swojego domu. Pomyślał sobie – owszem mam trzy przy-

brane córki, ale są jeszcze małe, więc te starsze pomogą w ich

wychowaniu i kobiecych pracach. W ten sposób Paszkowie mieli

pod swym dachem już pięć dziewczyn.

Z najstarszymi pannami nie było wiele kłopotu, gdyż same

się oporządzały, młodszymi opiekowały, w wielu pracach domo-

wych i na gospodarstwie były pomocne. A że przy tym były uro-

dziwe i miały dobre charaktery, szybko znalazły odpowiednich

amantów, powychodziły za mąż i opuściły dom. Paszkowie,  jak

wszyscy dobrzy rodzice, nie zapomnieli swe przybrane córy
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odpowiednio wywianować, gdyż zasłużyły sobie i zapracowały

na godne potraktowanie.

U Paszków zapanowały dobre czasy. Dzieci się ładnie cho-

wały. W polu się rodziło, w stodole i na strychu były zapasy zbóż

dla ludzi i zwierząt. Nikt z rodziny i służby nie głodował na przed-

nówku, a także było się w co ubrać. Zresztą ostatnia dekada XIX

wieku i początek XX były spokojne i panował umiarkowany do-

brobyt. W świecie wynaleziono szczepionki przeciw niektórym

zakaźnym chorobom, w Ligocie uregulowano wszystkie większe

rzeki i powodzie przestały ludziom dokuczać, a na polach zaczę-

to stosować drenarkę. Nie było też wyniszczających wojen.

Jednak pewnej niedzieli, a miało się już ku Godnim Świę-

tom, Jozef mocno spóźniony wracał z sumy. Przestąpił próg

domu, strzepnął śnieg z płaszcza, spojrzał na żonę spod czoła

i od razu było widać z jego twarzy, że coś musiało się wydarzyć

niedobrego.

- Nadyć, Jozefku, czymu cie tak długo nie było, co cie gnębi?

Mosz takóm zafrasowanóm mine – zauważyła żona.

- Ani się mie nie pytej, bo srómota spotkała mojóm rodzine.

Umrziła na żyrke mojo młodszo siostra. Chłopa już dwa roki jak

ni ma od tego, jak go zasuło na grubie i teraz czwórka dziecek po

niebodze sie ostała. Byłech tam u nich na chwile po sumie, żeby

zmiarkować, co i jak tam jest. A tu dziecka ani obiadu nie ma-

jóm. Starsze se jakosik poradzóm, ale ktoś musi nimi pokiero-

wać, nejlepi jakby się tam do chałpy na stałe kto z dorosłych

wkludził, przikładowo jako młodo rodzina... trzeja by nad tym

pomyśleć. A te dwa małe bożatka byłyby do przigarnięcio, jo by

był myśli, żeby ich wziąć za swe. W sam raz by do nas na wilije

trefiły.

- Nadyć to je twoja rodzina, ty wiysz nejlepi co i jak zrobić, jo

ci w tym nie bydym radzić, nasze pociechy sóm już na tela pod-

chowane, że se dómy ze wszystkimi rade. Jak uważosz, że brać,

tak weznymy. Z Bożóm pómocóm przeżyjymy wszyjscy.

I w ten sposób jeszcze tego dnia u Paszków znowu było pięć

dziewczyn. Na powrót było ludno, wesoło, a przybrani rodzice

z poświęceniem i serdecznością sprawowali pieczę nad tą damską

czeladką.

***



96

O niezwykłej rodzinie Paszków z Zawodzia, o ich poświęceniu

można by opowiadać dalej. Najstarsi ludzie mówili, że wszystkie

ich wychowanki zostały wyuczone i wywianowane. Otrzymały przy

zamęściu całe wyposażenie: po kawałku pola, zwierzęta, pierzy-

ny i pościel oraz niezbędne środki do życia.

Inny przykład altruizmu Paszków to przyjęcie pod dach ubo-

giego człowieka, Justyna Lalurnego. Był zwyczaj, że biedaków

gmina przydzielała na utrzymanie do bogatych gospodarzy. Tym

sposobem Lalurny trafił do Paszków na 2 miesiące opieki. Okres

ten jednak się tak przedłużył, że ten ubogi człowiek przeżył

u Paszków kilka lat aż do samej śmierci.

Paszkowie cieszyli się wśród mieszkańców wsi dużym auto-

rytetem. Z tego powodu Józef w 1904 roku kandydował na wój-

ta, bo takie wielkie miał poważanie. Na dwunastu mężczyzn

ubiegających się o ten urząd uzyskał wysokie trzecie miejsce

w czasie głosowania, jednakże wtedy był już człowiekiem star-

szym i postawiono na młodszą osobę, i wybrano za wójta Jana

Jurczyka z Oblasku.

Co do jednej rzeczy dotyczącej tej rodziny jest różnica zdań.

Część spośród ludzi zapamiętało, że Paszkowie przysposobili sie-

dem córek, niektórzy zaś stanowczo utrzymują, że było ich aż

dwanaście!  Stąd też wziął się tytuł tej opowieści.
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O siedloku w dworskich czworakach
Było to dość dawno temu, lat może sto. Najbogatszym czło-

wiekiem w Ligocie był właściciel dworu. Ludzie nazywali go mo-

ścinkiem, czasem i dziedzicem. Było wtedy we wsi jeszcze kilku

majętnych siedloków, a wśród nich człowiek o imieniu Emil.

Między nim a mościnkiem różnie się układało, to grywali razem

w karty, to konkurowali ze sobą. Część pól obu tych gospodarzy

na Tobole i Zawodziu graniczyło ze sobą, dlatego dziedzicowi

marzyło się posiąść rolę sąsiada, więc wiele razy namawiał Emi-

la do odsprzedaży, lecz ten się nie zgadzał. Przyszła jednak chwila,

że sytuacja bardzo się odmieniła.

Emil lubił po skończonej pracy zachodzić na piwo do karcz-

my, którą miał zaraz naprzeciw swojego domu. Pewnego razu,

wracając z gospody, a było już ciemno, przewrócił się na wła-

snym podwórku na znajdującym się tam dużym pniu. Upadł

tak nieszczęśliwie, że już do domu nie był w stanie dojść, trzeba

go było przynieść. Następnego dnia człowiek ten nie wstał, gdyż

bolało go w boku i piersiach, jeszcze skarżył się na głowę. Naj-

gorsze, że ból i niemoc nie ustępowały, i na trzeci dzień dalej nie

czuł się nic lepiej. Żona posłała po babę, co to nastawia kości

i leczy ziołami. Ta przyszła, pokiwała głową i powiedziała, że to

poważna sprawa i człek ten nie będzie już chodził. W domu za-

panowało wielkie przygnębienie. Gospodarz i głowa rodziny nie

był w stanie poruszać się i pracować...

O wypadku dowiedział się dziedzic. Szybko przybył do po-

szkodowanego i mówi mu tak:

- Witej, kamracie! Cóż żeś mądrego sobie narobił? Było to

trzeba do karczmy iść, a potem jeszcze po jakichś rupieciach

łazić?

- Nadyć widzicie, mościnku, stary człowiek, a czasym go ro-

zum opuści.

- I co to teraz z tobą będzie? Na taką niemoc nie ma rady, jak

tylko dobry szpital.
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- U nas nigdy nie bywało, żeby po doktorach chodzować.

Poza wszystkim wiela by to miało kosztować, szkoda nawet my-

śleć!

- Na zdrowiu się nie oszczędza. Na zbytki to potrafiłeś pie-

niądz wydawać. Ja tu przyszedłem skiż tego, żeby ci pomóc. Jak

nie masz gotówki, to ja cię zawiozę do szpitala i za swój grosz

dam wyleczyć. Ale doktorzy dzisiaj drodzy i niemało będzie to

wszystko kosztować. W zamian podpiszesz papier, że twój mar-

ny majątek mi odsprzedajesz. I to pójdzie na twoje zdrowie.

A dobrze wiesz, że chałupa twoja nie nowa i mało co warta,

a pole na Tobole stale zalewa woda.

- Nadyć sumeryjo, co też to godocie? Majątek wóm zapisać,

a z czego i kaj bydzie rodzina żyć? A dziecka jak urosną, kto ich

bydzie wianowoł, a jo i baba każ sie mómy podzioć?

- Wszystko ode mnie dostaniesz. Dach nad głową dostaniesz,

kromkę chleba dostaniesz, a dziecka ci wywianuję i to jeszcze

jak! A przecie i tak nie masz wyboru, boś jest niemocny i nic nie

poradzisz już robić.

Emil nie zgodził się oddać majątku dziedzicowi. Mościnek jesz-

cze trzykrotnie nachodził go z tą samą sprawą i za każdym razem

wracał z kwitkiem. A gospodarz czuł się na zdrowiu coraz gorzej.

Wreszcie jednego dnia zawezwał dziedzica i tak mu prawi:

- Sumeryjo! Ku czymu mi to prziszło! Skoranie pańskie! Tóż

dejcie tyn papiór, to go podpiszym, ale pamiętejcie mi tu na Pón-

bóczka przisiąc, że mnie nie oszukocie i nie wyraficzycie!

- Podpis twój i mój na papierze są najważniejsze. W umowie

wszystko jest napisane, co mi dajesz i co tobie będzie dane.

Niczym nie ryzykujesz. Podpis ważniejszy od ludzkiego słowa.

Tymczasem w bryczce, na podwórku, siedział notariusz

z przygotowaną zawczasu umową. Został przywołany i w jego

obecności Emil złożył podpis. Stało się. Dziedzic dopiął swego.

Nazajutrz kolasa ze dworu przyjechała po chorego. Znalazł się

w najlepszym szpitalu w Bielsku. Leżał tam długo, miesiące dwa,

a po tym czasie wrócił podleczony do Ligoty. Był zdrowy na tyle,

że na własnych nogach chodził, ale do roboty i tak nie był zdolny.

Wrócił wszakże już nie do swojego domu, bo ten przekazał dzie-

dzicowi, tylko do mieszkania w dworskich czworakach. Jeszcze

niedawno bogaty siedlok, który posiadał dom i pole, parobków
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i służbę, musiał na równi ze służącymi i fornalami pomieszki-

wać marny kąt. Jakże żałował swojej decyzji. Kilkakrotnie chciał

rozmawiać z dziedzicem, ale on nigdy nie znalazł dla niego cza-

su. Żona go namawiała, by oddał sprawę do sądu, że nie chciał

sprzedawać majątku, miał potłuczoną głowę i nie wiedział, co

robi. W końcu dał się przekonać i założył w sądzie sprawę. Jed-

nakże nie uznano jego roszczeń, bo najważniejszy dla sędziego

był podpis, który złożył w obecności notariusza.

Emil żył w czworakach jeszcze dwadzieścia lat. W tym czasie

dorosły jego dzieci. Dziedzic nie w pełni wywiązał się z umowy,

dał jemu i żonie skromne utrzymanie, ale odnośnie dzieci, to

wywianował je ponoć bardzo marnie, mimo, że wziął swego cza-

su wszystko, „jak stało i jak leżało”- tak o tym wtedy mówiono.
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Myszkowa Dziura beze dna
Całe dzisiejsze Zawodzie było kiedyś zalane wodami dwu

dużych stawów, Myszkowca i Borkowca, a do tego kilku mniej-

szych, których nazw już zapomniano. Stawy te dawno temu osu-

szono, a powstałe w ich miejscu tereny przeznaczono pod upra-

wę i zabudowę. Po Myszkowcu pozostał tylko głęboki dół, który

znajduje się pół kilometra za domami na Zawodziu i do dziś

nazywany jest Myszkową Dziurą. Dotarcie do tego miejsca jest

utrudnione z powodu braku drogi w tym kierunku czy chociaż-

by wydeptanej ścieżki, gdyż nikt tam nie chodzi. Miejsce cieszy

się złą sławą i podobno nadal bardzo tam straszy.

***

Historia ta wydarzyła się na Myszkowcu w czasie, kiedy była

wielka zawierucha, nazwana później pierwszą światową wojną.

Do wojska rukowało, jak się wtedy mówiło, wielu mężczyzn, oj-

ców, synów, narzeczonych. Jednym z nich był Kacper. Pożegnał

żonę i dzieci, wyszedł przed dom, potem stali wszyscy na drodze

i nie mogli się rozstać, a jego dorastająca córka rozpaczliwie pła-

kała. Stała tam długo, nawet jak wszyscy się rozeszli. W tym

czasie drogą szedł jeszcze jeden człowiek, młodzieniec z pytlicz-

kiem na plecach. Zbliżył się do płaczącej dziewczyny i zapytał

o przyczynę jej zmartwienia. Odpowiedziała:

- Tatulka na wojnę rukowali. A bez taty będzie nam źle.

A co się stanie, jak nam tatulka zabiją? Będzie go to bolało, a my

zostaniemy sami.

- A powiedz mi, jak masz na imię?

- Urszula.

- To piękne imię. Oznacza po łacinie niedźwiedzicę. Musisz

być silna jak niedźwiedzica, wtedy wszystko przetrzymasz,

a tata wróci.

Dziewczyna miała zakrytą dłońmi spłakaną twarz. Gdy ją

odsłoniła, młody człowiek zauważył, że nie ma do czynienia
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z dzieckiem, ale z panienką i to niezwykłej urody, o ciemnozielo-

nych oczach późnego lata, opalonej twarzy, z delikatnymi piega-

mi na policzkach i małym nosku. Przy tym, jak widać, była osobą

niezwykle uczuciową i szlachetnego charakteru. Zrobiła na nim

ogromne wrażenie. Chłopak przez chwilę jakby wahał się przed

tym, co ma za chwilę wyrzec, a potem wypowiedział zaskakujące

słowa:

- Posłuchaj mnie, Urszulko. Co powiesz na taką moją pro-

pozycję. Jeżeli przestaniesz płakać i uśmiechniesz się do mnie,

to ja przypilnuję twojego ojca, aby mu się tam na wojnie nic nie

stało, a jak wrócimy i mnie zechcesz, to się z tobą ożenię!

Stało się coś bardzo dziwnego. Dziewczyna uspokoiła się,

otwarła ze zdziwienia usta, badawczym wzrokiem popatrzyła na

młodzieńca, a po krótkiej chwili uśmiechnęła się poprzez łzy.

- Ożenisz się z nieznajomą dziewczyną?

- Z jaką nieznajomą? Spojrzałem ci głęboko w oczy i zoba-

czyłem w nich wszystko, czego pragnę.

Potem zbliżyła się do chłopaka, a ten, do niedawna całkowi-

cie obcy człowiek, wziął ją w ramiona i utulił.

- Będziemy z ojcem trzymali się razem i ochraniali. Wrócimy

na pewno, bo mamy dla kogo żyć. Ja jestem sierotą i nie miał

mnie kto pożegnać, więc zrób to ty. Planowałem zostać księ-

dzem. Ale teraz już nie chcę, bo poznałem ciebie. Tylko na pew-

no na mnie czekaj! Co miesiąc będę pisał do ciebie list! Bądź

zdrowa! Żegnaj!

- Nie powiedziałeś mi, jak masz na imię?

- Krystek. Mam na imię Krystian, mów mi zawsze Krystek.

Poborowy ruszył w dalszą drogę, przyspieszył kroku, ale

i tak oglądał się raz po raz na malejącą  figurkę Urszuli, która

oparta o furtkę, uspokojona, a nawet szczęśliwa, machała do

niego pożegnalnie. Są czasem w życiu takie chwile, kiedy szyb-

ciej płynie czas, a człowiek potrafi zrobić w jeden moment coś,

co w innej sytuacji robiłby latami. Tak właśnie było tym razem.

Mijały dni, miesiące, lata. Mężczyźni z wojny nie wracali,

ale listy płynęły do Urszuli bardzo często. Krystian żył i nie zapo-

minał. W listach niewiele pisał o swojej żołnierskiej doli, a prze-

ważnie o tym, jak to razem będzie im dobrze. Z wojny dochodziły

różne straszne doniesienia, na szczęście jednak front omijał
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Ligotę i nigdy tu nie było walk. Aż wreszcie wojenny koszmar się

skończył! Ojciec Urszuli wrócił do domu i wszyscy w rodzinie

znowu byli bardzo szczęśliwi. Okazało się, że ojciec nigdy nie

spotkał się z Krystianem na wojnie. W inne miejsca rzucił ich

los. Wszyscy żołnierze, którzy przeżyli, wrócili już do swoich do-

mów, tylko Krystek nie wracał. Listy nagle przestały przycho-

dzić. Już cztery lata, jak Urszula nie widziała chłopaka. Wtedy

straciła nadzieję. Również rodzice i bracia przegadywali, że to

nie ma sensu, że zginął albo znalazł sobie jakąś kobietę. Potem

zdarzyło się, że na weselu kuzynki poznała innego chłopca i za-

częła się z nim przyjaźnić.

Miejscem tajemnych spotkań była Myszkowa Dziura, bo ten

zakątek uchodził za dyskretny i przez wszystkich omijany z po-

wodu niedobrej sławy. Urszula i Janek nie byli jednak parą zbyt

szczęśliwą. Rodzice chłopaka nie akceptowali panny, gdyż nie

siedziała w domu, jak przystało na wiejską dziewczynę, tylko

przebywała w mieście, u starszej siostry w Bielsku. Pracowała

tam w fabryce jako tkaczka. Z kolei rodzice Urszuli nie bardzo

aprobowali ich przyjaźni, bo Janka uważali za zbyt prostego,

a jego rodziców za staroświeckich.

Urszula zachowywała się trochę dziwnie, mówiła Jankowi,

że go miłuje i że go chce, lecz nigdy nie pozwalała się chłopcu

nawet przytulić. A on nadzwyczaj miłował tę dziewczynę zarów-

no z powodu jej wyjątkowej urody jak i dobrego charakteru.

Zastanawiał się jednak, dlaczego jest taka niedostępna, może

nie umie wyrazić swoich uczuć, a może jednak go nie kocha?

- Jak mnie nie zechcesz, to się ciepnę do Myszkowej Dziury

- powiedział.

Po tych słowach Urszula już nie przyszła na następne spo-

tkanie, a wieś obiegła sensacyjna wiadomość, że jej pierwszy

narzeczony właśnie powrócił z wojny! Podobno leżał ranny gdzieś

w dalekiej Macedonii i potrzebował dużo czasu, żeby dojść do

siebie.

Było to pewnej nocy, gdy ktoś zastukał do drzwi chałupy.

Do sieni wyszła Urszula z kagankiem w ręku. Przez zakurzoną

szybkę w drzwiach zobaczyła człowieka ubranego w znoszony

żołnierski mundur.
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- Boże! Toś ty, Krystek? Sam Pan Bóg cię teraz posyła!

Mimo upływu lat rozpoznali się od razu i rzucili  sobie w obję-
cia. Już następnego dnia oboje wyjechali, a potem szybko wzięli
ślub.

Janek dowiedział się od rodziny, że Urszula wyjechała gdzieś
daleko i że już nie wróci. Z rozmowy z jej bratem wynikało, że
innego kochała już od dawna. Był to prawdziwy cios dla niego.

Janek podobno dalej chodził na miejsce spotkań nad Myszkową
Dziurę. Czego tam szukał i co tam robił? Widywano go tam wie-
lokrotnie, a potem ślad po nim zaginął. Nie było go w domu ani

u rodziny, ani u przyjaciół. Myślano, że wyjechał w poszukiwa-
niu swej ukochanej. Coraz częściej jednak ludzie przegadywali,
że odebrał sobie życie i rzucił się do Myszkowej Dziury. Któregoś

dnia strażacy przeszukali dokładnie to miejsce, ale bezskutecz-
nie.

- Chłopy! Nie poradzymy, nie nóńdymy człowieka, bo Mysz-

kowa Dziura, jak ludzie godajóm, to dziura beze dna! Beze dna!

***

Kolejne zdarzenie związane z Myszkową Dziurą miało miej-
sce ćwierć wieku później, tuż po zakończeniu straszliwej drugiej

wojny światowej, gdy sytuacja polityczna i społeczna była nie-
ustabilizowana. Dochodziło do rozliczeń i aktów przemocy, a we
wsi raz po raz widywano partyzanckie oddziały. Krążyły o nich

zatrważające opowieści.
Wśród wielu chłopaków wojennego pokolenia młodzieży był

jeden o rzadkim imieniu Otton, którego wołano Otek. Był to po-

dobno młodzieniec koleżeński i uczynny, ale jego wadą było to,
że zawsze miał swoje zdanie, którego nie bał się wypowiedzieć.
Nie miał łatwego życia, na wojnie urwało mu połowę ręki. Ludzie

mówili, że ktoś mu groził. Ale nikt nie pomyślał, że można go
skrzywdzić, bo był przecież kaleką.

Pewnego dnia Otek nie wrócił na noc do domu. Rodzina

poszukiwała go wśród bliskich i znajomych, bezskutecznie. Cze-
kano, że może jednak kiedyś powróci. Ale on nie wracał. Ktoś
w końcu wpadł na pomysł, żeby przeszukać okolice Myszkowej

Dziury. Tak też zrobiono. Udała się tam grupa ludzi i okazało
się, że wokół stawku jest dużo śladów na śniegu, które prowadzą
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w stronę wody. Przyniesiono strażackie drabiny, bosaki i pene-

trowano głębię, lecz bezskutecznie. Jeden ze starszych straża-

ków powiedział:

-  Chłopy! Nie poradzymy, nie nóńdymy nikogo, bo jak lu-

dzie godajóm, Myszkowa Dziura jest beze dna!

W jednym z domów na Zawodziu mieszkał na gospodar-

stwie głuchoniemy Wiktor, parobek, który zaginięcie Otka bar-

dzo przeżywał, gdyż się obaj przyjaźnili. On to dziesiątego dnia

od tego zdarzenia przybiegł do wsi bardzo rozemocjonowany

i swoim językiem gestów wskazywał na Myszkową Dziurę. Męż-

czyźni pobiegli w tamtą stronę i zobaczyli na powierzchni stawu

pływającą drewnianą protezę. Następnego dnia woda wydała

zwłoki zaginionego. Otek wypłynął na powierzchnię. Ciało po-

krywał cieniutki lód. Jego biała twarz miała zadziwioną minę,

otwarte oczy jakby chciały coś powiedzieć, a opuchłe usta wy-

szeptać:

- Dlaczego odebraliście życie mnie niewinnemu?

Nie miał kto odpowiedzieć na to pytanie. I nie umie odpowie-

dzieć do dnia dzisiejszego. Ci, którzy wiedzieli, zamilkli ze stra-

chu. Dlatego tak ważna jest ludzka pamięć o tamtych wydarze-

niach z szacunku dla zmarłych.
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Ligocki wiatrak
Gdy jakiś podróżnik udający się z Ligoty do Czechowic lub

Zabrzega znalazł się na zachodnim krańcu Burzeja, pośród mo-

notonnego krajobrazu łąk przy rzece Iłownicy, nie mógł nie do-

strzec dużej, strzelistej budowli, jakże odmiennej od innych.

Wyróżniała się ona wielkością i kształtem od tutejszych domów.

Był to wiatrak. Z dala obserwator miał wrażenie, że ruchome

ramiona budowli machają do niego zapraszająco. A gdy się zbli-

żył na tyle, że płaszczyzna śmigieł zajęła mu cały widnokrąg,

wydawało mu się, że wirował przed nim cały świat, kołysał się

horyzont przecinany wielkimi płatami, migotało słońce i chmu-

ry. Słychać było furgotanie wiatru, pomrukiwanie mechanizmów

i czuć drżenie ziemi. Zdało się, że to wcale nie wielgachna bu-

dowla, lecz jakiś gigantyczny stwór, który żyje, porusza się, po-

mrukuje, gwiżdże i szumi.

Wiatraczysko stało za pierwszym burzejskim zakrętem nie-

daleko miejsca, gdzie rzeczka Jasienica wpada do Iłownicy. Nale-

żało do rodziny Golów, a ostatnim jego właścicielem był Antoni

Gola, syn Pawła. Obiekt funkcjonował przy gospodarstwie o daw-

nej numeracji 99. W skali historii miejscowości nie był szczegól-

nie wiekowy, ale nawet najstarsi ludzie nie pamiętają, kiedy się

tu pojawił. A zbudowano go w drugiej połowie XIX wieku.

Tenże burzejski wiatrak był o tyle ciekawy, że zaliczał się

w tak zwanych koźlaków. Podstawową jego cechą było to, że

całym budynkiem można było obracać po to, by ustawić skrzy-

dła w kierunku wiatru. Wykonanie takiej konstrukcji zapewne

nie było proste. Nieruchomy pozostawał tylko kozioł osadzony

na 6-metrowej średnicy fundamencie. Drewniane sanki, element

kozła, były smarowane słoniną, aby przy obrocie zmniejszyć tar-

cie. Budynek wiatraka wykonany był z nieheblowanego drewna

i pokryty dwuspadowym daszkiem. Do wnętrza wiatraka  pro-

wadziły schody zewnętrzne z poręczą. W środku, między kondy-

gnacją drugą i trzecią, poruszano się schodami wewnętrznymi.



106

Pierwszą czynność, jaką wykonywał młynarz przed przystą-

pieniem do pracy, było określenie kierunku oraz siły wiatru.

Następnie przy pomocy kilkumetrowego dyszla wychodzącego

na zewnątrz budynku oraz zespołu przekładni należało tak usta-

wić wiatrak, aby optymalnie wykorzystywał podmuchy wiatru.

Do wykonania tego zadania wystarczył nawet jeden człowiek,

jeśli w pobliżu był jeszcze ktoś, urządzenie nastawiano w kilka

osób, wtedy było lżej. Druga czynność w przygotowaniu urzą-

dzenia do pracy to tak zwane napierzenie śmigieł. Cztery wielo-

metrowe łopaty miały konstrukcję szkieletową, umożliwiającą

nakładanie lub zdejmowanie ich elementów, a w ten sposób re-

gulowanie siły parcia wiatru na śmigi. Można je było zapierzyć

bądź odpierzyć. Jeśli wiatr był słaby, dodawano elementy śmi-

gieł wykonane z drewnianych listew, gdy powiewy były zbyt moc-

ne, piór ujmowano. Wory zboża przed ich przetransportowaniem

na najwyższe piętro najpierw należało zważyć. Wykonywano tę

czynność na parterze przy pomocy wagi, a mniejsze porcje przy

użyciu tak zwanego myncyrza. Następnie transportowano je

w górę przy pomocy liny na wielokrążku. Na najwyższej kondy-

gnacji rozpoczynał się proces produkcyjny. Młynarz na tym eta-

pie puszczał wiatrak w ruch. Zwalniał hamulec koła zębatego,

zwanego królem. Całym budynkiem zadygotało, a poszczególne

mechanizmy ruszyły do pracy. Wał skrzydłowy zamieniał ener-

gię wiatru na pracę wszystkich mechanizmów, cywie ze szczebli-

nami poruszało najważniejszą część roboczą - kamienie młyń-

skie. Proces mielenia zaczynał się od napełnienia ziarnem skrzyni

zasypowej. Z zasypu ziarno trafiało wprost między owe kamienie

i było rozcierane. Kamienie miały od strony roboczej nacięcia –

bruzdy i fazy. Co jakiś czas trzeba je było ostrzyć, czyli pogłębiać

bruzdy przy pomocy narzędzia zwanego oskardem. Mielone ziarno

na wszystkich etapach obróbki nazywano mlewem. Po przemia-

le wędrowało do cylindra, czyli pojemnika z przesiewaczem, zwa-

nego też pytlem – tam następował proces filtracji przy pomocy

sit na różne gatunki. Następnie w postaci mąki lub różnej gru-

bości kaszy produkt opuszczał młyn. W zależności od jakości

ziarna i jego stopnia wilgotności często trzeba było powtarzać

czynność rozcierania, nieraz kilkakrotnie. Za usługę młynarską

płacono pieniędzmi lub w naturze, pozostawiając w rozliczeniu
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część mąki. Za normę przyjmowano  następujące obliczenie: ze

100 kg zboża (1 metra) otrzymywano 58 kg mąki, 30 kg otrąb,

10 kg zostawiano młynarzowi za usługę, a 2 kg szło na tak zwa-

ny rozkurz (straty). Młynarze, zwłaszcza w dawniejszych cza-

sach, uchodzili za ludzi bardzo zamożnych. Ponieważ mieli stałą

pracę, to również stały dochód. Przysłowie, że jest ktoś „głodny

jak młynarsko kura” mówi samo za siebie.

***

Tymczasem zbliżał się wieczór. Słońce  zasnute czerwienią

chmur opuszczało się ku horyzontowi gdzieś daleko za Zabrze-

giem. W domu Golów żona młynarza oczekiwała powrotu męża

z młyna, lecz on wciąż nie nadchodził.

- Dziołuszki, już szósto godzina dochodzi a taty ni ma, borok

bez wieczerzy zaś we młynie siedzi. Widocznie dostoł jakąś pil-

nóm robote i ni może do chałpy przyjść. Wybiercie się ku nimu,

zaroz wóm swaczyne przirychtuje, żeby do wieczerzy dotrwoł.

Dwie młynarskie córki, ośmioletnia Krysia i dziewięcioletnia

Helenka kręciły się po domu, gdy mama je zawołała. Za chwilę

były gotowe do wymarszu. Droga do wiatraka nie była długa.

Przejść przez podwórko, potem za ogrodzeniem jeszcze paręset

metrów przez pola w stronę rzeki. Dziewczyny tylko czekały na

taką okazję, bo bardzo lubiły chodzić do młyna, gdyż tam czeka-

ło na nie królestwo zabaw, choć czasem też praca.

- Jedzyni mocie prziszykowane na stole, a dejcie pozór, żeby

się ka po dródze nie obalić i kawy nie wyloć, co je w banieczce.

A pamiętejcie, żeby tam we młynie choć troche posprzątać, bo

jak się nie wyciyro po kapce, to tam za chwile nie wlezymy przez

tóm mąke.

Na stole leżały dwie ogromne pajdy chleba – grube na trzy

palce kromy specjalnie w środku drążone, by w nich pomieścić

rozrobiony ser ze śmietaną. Tata lubił ser, zwłaszcza jak był odro-

binę posłodzony cukrem. Krysia zawinęła jedzenie w białe płót-

no, a Helenka wzięła do ręki bańkę z napojem i wyszły z domu.

Wiatrak najpierw był niewidoczny z powodu wysokich drzew,

ale jak minęły ostatnie z nich, na końcu ich pola, na otwartej

przestrzeni, gdzie rozpościerały się rozległe łąki nad rzeką Iłow-

nicą i zawsze hulał wiatr, stała ogromna budowla wysmukłego
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kształtu z wielkim, kręcącym się wirnikiem i czterema kilkume-

trowymi śmigłami. Dziewczynki podeszły do tego budynku od

strony schodów, wdrapały się na nie i z trudem otwarły skrzy-

piące drzwi. We wnętrzu  dość ciemnego pomieszczenia zobaczy-

ły ojca białego od mąki, właśnie wygarniającego przegrody z bia-

łym pyłem. Ojciec uśmiechnął się do córek. Był zadowolony,

że je widzi i że o nim pamiętano.

- Tata! My ci prziniósły swaczyne do jedzynio. Mama sie sta-

ro, żeś ni ma pojedzóny, jyny fórt robisz i robisz, choć poźno

godzina...

- Nadyć widzicie, że zaś mi się kupe roboty uzbiyrało. Ni ma

ji co odkłodać, bo kożdymu sie śpiycho. Dobrze, żeście prziszły,

to sie kapke pokrzepie i bydym mioł siłe robote skóńczyć.

Dziewczyny czekały, by ojciec rozpoczął posiłek, bo wtedy

będą mogły zająć się sprzątaniem i wycieraniem wszędobylskiej

mąki. Najpierw zaczęły zamiatać biało-burą podłogę, usuwać

pobielone pajęczyny w kątach i przetarły zapylone okna. Uwijały

się szybko i chętnie, bo wiedziały, że jak szybciej skończą, to

będą miały więcej czasu na zabawę. A bawić się we młynie uwiel-

biały. Wyobrażały sobie, że wysoka budowla wiatraka to olbrzy-

mi zamek, a one są w nim królewnami. Było tam dużo miejsca

na zabawę, wiele najrozmaitszych zakamarków, a w każdym

z nich dziwne urządzenia i przedmioty. Niektóre z nich porusza-

ły się, wydawały dziwne dźwięki, trzepotały lub skrzypiały. Cza-

sem pod sufitem przeleciał jakiś spłoszony nietoperz lub zahu-

kała zbudzona sowa, potęgując fantastyczną atmosferę baśni.

- Witamy w naszym zamku słynnego króla Brambambula! –

królewna Krysia wypowiedziała te słowa i przywołała królewnę

Helenkę do okna.

Zobaczyły przez nie, jak do wiatraka właśnie podjeżdżał jakiś

pojazd konny. Dziewczynki wyobrażały sobie, że to królewski

powóz. Za chwilę powinien pojawić się piękny rycerz... Tymcza-

sem przyjezdni wyładowali wory pełne zboża i zapełnili wóz wo-

rami z mąką. Wyglądało to tak, jakby służba rozładowała wozy

pełne skarbów i złota. Po chwili orszak odjechał. Rycerza tym

razem nie było, ale kto wie, może już następnym razem bajka się

spełni, a marzenia zrealizują. Ojciec skończył już pracę i przy-

wołał dziewczyny. Wkrótce wszyscy razem wracali na nocleg do
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domu. Tato po mozolnym dniu, a dziewczyny po bajecznej zaba-

wie. Panienkom w nocy jeszcze długo wyświetlały się we śnie róż-

ne obrazy rodem z najpiękniejszych bajek z wysokiego zamku.

***

Burzejski wiatrak na mapie wojskowej z 1934 roku był ozna-

czony jako obiekt strategiczny. W czasie działań wojennych

u końca drugiej wojny światowej budowla została częściowo

zniszczona, między innymi oderwane zostało jedno skrzydło.

Urządzenia odremontowano i służyły one jeszcze kilka lat, ale

z powodu znacznego wyeksploatowania produkowano już tylko

gorsze gatunki mlewa. Nie wytwarzano białej mąki spożywczej,

nazywanej w tych stronach dortówką. Pod koniec lat pięćdzie-

siątych XX wieku wiatrak został rozebrany. Pracował prawdo-

podobnie równe sto lat. Nie można wykluczyć, że niektóre jego

części trafiły wraz z wozownią Hessów do skansenu w Chorzo-

wie, dokąd w tym czasie przeniesiono podobny obiekt z Grzawy

pod Pszczyną, co sugeruje jedna z pracownic muzeum, pani

dr Karolina Kot.

W bliskiej okolicy były jeszcze trzy wiatraki podobnej kon-

strukcji, na Burzeju u innego Goli (zbieżność nazwisk), na za-

brzeskich Mościskach u Kuboszka oraz nieco innej konstrukcji

u Wiznera na Zawiściu.
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Nieszczęsny gepel
Na podwórku pewnego gospodarstwa na końcu wsi, jeśli skie-

rujemy w ziemię wzrok, zobaczymy resztki jakiegoś żelaznego
mechanizmu. Jeżeli go zaś nie znajdziemy wśród wysokiej tra-
wy, to chodząc po placyku niechybnie zahaczymy o niego nogą

i potkniemy się. Kilkadziesiąt lat temu, zanim nastała elektrycz-
ność, stało tutaj urządzenie do napędzania maszyn przy użyciu
siły pociągowej zwierząt – kierat, zwany przez miejscowych ge-

plem. Miał on dużą, prawie metrowej średnicy zębatkę sprzę-
żoną z długim drewnianym dyszlem, do którego wiązano krowę
albo konia. Drepczące w kieracie zwierzę przy pomocy przekład-

ni napędzało maszyny, młockarnię, sieczkarnię czy wialnię.
Właściciel nadzwyczaj dbał o to urządzenie, wszystkie czę-

ści zawsze były pomalowane, mechanizmy nasmarowane, a naj-

bardziej w oczy rzucał się drewniany dyszel, masywny, równy,
gładko heblowany i tak samo pokryty lśniącą farbą. Sąsiedzi,
którzy odwiedzali gospodarza, a czasem przypadkowi ludzie za-

wsze zwracali uwagę na tę maszynę, dopytywali się o nią, wyra-
żali swoje uznanie, chwalili i pytali:

- Skąd to gospodorzu mocie taki szumny tyn gepel?

Chłop o dziwo wcale się nie cieszył takimi słowami, speszo-
ny ucinał rozmowy, zmieniał temat, a wzrok mu uciekał gdzieś
daleko.

Gospodarzowi, chociaż był pracowity, każda rzecz przycho-
dziła z wielkim trudem i z przeszkodami, a co gorsza, nawiedza-
ły go ustawicznie rozmaite kłopoty, choroby i nieszczęścia. Jak-

że często żona musiała z rozpaczą alarmować męża, bo ciągle
coś niedobrego się działo w gospodarstwie i w domu. Chłop wte-
dy tylko zagryzał wargi, nawet nie klął i brał się do następnej

roboty. Rola, którą uprawiał, była położona między dawnymi
stawami i trudna do uprawy, gliniasta, rudkowa. Ciężkie skiby
z trudem przewracał pojedynczy pług, a niewielki konik z wysił-

kiem ciągnął swoje brzemię. Chodzący za pługiem w pocie czoła

wykrawał w ziemi każdą skibę.



111

Tego roku od wczesnej wiosny była dobra, sprzyjająca pogo-

da, zazieleniły się młode zboża, zapowiadały się dobre zbiory.

A tu żona znów rozpaczliwie woła:

- Stefan, leć gibko ku kóniczysku, tam się Malina z koła

urwała i wlazła do szkody, nażarła się kóńczyny i zdo się, że jóm

odymo!

Z dala widać, że krowa wygląda karykaturalnie, oba boki

ma tak bardzo wydęte, że zdają się być większe od niej samej.

Chłop dobiega do krowy i stara się ją przepędzić po polu, by się

pozbyła gazów. Zwierzę jest jednak ociężałe i nie daje rady cho-

dzić, w końcu przyklęka na oba kolana, przewraca się na bok,

głośno stęka, wreszcie bardzo duży i szorstki jęzor wychodzi jej

z pyska, dławi ją i bezlitośnie dusi. Sąsiad przybiega z długim

nożem i obaj starają się przebić brzuch krowy w odpowiednim

miejscu, by wypuścić gazy. Jednakże życia zwierzęcia uratować

się nie udaje.

Deszcze, burze i grad, upały i susze nie oszczędzały tej ziemi

i tego domostwa, przeciwnie, jakby bardziej niż innym dokucza-

ły i wyrządzały szkody. Ze zmartwienia nad mnożącymi się pro-

blemami chłop zaczął się zniechęcać i robotę zaniedbywać. I tak

to trwało jakiś czas, pola były byle jak obrabiane, zwierzęta się

nie darzyły, częstokroć zaglądała do tych ludzi bieda. Mało tego,

któregoś dnia w czasie cięcia drewna chłop dość poważnie ska-

leczył się piłą.

-  Stefan, przeca widzisz, że nóm się fórt nie darzi. Jo my-

ślym, że muszymy cosik zrobić z tym geplym, na pewno przez

niego mómy tóm srómote! Wiysz przeca, co tacik o tym geplu

godali... Pozbydźmy się go – namawiała żona.

Chłop jednak się uparł, znów mocno zagryzł wargi i wymam-

rotał:

- Taki szumny gepel, nie bydym się go pozbywoł, kto bydzie

tela roboty robił, zboże młócił, dyć jo już je stary, bez gepla nie

poradzym.

Ludzie ci się zestarzeli i pomarli bezpotomnie. Następnym

gospodarzom kierat za przyczyną sprowadzenia elektryczności

przestał być potrzebny. W końcu zdemontowano niszczejące

urządzenie, a drewniany dyszel spalono. Dopiero po wielu

latach mieszkający tam młodzi ludzie przypadkiem odkryli
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tajemnicę skrywaną przez Stefana, że to właśnie kierat był po-

wodem nieszczęść jego rodziny. Okazało się, że dyszel gepla zro-

biony był z drewnianego, przydrożnego krzyża, stojącego tam

dawno temu. Krzyż ten został uszkodzony przez pocisk w czasie

jednej z wojen, a belkę nieroztropnie użyto do kieratu.
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Rozdział IV
PODANIA

Tajemnice domu nr 7
W jednym z najstarszych domostw Ligoty, pod numerem 7,

położonym na niewielkim wzniesieniu naprzeciw potoku Młyn-

ka, żyło na przestrzeni wieków wiele znaczących rodzin. Histo-

ria, która będzie tu opisana, wydarzyła się za właścicieli zwa-

nych Wilczkami, których wielki majątek jeszcze się rozrósł

w tajemniczych  okolicznościach.

***

Rozalka była nastolatką, już nie dzieckiem, ale jeszcze nie

panną. Dzisiaj sama została w domu, gdyż był dzień targowy.

Rodzice, jak tylko zaczynało dnieć, pojechali na jarmark, czyli

jak mawiano – na rynek do Bielska.

- A pamiętej rano doglądnąć parobka, żeby nie przispoł

i wczas krowy wygnoł na pastwisko, a potym ich zawrził przed

nastaniym upału. I zawczasu chyćcie się za obiod, bo bydymy

fest głodni z miasta wracać. I dej se na wszystko pozór! – rodzice

przed odjazdem wydali córce ostatnie instrukcje.

Rozalce nudziło się samej w domu, więc wcześniej niż trzeba

postanowiła pójść do piwnicy po ziemniaki na obiad. Rychło

znalazła się w ciemnym piwnicznym lochu, a świeczka oświetliła

lichym światłem przejście do pomieszczenia z jarzynami. Tu miała

wejść, ale kątem oka dostrzegła znajome białe drzwi, które ją

zawsze intrygowały. Tej jednej furty nikomu nie wolno było otwie-

rać ani wchodzić za nią pod żadnym pozorem. Był to jeden

z niewielu surowych zakazów obowiązujących w tym domu.

Ojciec mówił, że za białymi drzwiami zaczyna się wielki loch,

z którego nie ma powrotu. Jednakoż w młodym wieku cieka-

wość i nieroztropność bywa silnejsza od rozwagi. Tak stało się

i tym razem. Dziewczyna postanowiła złamać zakaz, wszak
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nikt jej nie nadzorował. Miała przemożną ochotę przynajmniej

zerknąć na to, co się kryje za białymi drzwiami. A może są ślepe

i za nimi po prostu nic nie ma, więc po co się bać? Ojciec tam też

nigdy nie wchodził i nie sprawdzał, więc sam nie wie, jak jest.

Przekonam się, że nic strasznego tam nie ma i odtąd nie będę się

bała chodzić do piwnicy – kalkulowała. Odbiła skobel, aby tylko

uchylić skrzydło drzwi. Wtedy nie wiadomo skąd przybiegł duży,

biały kot i przez szczelinę przemknął się do wnętrza. Był to obcy

kot, którego Rozalka nigdy w domu nie widziała. Gdy znalazł się

w mroku, odwrócił głowę, przeraźliwie zaświecił swoimi zielony-

mi ślepiami i skrzypliwie zamiauczał.

Drzwi nie były atrapą, za nimi zaczynał się wąski, długi tu-

nel. Po kilku metrach ponure przejście utonęło w mroku. Kot

obejrzał się znowu, przymrużył oczy i tym razem łagodnie, hip-

notycznie, jakby zapraszająco zamiauczał na dziewczynę. Rozal-

ka w tym momencie została jakby urzeczona, przestała pano-

wać nad swoim czynami i emocjami. Strach stał się jej obcy.

Poddała się dziwnej wewnętrznej woli poznania tajemnicy tego

miejsca. Biały kot ruszył przodem, a dziewczyna podążała za

nim w nieznane. Licha świeczka ledwie oświetlała ciemne czelu-

ści. Oprócz bieli kota przez dłuższy czas nie było widać nic.

Za pierwszym zakrętem tunelu zaczęło się coś dziać. Usły-

szała narastający jazgot, a potem łopotanie skrzydeł olbrzymich

nietoperzy, które napastliwie zbliżały się do dziewczyny z dużą

szybkością, okrążały ją i jakby celowały w jasne włosy. Raz po

raz widziała ich otwarte czerwone paszcze i falujące języki. Uchy-

lała głowę przy każdym ich natarciu i zasłaniała się świecą. Stwo-

rom tym najwyraźniej ogień nie odpowiadał, więc chyba z tego

powodu zaprzestały ataku, zawisły u sufitu głowami w dół, prze-

szkadzając w marszu. Strach było obok nich przechodzić.

- O rety! – krzyknęła nagle, gdy omal nie wpadła na ludzki

szkielet, który  w zastygłej pozycji, na klęczkach, w swych kości-

stych członkach trzymał jakiś złotawy przedmiot. Był to zapew-

ne łakomy złodziej, któremu nie udało się wynieść z lochu złotej

czary.

Nagle ich drogę przegrodziła żaluzja z grubej pajęczyny zwi-

sająca od sufitu aż do posadzki. Sieć była tak gęsta, że nie tylko

nic nie było przez nią widać, ale nie można było dalej iść. Gdy
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zbliżyła się do tej zasłony, kot wykonał unik i schował się za nią,

bo wcześniej zauważył, że z kryjówki wychodzi opasły, monstru-

alnej wielkości pająk.

- Skarbów ci się panienko zachciewa! Niedoczekanie twoje.

Najpierw cię omotam, a potem wypiję z ciebie świeżą krew –

ochrypłym głosem zawyrokował pająk – ha, ha! Już cię mam!

Wtem rzucił w stronę dziewczyny lepką sieć. Rozalka sku-

tecznie umknęła w bok. Pająk jednak nie przestawał atakować

dziewczyny i miotał siecią raz po raz, a ona szczęśliwie jej unika-

ła. Nagle nici pajęczyny zahaczyły o jej włosy. Jednego nie prze-

widział, że pajęczyna się łatwo pali! Ogień świecy w pewnym

momencie zapalił sieć i błyskawicznie zniweczył tę nikczemną

broń. Rozalka usłyszała głośne skwierczenie i pisk pająka, który

poparzony uciekał do swego schronu. Droga stanęła otworem,

a był to już koniec tunelu. Tam na podwyższeniu stał duży drew-

niany kufer okuty metalem. Na nim leżała czerwona, atłasowa

poduszka, na którą właśnie wskoczył towarzyszący dziewczynie

biały kot. Miejsce to było oświetlone promykiem światła niezna-

nego pochodzenia. Kot spojrzał wprost na Rozalkę i po raz pierw-

szy przemówił do niej ludzkim głosem:

- Król kotów Mrauczykot zabronił wydania skarbu komu-

kolwiek, kto nie będzie dziewicą wzrostu słusznego o płowych

włosach, która pokona pająka-wampira, a imię jej będzie brzmieć

Eleonora. A jak ciebie nazywają?

- Mam na imię Rozalia, a na drugie Eleonora.

- A więc to ty jesteś tą osobą, na którą czekam czas długi.

Bowiem drugie imię w królestwie kotów ważniejsze od pierwsze-

go. Pierwsze imię służy do wołania, a drugie do nazywania.

Ty jesteś tą, która otrzyma skarb. Lecz nie od razu. Musisz jesz-

cze spełnić trzy warunki. Pierwszy warunek jest taki. Wrócisz do

domu. Wejdziesz do izdebki, gdzie mieszka lokatorka, samotna,

stara Surmino. Ona tam na ciebie czeka. Podasz jej wodę do

picia, bo jest bardzo chora i wnet umrze. A gdy zrobisz ten uczy-

nek, ona ci chętnie zdradzi pewną tajemnicę, powie ci, gdzie jest

grób żandarma na waszym polu za Młynką, którego utopił szwer-

cownik. Pójdziesz na to miejsce, zapalisz świecę i odmówisz trzy

zdrowaśki za jego duszę, bo był to dobry człowiek. On czeka na

to. O nic więcej Surminej nie pytaj, bo pożałujesz.
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Zadziwiona Rozalka milczała, a kot mówił dalej:

- Drugi warunek jest taki. Zanim zaczną kopać w kuchni

pod podłogę, zabroń wszystkim cokolwiek mówić. Niech swą

robotę robią w milczeniu. Bo skarb jest pod białym kamieniem,

a nie lubi ludzkiego gwaru. On na was czeka. Pamiętaj, niech

nikt nic nie mówi, bo pożałujecie!

Rozalka chciała o coś zapytać, ale kot nie pozwolił sobie prze-

rwać mowy.

- Trzeci warunek jest taki. Jak będą wymieniać dach stary

na nowy, idź na strych pozbierać ludzkie kosteczki do kosza,

a potem zanieś je na cmentarz i pochowaj. One na ciebie cze-

kają. Pamiętaj, żeby zakopać je za ostatnimi grobami pod pło-

tem cmentarza i pomódl się za niechrzczone dusze, kości nie

wyrzucaj, bo pożałujesz! Czasu na spełnienie wszystkich wa-

runków masz dużo. Ale najdłużej jeden rok i sześć tygodni. Nie

zapomnij, bo czas szybko leci. Jak spełnisz warunki, kufer ze

skarbami będzie twój, tak samo jak skarb pod białym kamie-

niem. I jeszcze jedno – póki co nikomu nic nie mów, nawet ro-

dzonej matce. Powiesz wtedy, jak warunki zostaną spełnione.

Wtedy przyjdziesz tu ze mną po skarb. Wszystko stanie się samo

w odpowiednim czasie. A teraz wracaj, nie bój się. Światełko cię

zaprowadzi.

Rozalka z trudem wytrzymywała duszność panującą w lo-

chu. Brakowało jej tchu, a świeca z braku powietrza przygasała

i w końcu zgasła. Wtedy na szczęście zapaliło się światełko,

o którym mówił biały kot. Latarenka rozświetliła piwniczny tu-

nel, a z każdym krokiem powietrza było coraz więcej. W końcu

dziewczyna znalazła się u wejścia. Zamknęła białe drzwi, nabra-

ła ziemniaków i weszła do domu. Umyła twarz i ręce, a potem

zajrzała do lustra. Ogarnęło ją przerażenie. Na głowie miała po-

skręcany kołtun z nadpalonych włosów i pajęczych nici.

Po doprowadzeniu się do jako takiego porządku dziewczyna

pobiegła do Surminy. Stara kobieta leżała na łożu, była ledwie

przytomna. Święcącymi od gorączki oczyma spojrzała na przy-

byłą i wyszeptała:

- Jak to dobrze, żeś jest. Dobro z ciebie dziołcha. Podej mi

wody, bo mi strasznie chce się pić. Jo już nie chcym nic inszego

jyny spokojnie umrzić, boch już je staro, życi móm przeżyte.
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A teraz powiym ci jednóm rzecz, kieróm móm na sercu. Dwacet

roków tymu we Młynce szwercownik utopił żandara, kiery go

chycił na szmuglu na Wiśle w Zabrzegu. A tukej mieli swojóm

kryjówke w piwnicach pod chałpóm, kieróm wynajęli na kwatyr,

a gospodarz o niczym nie wiedzioł. Jo wszystko widziała, jak go

topił, ale mi zakozoł o tym godać, bo mnie też zabije. I jo tela

roków nie godała. Za Młynkóm na łące jest pochowany czter-

dzieści kroków od zakrętu. Trzeja by tam iść i mu świyczke za-

świycić i za dusze porzykać. Kto to zrobi, dostanie nagrode. Jo

się tego miyjsca trzimała z daleka, bo żech sie boła, ale teraz tyn

zabójca już nie żyje. Ale jo już teraz iść tam nie dóm rady.

Surminie, ledwie powiedziała te słowa, stwardniał język, ale

oczy dalej patrzyły. Rozalka, jak mało kto, bardzo była wszyst-

kiego ciekawa i nieraz rozmyślała, jak jest na drugim świecie,

więc odważyła się do umierającej powiedzieć tak:

- Surmino, jak umrzicie, przidźcie mi pedzieć, jako tam je

na tamtym świecie, boch jest ciekawo.

Stara kobieta nic nie odpowiedziała, jakby skinęła głową, bo

w tejże chwili oddała ducha.

Rozalka spełniła ostatnią wolę Surminy, poszła za Młynkę,

znalazła miejsce, gdzie był pochowany żandarm, wetknęła w zie-

mię świecę i zapaliła ją, a na koniec zmówiła szczerze trzy zdro-

waśki. Z lekką duszą odeszła stamtąd.

Pierwszy warunek jej zadany został spełniony, ale dziewczy-

na nie była szczęśliwa. Kołtun z włosów musiała obciąć do gołej

skóry i przez pół roku chodziła wszędzie w chuście. Co gorsza,

stara Surmino rzeczywiście się jej pokazała, pierwszy raz przed

godnimi świętami. Dziewczyna bardzo się przestraszyła jej wido-

ku, bo zjawa przyjęła postać kościstej staruszki z kijem w ręku.

Nic jednak nie mówiła, nie powiedziała, jak jej jest i gdzie prze-

bywa. Co gorsze, od tej chwili pokazywała się jej co miesiąc

w różnych miejscach, w nocy przy łóżku, za dnia we wierzbach,

na pastwisku, a za stodołą przesiadywała na pniakach. Bała się,

nie mogła tego znieść i nawet mszę zamówiła, żeby dusza spoko-

ju zaznała, ale to nic nie dało. Duch się dalej zjawiał

i straszył, choć nic ni mówił. Potem Rozalka sobie przypomnia-

ła, co jej powiedział w piwnicy kot, żeby o nic więcej Surminy nie

pytać, bo pożałuje, ale było za późno.
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Za pół roku, jakoś końcem wiosny, ojciec z zięciem postano-

wili założyć w kuchni drewnianą podłogę, bo dotychczas mieli

klepisko. Nie wypadało siedlakom tak mieć w kuchni, zwłaszcza

że najstarsza córka spodziewała się potomka i rodzice chcieli,

żeby dziecko nie chodziło po wilgotnej ziemi tylko po delówce.

Pewnego dnia kobiety wyprawiły się na Wilczkowe pole za rzekę

na Zawodziu. Była tam ława dla pieszych, a dołem przejazd dla

koni, czyli bród, nazywany wąwozem. Mówiło się na to miejsce

„do kółek”, bo rzeka tworzyła tam liczne zakola z okrągłymi

wysepkami pośrodku. Na polu kobiety okopywały ziemniaki,

a w tym czasie mężczyźni zajęli się układaniem podłogi. Jak

tylko wydobyli ziemię na jeden sztych, na środku izby natrafili

na coś tak bardzo twardego, że nie mogli dalej ryć. Gdy zdjęli

warstwę ziemi, ukazał im się piękny, lśniący biały kamień, jak-

by lity blok szlachetnego marmuru. Jednakże po chwili kamień

znów zagłębił się w ziemi. I tak kilka razy. Wreszcie zauważyli, że

zależy to od jednej rzeczy – jeżeli jest cicho i nikt nic nie mówi,

kamień daje się podnosić, a gdy ktoś coś powie, z powrotem

zaczyna grzęznąć. Kiedy głaz już cały został odsłonięty i chłopi

chcieli go podnieść, ktoś przez otwarte okno bardzo głośno

krzyknął. To wystarczyło, by biały kamień ponownie utonął i to

bardzo głęboko. Po kilku godzinach pracy i próbach wydobycia

mężczyźni musieli się poddać. Ich trud poszedł na marne.

Za oknem, co ciekawe, nikogo nie było i nie wiadomo kto krzyknął,

i czyj to był głos.

Kiedy kobiety wróciły z pola, Rozalka dowiedziała się o bia-

łym kamieniu i o tym, jak z powodu hałasu kamień utonął. Żało-

wała bardzo, że nic nie mogła zrobić. Zrozumiała, że skarb znaj-

dujący się pod kuchenną podłogą już do niej nie trafi. Jest po-

grążony w ziemi i teraz dodatkowo zabudowany deskami. Drugi

warunek nie został więc spełniony.

Na wypełnienie trzeciego warunku Rozalka musiała pocze-

kać kolejne parę miesięcy. Na jesieni ojciec oznajmił, że należy

przed zimą wymienić poszycie na stodole, bo było stare i przecie-

kało, a na dodatek zostało uszkodzone przez ostatnią wichurę.

Dziewczyna wiedziała, czego można się spodziewać w trakcie

remontu, bo pamiętała słowa wypowiedziane przez białego kota.

Zastanawiała się tylko, czy odważy się sama poszukać tych
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kości, czy poczekać, aż ktoś je znajdzie. Ostatecznie udała, że

nic nie wie, bo bała się ludzkich szczątków.

Robotnicy uwijali się z robotą. Jak kończyli zdejmować sta-

ry dach, jeden z nich wykrzyknął:

- Sumeryjo pańsko! Nadyć co to tu jest? Gospodorzu, pódź-

cie tu gibko, bo jo sóm nie chcym tego ruszać, bo to je poważno

sprawa.

Wszyscy się zbiegli i zobaczyli, jak pod odsłoniętym dachem

w samym rogu rozsypane były kości, najwyraźniej ludzkie, ale

jakieś małe, nawet bardzo małe, chyba dziecięce.

- Pozbiyrejcie to do kosza, co do jednej kosteczki – zarządził

gospodarz.

Okazało się, że kości było jeszcze więcej, i to w kilku miej-

scach. Wnet nazbierał się ich cały kosz. Wszyscy się zastana-

wiali, skąd się tu wzięły. Obecni przy tym doszli do wniosku, że

może to pochodzić z czasów jakiegoś pomoru, gdy martwych

dzieci nie miał kto pochować. Wieczorem, żeby ludzie nie widzie-

li, kości zostały przewiezione na cmentarz. Ksiądz pokropił szcząt-

ki, zmówił modlitwę, a że pochodziły z niechrzczonych, zostały

pochowane na samym końcu cmentarza pod płotem. Rozalka

ucieszyła się, że trzeci warunek został dopełniony, wobec tego

czeka ją teraz obiecana nagroda. Ale jak ją odebrać? Iść znowu

do lochu? Tego się bardzo bała. Ale biały kot powiedział, że wszyst-

ko samo przyjdzie w swoim czasie.

Pewnego dnia, końcem jesieni, Rozalka pomagała parobkom

zamknąć w stajni wracające z pastwiska krowy. Jedna była bar-

dzo bodlawa, bodła inne krowy i ludzi, a słuchała tylko Rozalki.

Trzeba ją było zamknąć jako pierwszą. Weszła z nią do pomiesz-

czenia i za chwilę zauważyła wpatrującego się w nią białego kota.

Dziewczynie wydawało się, że jest to ten sam, z którym spotkała

się w piwnicznym lochu. Szybko policzyła czas, który ubiegł od

tamtych wydarzeń i wyszło z rachunku, że minął jeden rok

i sześć tygodni. Co ciekawe, od tego dnia przestał się jej pokazy-

wać duch Surminy. Kot przybliżył się do niej i przyjaźnie otarł

o nogi. Rozalka, nie myśląc wiele, schyliła się, by wziąć go na ręce,

lecz nie mogła go podnieść, taki był ciężki. Dowlokła go jakoś do

komórki, a gdy upuściła na ziemię, powstał taki łomot od upad-

ku, że dom się zatrząsł. Kot stanął na cztery łapy i przemówił:
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- Minął konieczny czas, jeden rok i sześć tygodni. Dobrze

wywiązałaś się z postawionych ci warunków. Otrzymasz skarb

z lochu, choć mogłaś jeszcze dostać drugi spod białego kamie-

nia, ale ten utraciłaś. Skarb jest wielki, obogaci ciebie i twoją

rodzinę. Musisz ze mną pójść po niego. Jak i kiedy - dowiesz się

przy następnym spotkaniu.

Biały kot, powiedziawszy te słowa, nagle zniknął, mimo że

drzwi i okno były zamknięte.

Niestety, w tym momencie opowieść ta kończy się. Nie wie-

my, czy Rozalka poszła po skarb, jak bardzo był wielki i czy bez

przeszkód go otrzymała. Jedno jest pewne, Donocikom od pew-

nego czasu żyło się bardzo dobrze. Nabyli pobliski młyn na Pod-

lasku, dokupili wiele pola, którego zgromadzili aż 70 morgów

i byli po Gaschach ze dworu największymi siedlokami w Ligocie.

Rozalka wydała się dobrze i żyła szczęśliwie 81 lat.
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Końska głowa we Wierzbinach
Nikt już nie pamięta, że dawno temu w Ligocie inaczej pły-

nęły rzeki. Jasienica na Zawodziu Górnym łączyła się z Wapie-

nicą i tak wzmocniona płynęła za kościołem przez Tobołę, wijąc

się i kręcąc licznymi zakolami, po czym oddalała od wsi, ocierała

o stawy na Sokołach, a potem wcinała wielką pętlą w dzielnicę

Burzej. W tym właśnie miejscu ku rzece dochodziła droga do

Zabrzega i Czechowic. Każdy, kto udawał się do tych miejscowo-

ści, musiał pokonać ów odcinek, a nie był on bezpieczny. Pomię-

dzy drogą a rzeką rósł bujny zagajnik nazywany Wierzbinami.

Gęstwina starych, dudławych wierzb, olch i krzewów tworzyła

tam istną dziką dżunglę, a koryto płynącej rzeki oraz stawek

w starorzeczu stanowiły idealne siedlisko dla rozmaitych strasz-

ków, utopców i innych beskurcji. Okolica ta od dawna cieszyła

się złą sławą. Wszystkim było wiadomo, że we Wierzbinach okrop-

nie straszy. Ciągle coś się tam działo, pieszych straszyły beboki

a utopce wabiły ku rzece, konie same się zatrzymywały, woźni-

com psuły się pojazdy, wywracały wozy. Po zmroku słychać było

końskie rżenie i przeraźliwe jęki. Przez drogę przemykały cienie

dziwnych postaci, ni to ludzi, ni zwierząt. Najgorsze, że grasowa-

ło tam straszydło, jakiego nigdzie indziej nie widziano, a była nią

końska głowa na pajęczych nogach!

Razu pewnego ksiądz ligocki jechał do ciężko chorej kobiety

na Burzeju. A było to zimą. Wiał mocny wiatr, zacinało gęstym

śniegiem. W śnieżnej zawiei ledwie było widać drogę. Sanie raz

po raz wpadały w zaspy. Kiedy pojazd minął zabudowania i zna-

lazł się  we Wierzbinach, saniami nagle szarpnęło, koń głośno

zarżał, stanął dęba, strómbek przechylił się, a jadący pospadali

w śnieg.

- Jezderkusie, co się to stało? Co się to porobiło? - słychać

było narzekania.

Podróżni, którzy z trudem wydostali się z zaspy, w gęstym,

śnieżnym tumanie zobaczyli, jak nieopodal w dzikich harcach

wije się jakieś straszydło. Była nią końska głowa na pajęczych
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nogach, która potrząsała czarną grzywą i przeraźliwie rżała,

a z jej oczu leciały ogniste skry. Ośmioro monstrualnej wielkości

grubych nóg pajęczych kręciło nią bezustannie, a wydawało się,

że jest ich ze sto. Kiedy bestyja dopięła swego, odwróciła się

w kierunku zagajnika i tam zniknęła wśród zasp i ośnieżonych

drzew.

- Zaś ta beskurcja dała się we znaki, pewnie sóm diosek jóm

nasłoł! - odezwał się kościelny.

Ksiądz, mocno kulejąc, z trudem wsiadł na sanie, mimo to

zadecydował, by jechać do chorej. Tak mocno mu jednak potłu-

kło nogę, że od tego czasu musiał chodzić o lasce.

Wiele jeszcze wypadków zdarzyło się w tym miejscu. Lecz o

dziwo, co roku, letnią porą, nieopodal Wierzbin koczowali Cyga-

nie. Im nigdy nic złego się nie przytrafiło. Rozkładali tam swój

tabor, nad rzeką pasali konie, palili ogniska, śpiewali i tańcowa-

li. Co odważniejsi chłopcy, wbrew zakazom rodziców, podcho-

dzili pod zarośla i stamtąd obserwowali życie tych wędrownych

ludzi. Potem zaś opowiadali, co widzieli.

Przyszedł czas, kiedy rzekę uregulowano, koryto wyprosto-

wano, starorzecze zasypano, a nową drogę poprowadzono w in-

nym miejscu. Pozostał jednak ślad po tamtej starej drodze, jest

nim szeroka miedza w polach, przy której stoi jedyna, ostatnia

wierzba z Wierzbin, w których to kiedyś bardzo, ale to bardzo

straszyło.
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Mora Na Peklu
Na krańcu Burzeja, w przysiółku o zapomnianej nazwie Na

Peklu, w chałupie pod wielką lipą, ciężko zachorowała niestara

jeszcze kobieta. Miała męża oraz dzieci na wychowaniu. Było dla

kogo żyć. Znachorki i maściorze nie wiedzieli jak jej pomóc, bo

choroba nie była im znana. Odprawiali zatem tylko jakieś gusła,

które nie dawały rezultatów. Kobieta dalej leżała plackiem,

jęczała i wołała:

- Oddejcie mi moje ciało! Oddejcie mi ciało!

Czuwający przy chorej nie rozumieli tych słów, patrzyli na

siebie bezradnie, nie wiedzieli, co robić.

W tymże czasie w okolicy miały miejsce dziwne wydarzenia.

Co noc to w jednym, to w drugim domu kogoś dusiło, i co dziw-

ne, za każdym razem był to chłop w sile wieku. Rano człowiek

taki nie mógł wstać z łóżka, był słaby i mało co pamiętał. Niektó-

rzy opowiadali, że czuli ucisk w piersiach, inni mieli ślady na

szyi jak od ukąszenia. Ktoś tam powiedział, że chyba mora

w nocy go dusiła.

Ludzie w końcu uzgodnili, że sprawie trzeba zaradzić.

Postanowili, że kobiety będą w nocy pilnować swoich chłopów.

Jedne wchodziły pod łóżko, inne do szafy i z ukrycia obserwowa-

ły, co będzie się dziać. Nie trzeba było długo czekać. W pewnym

domu, jak tylko wybiła na zegarze północ, przez dziurkę od klu-

cza wleciała ćma. Krążyła po pokoju, a co jedno okrążenie, to

stawała się większa, a jak już była rozmiarów człowieka, siadła

na śpiącym chłopie. Gdy złożyła skrzydła, wyłoniła się spod nich

niewiasta pięknych kształtów. Mężczyzna pod nią leżący był temu

rad. Lecz wtedy zjawa zmieniła swój wygląd, a z ust jej upiornej

twarzy wysunęła się długa ssawka, którą wbiła w szyję ofiary

i chciwie chłeptała ciepłą krew. Chłop próbował wyzwolić się

z uścisku, ale nie miał sił, bo z każdą chwilą tracił życiodajny

płyn. Nagle w pokoju rozległ się krzyk.
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- Ty moro jedna! Zostow mojigo chłopa w spokoju! Uciekej

stela, wstrętna beskurcjo! Piekielnico oszkliwo!

Kobieta, która krzyczała te słowa, wyskoczyła z ukrycia

i z całej siły biła morę gdzie popadnie drewnianą kryką. Ta za-

skoczona nie miała sposobu, żeby z powrotem przeobrazić się

w ćmę i uciec, więc porzuciła swoje ciało, a jej dusza uciekła

w popłochu. Truchło mory leżało chwilę na łóżku, po czym

zaczęło się kurczyć i czeznąć.

- Ty marcho plugawo! – kobieta rzuciła przekleństwem na

znikające szczątki, gdyż zwłoki po różnych beskurcjach nazywa-

no marchami.

Rankiem, jak tylko zaświtało, kobieta pobiegła do Stazyji,

która była miejscową znachorką, żeby pomogła podreperować

ledwie co żywego chłopa.

- Ratujcie, Stazyjo, mojigo chłopa. Przeca mu nie dómy skrep-

nyć!

- A cóż też sie to u was porobiło?

Kobieta wszystko opowiedziała, co i jak w nocy się działo.

Obydwie zaraz pobiegły do poszkodowanego. Znachorka kazała

w piecu zapalić, a jak się chłop trochę pozbiera, poleciła go kar-

mić rosołem z młodego koguta, warzonymi jajkami, zupą z czer-

wonych  buraczków i poić naparami z ziół.

- Bydzie żył. Ale przez tydziyń może słabować. Wszystko za-

leży, wiela mu tej krwie wychlastała. Z tego, co widzym, niema-

ło, bo jest fest blady. Jak już kapke bydzie lepszy, tóż masnego

jedzynio mu nie żałujcie, łoju krowiego tela, wiela do rady zjeść.

Nó i moc trzeja rzykać, nejlepi do świętego Walentego.

- Powiydzcie, Stazyjko, skąd się ta mora tukej do nas splą-

gła?

- Teraz już wszystko jasne!  – odpowiedziała baba, która

wszystko wie. – Naszo sąsiadka, kiero choruje, jest tóm moróm!

Boroka, na pewno nawet o tym nie wiy. Bo óne, te mory, za dnia

nie wiedzóm, co w nocy robióm.

- Jezderkusie, tóż óne chyba od dioska sóm nasłane na zgu-

be ludzkóm?

- Mora jest takim stworzynim, kiere mo od urodzynio dwie

dusze. Takie dziwoki też się rodzóm. Jakby przi chrzcie dostała

dwa imióna, każdo dusza po jednym, tóż wszystko by było
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dobre, ale óna dostała jyny jedno miano. A to znaczy, że drugo

dusza ni ma ochrzczóno. Przez to kobieta posiado podwójnóm

nature. Ta połówka z chrzczónóm duszóm jest człowiekym do-

brym i bogobojnym. Jednak drugo połówka staje sie bezkur-

cjóm, prowadzi skryte życie, nocóm po wsi grasuje, ludzi dusi.

Takie niewiasty nie majóm siły, żeby się przeciwstawić swoi po-

dwójnej naturze.

- A tóż czymu jyny baby sóm tymi morami, a chłopy niy?

- Słyszałach, że z chłopami też sie to zdarzało. Nazywali ta-

kich morusami. Ale terozki morus to jest kto inny.

- Cóż my teraz z tóm naszóm sąsiadkóm zrobiymy? Jo ni

móm do ni żalu, kie boroka nie wiy, co robi. Babie trzeja pómóc.

Też mo przeca dziecka, chłopa i rodzine.

- Jest na to jedyn sposób. Trzeja posłać po farorza, pedzieć

mu jako sprawa, ón bydzie wiedzioł, co zrobić – rzekła znachor-

ka.

I posłali po księdza, żeby do chorej przyjechał, bo miała się

coraz gorzej. Nazajutrz proboszcz przybył. Gdy jej udzielił ostat-

niego namaszczenia, stało się coś nieoczekiwanego. Kobieta przez

chwilę okropnie jęczała, drżała jak osika, po czym nagle uspo-

koiła się, wstała rześko z łoża, gdyż natenczas całkiem wyzdro-

wiała. Ludzie potem mówili, że jedna dusza, ta zła, opuściła jej

ciało, a druga, ta dobra, oswobodziwszy się, spowodowała ozdro-

wienie chorej. Kobieta potem żyła jeszcze przez długie lata.



130

Na Ziemianym Mostku
Między Burzejem a stawem Hałcnowiec sto lat temu potok

Jasienica płynął starym, krętym korytem, inaczej niż dzisiaj. Na

drodze, która przecinała rzekę w tym miejscu, znajdowało się

przejście, które ludzie nazywali Ziemianym Mostkiem. Dookoła

było nadzwyczaj dużo wód, blisko siebie płynęły aż trzy rzeki

oraz rozpościerał się wielki na półtora kilometra staw. Wędrują-

cy tędy ludzie, zwłaszcza ci, którzy nocną porą potrzebowali po-

konać ten odcinek drogi obsadzony starymi, dudławymi wierz-

bami, zawczasu musieli nabrać zapasu odwagi, gdyż w okolicy

tej okropnie straszyło. A najbardziej koło Ziemianego Mostku

i we Wierzbinach.

Jednego zimowego wieczoru burzejskie dziołchy miały wra-

cać ze szkubaczki od Tomaszczyków w Zabrzegu. Dziewczyny

miały dobry humor, gdyż po pracy, jak to bywa u dużych gospo-

darzy, nazbierało się sporo chłopaków i parobków z okolicy, któ-

rzy przy akordeonie i buteleczce samogonu do woli wytańcowali

wszystkie panny. Nie można ukryć, że poczęstunek kołoczem,

muzyka i tańce były największą atrakcją szkubaczki. Bez tego

nie mogły się odbyć pobaby u honorowych siedloków. Jedna

z dziewczyn, Kopciowa Zuzka, zapoznała na tym wieczorku nie-

jakiego Jędryska, gryfnego synka z Ochodzy na tyle poważnie,

że po zakończonej imprezie postanowił ją odprowadzić do domu.

Nie obyło się bez małej sprzeczki, gdyż o Zuzkę konkurował jesz-

cze Szymek z Podjazia, który może nawet bardziej podobał się

dziewczynie, ale był trochę nieśmiały.

- Zuzko, a nie bydziesz mi miała za złe, jo bych cie był rod do

chałpy odkludzić – zaproponował Jędrysek.

- Przeca sie jeszcze mało co znómy, jak sie kto dowiy, to

bydzie nas obgadowoł.

- Toć przeca ni ma nic złego w odkludzaniu. Nie dej się py-

tać...

- Jak tak fest pytosz, to ci sie pozwolym odkludzić, ale by-

dziesz musioł spełnić jedyn warunek. Na ligocki dródze bydzie
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taki mostek ziymiany, tam musisz jako piyrszy przez niego

przęść.

- Adyć, co to takigo przelyź przez jakisik mostek. Tóż toć, że

się zgodzóm. Mosz moi słowo. He, he, he, aleś mi dopiyro trudne

zadani dała,  przęść przez mostek... He, he, he... - chłopak czuł

się rozbawiony i zadowolony z tak łatwego warunku.

Było dość późno. Sporo czasu bowiem zeszło na skubaniu

pierza, a potem nie mniej na zabawach i miało się powoli ku

północku. Grupa młodych ludzi szła teraz przez pustkowie mię-

dzy miejscowościami, gdzieniegdzie leżał jeszcze stary śnieg, żad-

nych domów tu nie było aż do zakrętu na Burzeju. Przodem szły

trzy dziewczyny, a potem w pewnym oddaleniu zadowolony

Jędrysek pod rękę prowadził Zuzkę.

Dziewczyska żywo rozprawiały o minionym wieczorze.

- Jo lubiym wyrobiać u Tomaszczyków. W kuchyni przi tym

wielkim stole na jesiyń się fazel łusko, a zaś zimowóm poróm

piyrzi szkubie. Gospodyni je baba fest hónorowo i nie oszczyn-

dzo na wyrobnikach. Zawsze nóm dajóm bogatóm swaczyne,

nierzodko kołocz. Młodych się naschodzi, jest wesoło, a po robo-

cie bywajóm potańcówki. A jo się prziznóm, że lubiym se przi

muzyce poskokać.

-  A to widziałaś, jak Paweł z Rozalkóm przi tańcowaniu

wylądowali na tym worku z piyrzim?

- A bo tyn synek był taki namolny, do wszystkich dziołch się

prziciskoł, do mnie też, aże w końcu cosik się musiało stać. Wo-

rek z piyrzim był słabo związany i jak się na niego obalili, tak

wszystko z niego wyfurgło.

- Fajnie oba wyglądali, cali bioli, jakby ze zomiyntu wyszli!

Dość, że sie gospodyni nie pogniywała, óna tako akuratno baba

jest i wyrozumiało.

- A tymu Pawłu toś ty się chyba dość widziała, bo długo

z tobóm rozprawioł.

- Bo mu było ciekawe to moi imie, godoł, że o takim jeszcze

nie słyszoł. I że mi go piykne ojcowie obrali, bo Hiacynta jest

jakisik bardzo religijne. Zapytoł mie, czych je też tako święto jak

to miano, bo chcioł sie widocznie zwiedzieć, na co może liczyć.

Taki karlus! Ale jo ni ma tako niemądro, jo znóm synków i wiym,

co majóm w głowie.
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Im bliżej było do Ziemianego Mostku, tym tematyka rozmów

zmieniała się ze świeżych wspomnień ze szkubaczki na zasły-

szane historie o tym, jak to straszy w tym miejscu.

- Słyszałyście dziołchy, co godajóm o utopcu, co pod tym

mostym grasuje? – rozpoczęła Stazyjka. - Podobno na wygląd

jest marny, ale mo strasznóm siłe. I jest fest szpatny. Starzik od

Gretki Siąkałowej opowiadoł, że go widzioł. Gębe mo tyn oszkli-

wiec jak chudy miesiączek, puklate czoło, krziwy nos, zapadnię-

te lica. Je cały obślinióny i nawilgły od wody. Oczy mo takie, że

nigdy nimi nie mrugo, bo ni mo powiek. Na nogach mo pletwy

jak u żaby. A z uszy mu się fórt leje woda.

- O jezderyno, jo by sie nie chciała z takim ónym spotkać,

ani nawet widzieć go z daleka! – krzyknęła przerażona Zuzka.

- Podobno taki utopiec jest fest przikry, zaczepio ludzi, oma-

mio świycidełkami, obiecuje złoto i piniądze, namowio do róż-

nych rzeczy, zwabio ku wodzie, a potym próguje toplać.

- Jo zaś słyszała od zabrzeżan, że kiesik z Mościsk chłopi

jechali do młyna w Międzyrzyczu. Chcieli przez Ziemiany Mo-

stek przejechać, a tu, sermater, nogle sie mgła zrobiła, mało co

było widać i ledwie co by nie wpolili do jakichsik chłopów, co na

tym mostku z drzewym robili. A byli to cieśle, kierzi na samym

środku więźbe ciosali. Nikómu nie byli znani, jacyś obcy ludzie.

Zabrzeżany do nich krzikli:

- Biercie się stąd z tymi szczapami, kto to widzioł na moście

kłopetki strugać! A óni fórt ciosajóm, nawet się nie obejrzeli.

Dali strugajóm i za nic ich sobie majóm.

- Ty, Francek! Mi się to nie podobo, czy to choć prowdziwi

cieśle sóm, a nie jacy diosi? Biermy się stąd! Prziwiezymy tu

wielebnego, niech tyn mostek pokropi, bo tu coroz gorsze rzeczy

się dziejóm. Przeca tu już przejechać się nie do.

Za niecałą godzinę chłopi z plebanem przyjechali, a był to

ksiądz Janoszek. A tu ani cieśli ni ma, ani nawet najmniejszego

śladu po nich, żadnych wiór ani trocin.

- Wszystko to fest dziwne i potwierdzo, że to były dioski,

utopce albo inne beskurcje – mówili chłopi między sobą.

Gdy panny doszły do Ziemianego Mostku, rozmowy i szcze-

biot dziewczyn z nagła przemienił się w pisk.
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- Tam pod mostym cosik jest! Tam się ktosik ruszo, tam

cosik szplucho! Jo nie pójdym piyrszo po mostku, niech se idzie

Zuzka z tym synkym – odezwała się jedna z nich.

Zuzka doszła do idących przed nią dziewczyn. Jakby spe-

cjalnie czekała na tę chwilę, chciała bowiem wystawić na próbę

odwagę swojego kawalera. Przy tym wcale się nie bała, bo jakby

nie było, zawsze to chłop.

- Jędrysku, tóż bier się piyrszy przejść przez tyn mostek, jak

my sie umowiali, ale dej se pozór, bo zapómniałach ci pedzieć, że

tam kole rzyki fest straszy! – zwróciła się do chłopaka.

Nie trzeba było długo czekać, bo nagle spod mostu dał się

słyszeć dudniący jak ze studni głos:

Przidóm tu, przidóm,

a jak już bydóm,

to się zbydóm.

We plosie potoplóm

jednego morusa

z Ochodzy,  Jędrusa!

Chłopak Zuzki oniemiał, gdy usłyszał swoje imię. Czapka ze

strachu zsunęła mu się na tył głowy, potem spadła. Twarz mu

zbladła, a oczy zrobiły się duże jak jaja na patelni. Złapał się

Zuzki i schował za jej plecami. W tym samym momencie spod

mostu wyleciała jak z moździerza czyjaś sylwetka. Wszyscy

z przerażenia pouciekali w różne strony. Nie był to jednak uto-

piec, tylko Szymek, który na szkubaczce podsłyszał rozmowę

o odprowadzaniu dziewczyn i dla kawału zrobił zasadzkę. Chciał

się odegrać na Jędrysie, który mu odbił Zuzkę, ale sam wyląkł

się utopca, który właśnie teraz próbował wygramolić się na most.

Straszydło wydało z siebie gardłowy głos, przemieszany z bulgo-

taniem wody:

Co tu w rzyce za hałasy?

Pódźcie tukej wy mamlasy!

Coście mądrego zrobili?

Utopca-ście  obudzili!

Iiich!  Chytać iiich!
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W poświacie księżyca, który ledwie wyglądał zza chmury,

widać było jego majaczącą sylwetkę, gdy wytrząsał z więcierza

ryby, a nerwowość jego kroków i ruchów wskazywała, że sam był

zaskoczony bytnością tu ludzi o tak późnej porze. Czy to był uto-

piec, czy jaki raubczyk kłusujący na ryby – nie było pewności.

Młodzież, która się rozpierzchła i oddaliła od mostu, zaczęła

się po chwili nawoływać, bo każdy ze strachu uciekł w innym

kierunku. Kiedy znów zebrali się razem, okazało się, że są już

wszyscy po drugiej stronie mostu. Brakowało tylko Jędryska.

Jedna z dziewczyn widziała w ciemności jego sylwetkę, jak chył-

kiem umykał ku Ochodzy. Tylko jemu nie udało się przejść przez

most, a jeszcze niedawno się chełpił, że to takie proste. Sytuację

wykorzystał Szymek, który stał się bohaterem, bo nagłą szarżą

spod mostu spowodował ucieczkę dziewczyn z niebezpiecznego

miejsca. Teraz to on zaopiekował się piękną Zuzką i odprowadził

ją pod sam dom. Tam zatrzymali się przed furtą, najpierw po

cichu rozmawiali ze sobą, a potem przytuleni trwali jeszcze dłu-

go w objęciach zadziwionego księżyca w tę chłodną, zimową noc.

Przygoda młodzieży na Ziemianym Mostku miała dość oczy-

wiste zakończenie - już za pół roku ligocki ksiądz wyczytał zapo-

wiedzi kandydatów do małżeństwa, a były to nazwiska Zuzki

i Szymka.
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Tajemnica dwóch młynarzy
Rzeczy tu opisane podobno działy się w Ligocie sto lat temu,

jeszcze za Austrii. W środku wsi stał ładny kościół, nowa szkoła,

pański dwór zwany zamkiem, a na peryferiach dwa młyny o bar-

dzo starej historii, na Zbijowie i na Podlasku. Były też dwie duże

gospody. W jednej z nich, u Grygierczyka, prócz wielkiej i małej

sali znajdował się jeszcze nieduży kamerlik, przeznaczony do

gry dla specjalnych gości. O stałej porze spotykali się tu najważ-

niejsi ludzie we wsi dla przyjemnej rozrywki, jaką była gra

w karty. A byli to: pan ze dworu zwany mościnkiem, wójt zwany

fojtem, kierownik szkoły zwany rechtorem, organista przezywa-

ny Fujarą i dwaj młynarze, przezywani Bonifacy i Pankracy.

Czasem zaglądali tutaj co bogatsi gospodarze zwani siedlokami.

Brakowało tylko księdza, zwanego farorzem, ale ten bardzo dbał

o reputację i w takim miejscu się nie pokazywał. Owo męskie

towarzystwo namiętnie grywało w karty i raczyło się chłodnym

książęcym piwem. Na ogół grywano tylko dla rozrywki, ale by-

wało, że również dla hazardu, podobno o majątki i różne cenne

rzeczy. Pewnego wieczoru „za bary” wzięli się obaj młynarze, bo

jednemu z nich powodziło się znacznie lepiej niż drugiemu, więc

ten drugi nalegał na pierwszego, by się przyznał, czemu tak jest.

- Nie wyjawię ci, Pankracy, tak łatwo mojej tajemnicy, choć

owszem, przyznaję, że taką mam. Jeśli koniecznie chcesz ją po-

znać, to musisz pierwej ze mną wygrać w karty.

- Jak to, czy można grać o czyjąś tajemnicę? - zapytał zdu-

miony.

- Owszem, tak - odparł Bonifacy. - Jak ze mną wygrasz, to

nie tylko wyjawię ci mój sekret, ale ci go jeszcze dam, byś był

równie bogaty.

Zabrzmiało to bardzo optymistycznie, choć nieco zagadko-

wo, przeto obaj zgodzili się na tak umówione warunki. Gra była

bardzo emocjonująca i długotrwała. Ostatecznie partię przegrał

Bonifacy, a wraz z nią swoją tajemnicę! Musiał ją wyjawić i prze-

kazać Pankracemu.
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- Słowo się rzekło, kobyłka u płota. Oczywiście, to tylko po-

rzekadło, a kobyłą jest w tym przypadku nie kto inny jak?...

Utopiec! - palnął Bonifacy. - Oto cała moja tajemnica.

- Co to za żarty! Uważałem cię za poważną osobę!

- Mówię prawdę. To utopiec w moim młynie pracuje na mój

dobrobyt. Haruje na nocnej zmianie. W ten sposób młyn miele

i w dzień, i w nocy, przez to mąki jest w dwójnasób. A majstrem

swego fachu jest niezrównanym! Nie chcesz wierzyć, to zapra-

szam do siebie. Jutro w nocy zrobimy rekonesans. Przyjdź do

młyna jak się ściemni, a najlepiej o północy.

Tak też się stało. Jak wybiła dwunasta, Pankracy zameldo-

wał się u Bonifacego. We młynie panował całkowity mrok, ale

o dziwo koło młyńskie się kręciło i cała maszyneria poruszała

się, co słychać po szumiącej wodzie i charakterystycznych dźwię-

kach różnych urządzeń.

- A czemu tu nie ma żadnego światła?

- To oczywiste! Utopiec go nie potrzebuje, ma bardzo dobry

wzrok i dobrze widzi w nocy. Dlatego też nikt z ludzi nie wie, co

się tu dzieje.

- Ale ja też nic nie widzę, skąd mam wiedzieć, że tu jest jakiś

utopiec?

- Zaraz go przywołam i przedstawię. Matysek! Przywitaj się

z panem.

Było słychać, jak ktoś zeskoczył z pobliskiej skrzyni, bo

mocno tąpnęło, przybliżył się do obu mężczyzn, a jeden z nich

zapiszczał:

- O cholera, ale mokra ręka!

- Matysek! - zwrócił się do utopca jego pan. - Już nie bę-

dziesz pracował u mnie, tylko u tego waszmościa, bo taka jest

między nami umowa. Bądź pracowity, a twój nowy pan okaże się

dla ciebie hojny.

- Ależ zaraz, zaraz, co to znaczy hojny? Nie było mowy

o jakichś dodatkowych wydatkach. A ile mnie to będzie koszto-

wać? - zapytał Pankracy.

- Ustalcie to sobie teraz, panowie.

Pierwszy odezwał się utopiec:

- Żeby mieć siłę i ochotę do roboty, muszę  dostać za nockę

pięć koron zapłaty, dwa funty śledzi do zjedzenia, ćwiartkę go-

rzałki na energię, kostkę prasowanego tytoniu, i... jeszcze tylko



137

jedno... to samo, co mi obiecał pan Bonifacy. To znaczy, ten...

tego ... młynarską córę za żonę, bo jestem jeszcze kawaler - jed-

nym tchem wymienił swe żądania.

- Holinder, panowie..., czy można się z tego wszystkiego

wycofać?

- Niestety nie, już za późno, pamiętasz, jaka była nasza

umowa? I z jakim trudem toczyliśmy tę karcianą partię? Mam

tylu świadków, żeś się zgodził. Poza tym to nic wielkiego w po-

równaniu z dochodami, jakie młyn osiągnie. Bierz utopca i po

sprawie!

Koń z wozem czekał przed młynem. Utopiec z trudem przy-

taskał kuferek z pieniędzmi zarobionymi u Bonifacego, bo był

bardzo ciężki. Następnie zabrał ze sobą szaflik, w którym jako

istota wodna musiał na czas jazdy moczyć nogi. I jeszcze puszkę

z niedojedzonymi śledziami i jakąś flaszkę.

Bonifacy, obserwując tę scenę, miał mieszane uczucia,

z jednej strony żal mu było Matyska, bo traci dobrego pracowni-

ka, jeszcze bardziej żal mu było kufra pieniędzy, które mogły

trafić do rodziny. Ale z kolei spadł mu kamień z serca z powodu

córki, która miałaby wkrótce zostać żoną utopca. Nie wyobrażał

sobie mieć takiego zięcia. Co powiedzieliby ludzie i farorz?

Jak tylko wóz Pankracego ruszył, utopiec zaraz sobie zapa-

lił faję i począł puszczać gęste kłęby gorzkiego dymu w stronę

jegomościa, który był abstynentem i wielkim przeciwnikiem tego

nałogu. Palenie nie przeszkadzało utopcowi w jednoczesnym je-

dzeniu śledzi, obdzierał je ze skóry, połykał, a ości bezceremo-

nialnie rzucał pod nogi. Co jakiś czas pociągał też z flaszki łyki

gorzałki. Na wozie trzęsło i woda z szaflika obficie pryskała na

młynarza, aż go całego zmoczyła.

- Jakoś to wszystko trzeba będzie przeżyć, zacisnąć zęby,

ponieść wszystkie koszta i niewygody, ale najgorsze, co powie

córka na takiego kawalera, mokrego utopca - rozmyślał Pankra-

cy i zachodził w głowę. Z drugiej strony marzył mu się ten kufer

pieniędzy i zyski z pracy tego osobnika. Coś trzeba będzie wymy-

ślić, zachęcić córkę albo zniechęcić utopca - kalkulował.

Matysek w nowym miejscu pracy zabrał się za robotę dopie-

ro po trzech dniach, bo wcześniej musiał przygotować sobie

kwaterę, poznać młyn, a zwłaszcza odpocząć. Mąka z pierwszego

przemiału wylatywała jakaś gruba, niedomielona i na dodatek
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mokra. Pankracy był bardzo niezadowolony, ale myślał, że to

początki i z biegiem czasu utopiec nabierze wprawy. Po następ-

nej szychcie było jednak tak samo. Młynarz więc wezwał swego

nowego robotnika i zrugał go, a ten tłumaczy się tak:

- Wedle stawu grobel sypią.

I nic więcej. I widać, że bez chęci wrócił do pracy. Pankracy

nie znał tego porzekadła i nie wiedział, o co chodzi. Zaczął więc

nad tym myśleć i doszedł do wniosku, że może coś jest nie tak

z tą groblą lub ze stawem, z którego płynie woda na koło młyń-

skie. Poszedł więc tam, pozaglądał, posprawdzał, upewnił się, że

płynie dość wody i zadowolony wrócił. Ale po następnej nocy

poszedł sprawdzić mąkę, a ta dalej była zła.

- Matysek, psiakrew! Ta mąka dalej jest niedobra! Trzeba ją

puścić na drugi przemiał. Czemu jest tak, jak jest?

A utopiec na to spokojnym głosem:

- Wedle stawu grobel sypią.

Pankracy pojechał do Bonifacego, poskarżył się i opowie-

dział, co się dzieje.

- Nie wiem, co może mieć utopiec w głowie, ale to co mówi, to

znaczy tyle samo, co jaka płaca, taka praca. Więc na pewno

czegoś chce. Musisz dobrze pomyśleć i dać mu, co chce, bo utopce

są bardzo uparte, jak sobie co wymyślą, to nie odpuszczą.

Pankracy kupił u Żyda beczułkę świeżych ryb, gatunkowej

tabaki i na zapas dwie flaszki dobrej gorzałki. Zaraz po przyby-

ciu wszystko to dał utopcowi i jeszcze pieniądze za trzy przero-

bione nocki i zaliczkę dziesięć koron. Z niecierpliwością czekał,

jaka będzie mąka z następnego mielenia... A mąka, psiakrew,

dalej był zła.

- Matysek! Psiakrew! Mąka dalej byle jaka! Dostałeś wszyst-

ko, jaka była umowa, powiedz, co ode mnie jeszcze chcesz?

- Wedle stawu grobel sypią - odparł znowu spokojnie uto-

piec.

- Ale o jaką grobel ci chodzi, co ci jeszcze trzeba?

- Nie udawaj pan, że nie wiesz! A o młynarzowej córce...

czasem nie było mowy? Nawet mi jej, panie, nie pokazałeś!

- Przecież moje dziecko nie ma jeszcze swoich lat!

- Musisz pan mi dziewuchę wpierw pokazać, bo kota

w worku nie kupuję. Nie będę harował, a potem się okaże, że

panna ma krzywe zęby albo długi nos.
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- Takiś mądry i takiś wybredny? - pomyślał sobie młynarz

i postanowił bez skrupułów zastosować wobec utopca sztuczkę.

- Matysek! Zgoda. Zrobię, jako chcesz. Jutro przyprowadzę dziew-

czynę i ci ją pokażę, ale ty się ukryjesz w skrzyni i tylko przez

szparę będziesz mógł patrzyć, bo nie chcę, żeby się dziewczyna

zbyt szybko polękała.

Pankracy wpadł na genialny pomysł, który, być może, roz-

wiąże wszystkie jego problemy za jednym razem. Pojechał w pew-

ne miejsce, gdzie mieszkała jedna taka służąca Maryna, stara

panna, najbrzydsza dziewczyna ze wsi, mało powiedzieć, z dzie-

sięciu wsi dookoła. Była bardziej podobna do mężczyzny niźli

kobiety, zresztą po męsku się ubierała i pracowała jak chłop,

przy koniach. Obiecał jej pół korony za to tylko, żeby się przeje-

chała z nim do młyna.

- Przywiozłem cię tutaj, żeby ci pokazać, jak się zboże miele.

Może ci się spodoba, jesteś silna jak chłop, robota by się dla

ciebie znalazła.

Jak stanęli naprzeciw skrzyni, w której siedział obserwują-

cy ich utopiec, rozległ się huk, ktoś stęknął jakby z przerażenia,

a wieko kufra zatrzasnęło się.

- O rety, czy w tym młynie straszy? - pisnęła Maryna.

- Nie bój się, to tylko wieko skrzyni, bo go nie domknąłem.

Pankracy oprowadził Marynę po całym młynie, pokazał urzą-

dzenia i drogę, jaką przechodzi złote ziarno, by zamienić się

w bielutką mąkę. Gdy wrócił do kufra, w której był zamknięty

utopiec, pomyślał: Posiedź tam sobie z godzinkę, aż nabierzesz

rozumu, a ja tymczasem odwiozę dziewuchę do domu.

Gdy Pankracy wrócił, stanął przed zatrzaśniętym utopcem

i przemówił:

- Nie podoba ci się panna? A tyś się w lustrze kiedyś widział?

Wedle stawu grobel sypią! Zaraz ci odpłacę. Mogę cię spuścić

w tym pudle do rzeki i popłyniesz bai do morza. Chyba, że obie-

casz, że się stąd wyniesiesz, a wcześniej wszystkie straty uregu-

lujesz. Przyszła kryska na Matyska!

Utopiec zawstydził się i nazajutrz wyprowadził z młyna. Na

jego miejsce młynarz zatrudnił Marynę. Dziewczyna nie praco-

wała wprawdzie w nocy, ale była tak sumienna, że w krótkim

czasie młyn Pankracego był najlepszy w Ligocie.
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Jak Jónek był w Piekle
Puchałków Jónek pochodził z samego kóńca Czechowic. Jak

tylko skończył 20 lat,  postanowił rozejrzeć się za jakąś dziew-

czyną. Ale rodzice nadal uważali go za małolata. Na odpuście

w Mazańcowicach zapoznał jedną taką Andulkę, piękną ligo-

cankę, która mu wielce wpadła w oko. Kupił jej nawet piernika

w kształcie serca, a ona prezent przyjęła. Dziewczyna miała ładne

niebieskie oczka, falowane, złote włosy i figurę jak sarenka. Chło-

pak wybierał się do niej pierwszy raz na zolyty.

- Kaj cie to niesie? Jeszcze mosz mlyko pod nosym, a już ci

sie kawalerki zachciywo? -  skwitował zdenerwowany ojciec.

- Tacik, nie zdziwiej, dyć synek dochodzi swoich roków. Na-

uki mo pokóńczóne, trzi zimy chodził do baby uczyć sie pisać

i rachować. I fach mo dobry, mało kto umiy dachy na chałpach

robić - wtrąciła się matka.

- Przeca dzisio je niedziela, co tata ody mnie chcecie?

- Jak już musisz iść do jakiś stwory, tóż pamiętej, żeby dzioł-

cha była akuratno, pobożno i żeby majątek miała. Bo wiysz na

czym świat dzisio stoi!

- Nie bójcie się foterku, bydzie wszystko, jako chcecie.

Nareszcie wyszedł z domu i był teraz wolny. Chłopak żeby

dojść do Ligoty musiał pokonać sporą odległość oraz przejść przez

dwa niebezpieczne miejsca. Pierwsze o złowrogiej nazwie Piekło,

a drugie, nie mniej straszne, Zbijów. Mało tego, że obie nazwy

były dość przerażające, to prawdą jest, że z niczego się one nie

brały. Często gęsto coś dziwnego w tych miejscach się działo.

Wszyscy wiedzieli, że w Piekle straszyło, widziano tam podobno

konia na dwóch nogach, szczekające koty, nietoperze wielkości

człowieka, a ostatnio z mokradeł znowu dochodziły ludzkie jęki.

Natomiast w Zbijowie zdarzało się, że na ludzi napadały wielkie,

dzikie leśne koty, zwane tu zbijami. Ale Jónek nie przejmował

się tymi opowieściami, najważniejsze, że niedługo będzie się wi-

dział ze swą najmilejszą, Andulką znad Żmijowego stawu w Li-

gocie i to dodawało mu otuchy i sił. Dziś miał dobry humor,
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a myślami był daleko stąd. Ledwie co uszedł kawałek drogi, gdy

nagle od mokradeł usłyszał hałas, głośne trzepotanie ptasich

skrzydeł, po czym wybiegło w jego stronę stadko dzikich gęsi,

a jedna z nich, duży gąsior, stanął na środku ścieżki i sykliwie

odezwał się ludzkim głosem:

- Ktoś jest? Ale mów prawdę, bo pożałujesz!

- Nadyć mi Jónek na miano.

-  A skądżeś?  Tutejszy czy jaki wandrus?

- Nadyć stela. Rodowity czechowian.

- Nie boisz się samemu iść przez las?

- Nadyć nie bojym.

- A wiesz choć, gdzieś jest?

- Wiym, żech je w Piekle.

- A nie boisz się być w Piekle?

- Nadyć nie bojym.

- Jak się Piekła nie boisz, to cię poproszę o pomoc, za którą

wynagrodzę. Pójdziesz nad stawek, tam w szuwarach, w sidłach

zastawionych przez złego człowieka jest uwięziona gęś, moja żona.

Masz zwinne ręce, uwolnij ją. Dla ciebie to nic trudnego, a my

gęsi, rozsupłać sideł nie potrafimy.

Jónek poszedł nad stawek, znalazł uwikłaną w sidłach gęś

i ją uwolnił.

- Dzięki ci, człowieku, za przysługę, ale widzę, żeś się w ba-

gnie okropnie ubrudził i do pasa żeś mokry, ale to nic. Dosta-

niesz za to piękny ancug i jeszcze do tego srebrny zegarek na

łańcuszku, żebyś się do swojej dziewczyny nie spóźniał. Zegarka

pilnuj, bo nie jest zwykły. Ma wyryte imię twojego patrona. Przy-

nosi szczęście, a zwłaszcza ratuje od biedy.

I w tym momencie Jónek poczuł na sobie nowy ancug,

a w kieszonce tykał zegarek z prawdziwego srebra.

- Jak móm ci dziękować gąsiorze za to wszystko, coś mi

sprawił?

- Zasłużyłeś, bo moja żona jest na wolności. A teraz już idź,

bodajbyś się nie spóźnił. Jak będziesz kiedy w potrzebie, to mnie

przywołaj.

Jónek wyszedł z lasu, szedł z górki, szybkim więc krokiem

nadrabiał stracony czas i kierował się w stronę Ligoty. Popatry-

wał na siebie z wielką satysfakcją, nie mógł uwierzyć, że jest
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w tak pięknym, nowym ubraniu. Ale się Andula dopiero zdziwi!

Doszedł do Myszkowca, potem minął Borkowiec, a przed nim

był jeszcze tylko Żmijowy staw. Z tego miejsca zobaczył dach,

a potem ujrzał dom, w którym mieszkała wybranka.

Wizyta u przyszłych teściów nie należała do przeciętnych.

Na plac zleciała się gromadka gapiów - dzieci i podrostków, bo

przybycie takiego gościa należało do rzadkości. Andula nie mia-

ła dotąd poważnego kawalera, bo była bardzo młoda, dochodziło

jej osiemnaście. Zaglądali tu, owszem, chłopcy z sąsiedztwa, ale

nikt ich nie traktował wystarczająco poważnie. Dziewczyna była

dumna, że ma takiego chłopca, przystojnego i ubranego w naj-

lepsze szaty.

- Podziwcie sie, jakigo to szwarnego galanta mo ta naszo

cera. A jak piyknie przistrojónego, jaki to ancug mo nowiutki,

chyba prosto od krawca wyszeł. Nawet panoczki w mieście rzod-

ko sie tak ubiyrajóm. A widzieliście, jaki mo zygarek? Chyba ze

szczyrego srybra. Muszóm być bogate te Puchałki, zaradne

a i robotne - szeptali między sobą rodzice, wielce ukontentowani.

Kawaler został zaproszony do izby, gdzie było świątecznie

posprzątane i narychtowane, obrusy na stole i pościel na łóż-

kach wybiglowane, a na nich trzy poduszki wyszywane, jedna

na drugiej, od największej do najmniejszej, na ścianie święte

obrazy odkurzone, drewniana podłoga wyszorowana do czysta.

Duży, miejski kredens, bo takie siedloki miewali, pękał w szwach

od porcelany, co wszystko świadczyło o zamożności właścicieli.

Na stół wystawiono słodki poczęstunek w postaci żółciutkiej

buchty, zbożową kawę i dużą ilość cukru w kryształowej czarce.

Narzeczeni, jak to na pierwszym spotkaniu, byli trochę nie-

śmiali, ale wielce radzi i zadowoleni.

- Andulko, chcym ci pedzieć, że mi sie podobosz i móm cie

rod, i wszystko u was mi sie fest widzi, i mosz fajnych ojców.

A kaj też siostrziczka i braciszki?

- A poszli na nieszpory do kościoła. A jo ci chcym też powie-

dzieć, że możesz ku mnie chodzić.

Jónek był bardzo zadowolony, ale pierwsza wizyta nie po-

winna być przesadnie długa, więc przed wieczorem pożegnał się

ze wszystkimi, z dziewczyną i rodzicami, i został zaproszony na

następną niedzielę.
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Gdy wracał do domu, ziemia ze szczęścia tańczyła mu pod

nogami i nawet nie zauważył, że od rudzickiej kępy się mroczy,

a to zawsze sprowadza burzę i deszcz. Przed podrajskim lasem

już się zdążyło ściemnić, a wieczorne niebo przeszywały raz po

raz potężne błyskawice. Minął kolejne wzniesienie, Krzywą

i Śmiyrlok, a gdy z powrotem przybliżał się do Piekła, coś raptem

spadło z nieba z wielkim łomotem, a potem z szumem zaczęła

się ku niemu staczać świetlista beczka, pryskająca jęzorami ognia,

to koziołkując, to sunąc zygzakami we wszystkie strony. Przy

tym pioruny waliły gęsto raz po raz. Jónek pomyślał, że to sądny

dzień, a kiedy ognista kula zaczęła sunąć wprost na niego, zdy-

szanym głosem zaczął recytować Ewangelię wg św. Jana, swego

patrona:  Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie

stało, co się stało... Gdy mówił te słowa, kula ognia już była

przed nim w odległości zaledwie trzech kroków, a on stał jak

sparaliżowany! W ostatniej sekundzie zmieniła kierunek, trafiła

w drzewo, z hukiem się o nie rozprysła i zniknęła.

- Bóg mnie wysłuchoł, jeżech uratowany! - powiedział z ulgą.

Ulewa nagle ustała. Deszcz, który spadł na nagrzaną ziemię

i las, zaczął intensywnie parować, tworząc mgłę. Ciemność wie-

czoru połączona z tumanami gęstej pary sprawiły, że nic nie

było widać. Znikła leśna dróżka, a ledwie co widoczne drzewa

zdawały się jednakie. Z przerażeniem zauważył, że nie wie, gdzie

jest, wiedział tyle, że znalazł się w Piekle. Chodził dłuższą chwilę

niemal po omacku w różne strony, w końcu uznał, że nie ma

pojęcia dokąd iść. Wtedy przypomniał sobie o spotkaniu z gąsio-

rem i jego słowach: Jak będziesz w potrzebie, to mnie przywołaj.

Tak też zrobił. Nie minęła minuta, jak gąsior pojawił się przed

nim, rozpostarł jasne skrzydła i począł wyprowadzać go z lasu.

- Wy, ludzie, macie zgrabne ręce, a my dobry wzrok. Słysza-

łeś kiedyś nocne przeloty dzikich gęsi?

- Nadyć ja, słyszołech, jak w nocy gęsi lotajóm.

Gdy byli już na końcu lasu, gąsior powiedział:

- Jesteśmy kwita. Oddałem ci dług i więcej już nie pomogę,

bo jutro odlatujemy. Następnym razem uważaj, jak tu będziesz,

bo w Piekle - jak to w Piekle, nie ma miejsca dla dobrych ludzi.

A tyś jest dobry człowiek. No i nie zapominaj zegarka mieć przy

sobie.
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Jónek jeszcze przez pół roku chodził ku Anduli do Ligoty

i przez Piekło, i przez Zbijów. Ale od tego czasu już nic przykrego

go nie spotkało. Ale srebrny zegarek zawsze miał przy sobie.

Po sześciu miesiącach młodzi się pobrali. Wiodło im się dobrze,

bo Jónek miał dobry fach, robił ludziom dachy, gdyż był szyn-

dzielorzem. A jeszcze ku temu dostali od rodziców z obu stron po

kawałku pola i wkrótce wybudowali dom. Żonka obsypała męża

licznym potomstwem. Żyli dostatnio oraz długo.
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O uczynnym światełku
Na końcu Ligoty przy granicy z Międzyrzeczem i Bronowem

rozciągała się kiedyś dzielnica Okrąglec. Od bardzo dawna ist-

niało w tym miejscu pewne duże gospodarstwo. Tutejszy siedlok

o imieniu Ludwik wybierał się pewnego ranka furmanką do Nie-

rodzimia pod Lipowski Groń, gdzie u górali miał zamówione drew-

no na wielką stodołę i spichlerz. Dwukonny zaprzęg zmierzał ku

Beskidom, wspinając się na coraz to wyższe i bardziej strome

pagórki. Załadunek drewna u górala trwał bez mała pół dnia, po

czym woźnica wyjeżdżał z cennym ładunkiem w drogę powrotną.

I tak było przez trzy kolejne dni. Trzy razy ładowano i przewożo-

no drewno, gdyż krokwi i desek potrzeba było bardzo dużo.

Drugiego dnia furman po załadowaniu drewna zatrzymał

się u górala na dłużej, na pogaduszki. Dlatego w drodze powrot-

nej zastał go zmierzch i to w miejscu, gdzie miał przeprawić

się przez bród na rzece Jasienicy. Mostu w tej okolicy nie było

i wozy przejeżdżały przez płyciznę na rzece. Takie miejsca nazy-

wano wąwozami. Pokonywanie wody było niebezpiecznie, pod-

łoże przy brzegach grząskie, a na środku rzeki śliskie kamienie.

Należało nabrać prędkości, by siłą rozpędu pokonać miałki grunt,

wszakże jednocześnie nie należało jechać zbyt szybko, żeby koni

nie poniosło, bo wtedy każdy nieprecyzyjny manewr mógł skoń-

czyć się katastrofą. Wóz mógł się rozlecieć, a załadunek popły-

nąć z wodą. W pewnej chwili, gdy przeprawa była w momencie

kulminacyjnym, jedno koło zapadło się, a może nawet zsunęło

z osi, ale w ciemności niewiele było widać. Wtedy z rozpaczy

furman powiedział półgłosem:

- Pónbóczku, jakże by to było dobrze, jakbych se tu mioł

czym prziświycić ...

Gdy wypowiedział te słowa, stało się coś bardzo dziwnego.

Nad wodą pojawiło się światełko, które skutecznie rozświetliło

ciemności. Woźnica mógł łatwo podważyć drągiem oś, nałożyć

z powrotem koło, a konie dzięki światłu widziały drogę przed

sobą i mogły odważnie przebyć ten niebezpieczny odcinek.
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Po chwili fura z drewnem przejechała szczęśliwie rzekę i znala-

zła się na twardej drodze. Stąd do domu jeszcze tylko ostatnie

trzy kilometry.

Tajemnicze światło, o dziwo, nie opuszczało pojazdu, tylko

podążało przed końmi jakby zawieszone w powietrzu i nadal

oświetlało drogę. Chłop byłby zadowolony z tego faktu, gdyby

nie nurtujące go pytanie, co też takiego to może być? Przypo-

mniał sobie opowiadane przez starszych ludzi gadki o błędnych

ogniach, które sprowadzały wędrowców na manowce, skąd nie

mogli trafić do własnego domu. Z tego powodu chłopina dalszą

drogę przemierzał w niemałym strachu. Ale wbrew obawom po-

jazd bez przeszkód dotarł na miejsce przeznaczenia. Na podwó-

rzu dłuższy czas wyczekiwała na niego zniecierpliwiona żona,

która rozpoczęła tak rozmowę:

- Ale żech się nastarała, tela czasu cie nie było!

- Nadyć to przeca kąsek drógi i jeszcze mi sie koło w rzyce

urwało – tłumaczył się. - Ale sie podziw, Walerka, co za mnóm

prziszło od rzyki – powiedział do żony i wskazał na światełko.

- Maryjko, czy aby to nie bydzie świytlok, co ludzi zwodzi na

manowce, dziwne, żeś choć do chałpy trefił! – rzekła wystraszo-

na kobieta.

Światełko nie opuszczało człowieka, chodziło dookoła wozu,

zachodziło do szopy i stajni, wraz z końmi weszło do masztalni.

Ludwik bał się wejść do domu, żeby światło nie dostało się do

środka, bo co wtedy? Walerka poleciała do sąsiadki, która wszyst-

ko wie, o pomoc.

- Ja, ja, toć ja, toć jest mi wiadóme o czymsik takim – powie-

działa sąsiadka. - Świytloka ni ma co odganiać, bo i tak nie

odyńdzie, bo to jest dusza pokutująco, świytlokowi trzeja po-

dziękować za przisługe i porzykać za dusze, zrobić mu na dróge

krziżyk, wtynczos odleci w spokoju.

Lecz było już za późno. Walerka nie zdążyła o tym powie-

dzieć Ludwikowi, bo ten w momencie, jak chciał wejść do domu

i rozpaczliwie odpędzał się od ognika, odruchowo zamachnął się

na niego i uderzył go! Wtedy usłyszał dziwny odgłos jakby kla-

śnięcia, jakby kogoś trafił w twarz.

- O hróza, aleś mi człowieku doł porządnóm facke! Ale to nic,

dziękujym ci za to! – nieoczekiwanie odezwał się głos wypowie-

dziany przez światełko. - Tela roków żech czekoł na to, bo w tyn



147

sposób żeś mnie wybawił od pokuty, kieróm miołech za uderzy-

ni w twarz swojigo ojca. Dziękujym ci, teraz se mogym iść spo-

kojnie do wieczności. Ale już nie bydym mógł w prziszłości nikó-

mu prziświycać, musisz se radzić sóm.

Światełko zniknęło i z powrotem nastała ciemność.

***

W trzecim dniu zwożenia drewna trzeba było zapłacić za cały

towar, zwyczajowo się pohandlować, a potem transakcję przy-

pieczętować gorzałką. Ludwik z góralem siedzieli przy stole i flasz-

ce miodówki i żywo rozmawiali.

- Dostowocie ody mnie szumne drzewo, piykne, rowne stró-

my, a prościuśki i długuśki, że hej! Jak rosły, sięgały aże ku

samymu niebu! Nejpiekniejsze, jaki miołech w tym lipowskim

lesie. Niech z niego bydzie pożytek i dobry użytek, a stodoła by-

dzie stoła dwiesta roków abo dłuży!

- Nadyć dobrze godocie, niechej się spełni to życzyni i żeby

jeszcze stodoła pękała od nadmiaru owsa i żyta.

Kiedy tak przegadywano się w miłej atmosferze, a rozmówcy

stawali się pod wpływem miodówki coraz bardziej szczerzy i roz-

mowni, Ludwik odważył się opowiedzieć, co mu się wczoraj nad

rzeką przydarzyło.

Góral zrobił bardzo zagadkową minę, gdy usłyszał opowia-

danie o dziwnym światełku. Wydawało się, jakby coś wiedział,

czego inni nie pojmowali. Zmarszczył czoło i poruszał uszami.

- Holinder kandy! – przyklął przez zęby, a po chwili milcze-

nia powiedział - To musiała być starzikowo dusza. W naszej ro-

dzinie opowiadano jest tako historia. Kiesik downo, downo, był

taki ciężki rok, przednówek się przeciągoł, jedzynio nie było, lu-

dzie byli od głodu słabi, a starzik tym więcyj słabowoł, bo był

niemocny na płuca. Prziszło do tego, że zawołoł syna, żeby po-

szeł po lyki do maściorza.

- Weź kokota i wajca, żeby zapłacić za lyki i pamiętej, że

mosz sie ku nimu grzecznie odnosić, bo to człek kształcóny.

A tyn jego syn był kapke nierychtyk, to znaczy troche zawa-

laty. Prziszeł do aptyki we Skoczowie i pado:

- Dejcie mi, maściorzu, lyki do mojigo ojca, bo je chory na

płuca.
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- W jaki to sposób się zwracasz do aptekarza, młody człowie-

ku? - I doł mu  lekkigo pstryka.

Synek chcioł się poprawić, ale nie umioł i niechcący pedzioł

mu to samo. Tym razym dostoł wylizek, ale fest, aże mu snopel

wyloz.

- Z powodu, że synek był niedowlazły, pomyśloł se, że ty

dwie facki, kiere dostoł od maściorza, to sóm dwa lykarstwa –

kontynuował opowieść góral. - Prziszeł do dóm, a ojciec się go

pyto:

– Dostołeś lyki na mojóm niemoc?

- Nadyć ja, dostołech aże dwa lyki.

- Tóż dowej to, coś dostoł.

I wtynczos tyn niedowlazły syn luchnył swojigo ojca po fyr-

nioku.

- Ty pieróński hóncwocie, toś ty się na własnego ojca wygiy-

rził? Kora bosko cie za to nie minie, pamiętej!

I zamalowoł synka prosto w gębe, aże sie miglanc oblizoł.

- To wszystko, coś dostoł od maściorza?

- Natóż niy, bo żech dostoł jeszcze drugóm facke jako lyk.

Foterek zrozumioł, że synek oberwoł dwa razy i żeby drugi

roz nie dostać, pado dóń:

- Tacyście oba mądrzy? Tego drugigo lyku nie potrzebujym,

idź teraz spadki go oddać maściorzowi.

Syn się wrócił do aptyki i zaroz po przekroczyniu progu pra-

wi:

- Drugi lyk niepotrzebny i jo prziszeł go oddać.

Po czym piznył maściorza w gębe.

- W tyn to sposób maściorz dostoł słusznie jedyn roz, chory

starzik dostoł niesłusznie też jedyn roz, a nejwięcyj dostoł sy-

nek, bo aż trzi razy, bo był mamlas. Jednak jak się kiesik zesta-

rzoł, a potym umrził, to niechybnie musioł odpokutować facke

wymierzónóm ojcowi i stoł się przez to świytlokym. Okazuje się,

że był nim do wczoraj, bo tyś go człowieku wybawił tóm czwor-

tóm fackóm – zakończył góral.

***



149

Po wysłuchaniu tej dziwnej opowieści Ludwik wybrał się

z ostatnim transportem drewna do domu. Wieczór i mrok zastał

go tym razem jeszcze wcześniej, bo dłużej zasiedział się z góra-

lem. Dojeżdżał dopiero do brodu na rzece Brennicy. Miejsce

wydawało mu się łatwe do pokonania, ale tego wieczoru złapał

lekki mróz, bo było wtenczas ledwie przedwiośnie. Oblodzone

kamienie przy rzece stały się śliskie, konie potykały się jakby

podkowy potraciły, nie mogły zaprzeć się i uciągnąć wozu. W tej

chwili zauważył, że wjeżdża do rzeki nie w tym miejscu, co nale-

ży. Z rozpaczy wyrwały mu się te same słowa, co wczoraj w Mię-

dzyrzeczu:

- Pónbóczku, jakże by to było dobrze, jakbych tu mioł se

czym prziświycić ...

I stała się  znowu rzecz dziwna. Wokół wozu nastała jasność,

ale nie od jednego ognika, tylko od kilkunastu światełek, choć

o wiele mniejszych niż wczorajsze. Dzięki nim furman zobaczył

przed sobą rzekę i drogę, i mógł szczęśliwie przeprawić się przez

bród na drugą stronę. I tak było przez całą drogę, gdy wóz

znajdywał się w niebezpiecznych miejscach. Świytloczki nieza-

wodnie rozjaśniały drogę. Gdy już dojechał do domu, zgrupowa-

ły się nad wozem, jakby chciały się pożegnać.

- Walerka, podziw się, co zaś dzisio za mnóm przileciało!

Żona domyśliła się, że są to duszyczki, które przybyły na

polecenie wczorajszego świytloka i pragną się przysłużyć, żeby

im pomógł w odkupieniu.

- Dziękujymy wóm duszyczki, idźcie se w pokoju, porzykó-

my za was i dómy na msze - zawołała do nich Walerka, a świateł-

ka jak umówione okrążyły ostatni raz wóz, po czym zniknęły

w przestworzach.

Ludwik z żoną dotrzymali słowa, wiele razy modlili się za

samotne dusze i dali za nie odprawić mszę. Odtąd żyli sobie

spokojnie i dostatnio, bo nowa stodoła i spichlerz z drzew spod

Lipowskiego Grónia zawsze były pełne jęczmienia, owsa i żyta.
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Jak diasek kusił kawalera
Było to dawno temu, jak pan Antoni kawalerzył. Na zolyty

jeździło się wtenczas w niedzielę. W  świąteczne popołudnie wy-

bierał się więc do Bronowa do swojej Amelki. Kolasa zawczasu

była przyrychtowana, choć nie nowa, ale wypucowana, wyglan-

cowana, koń też pięknie wyczesany, w szery paradne ubrany,

a i Antoni w niedzielne szaty ustrojony, w nowym, skoczowskim

kapeluszu...

Jechał sobie polną drożyną, na skróty przez Przędziałek na

Bronów się kierował. Dojechał do samego końca wsi. Nikt tam

bez konieczności się nie zatrzymywał, bo powiadają, że koło sta-

wu w dudławych wierzbach fest straszy. Wtem zobaczył, że koń

krzywo ciągnie pojazd, więc musiał przystanąć. Akurat w tym

miejscu! Schodzi z kolasy, patrzy, a tu bierce pęknięte i witki nie

ma. Bez tego nie pojedzie. Zastanawia się, co dalej robić.

Do kowala na Toczkowicach trochę daleko, na dodatek dzień pań-

ski. Zapasowego bierca nie ma, nawet kawałka łańcucha. Był

akurat schylony, kiedy nagle padł na niego długi cień jakiegoś

osobnika w wysokiej czapie.

- Dzień dobry, młody gospodarzu! Gdzież to wam tak spiesz-

no? A co to się stało? Może w czymś pomóc?

Antoni podniósł głowę. Przed nim wyrosła męska postać po-

dobna do kominiarza, ubrana na czarno, w obcisłych spodniach.

Wyglądał na panoczka z miasta, od razu było widać, że to jakiś

lepszy gość.

- Nadyć kolasa mi sie zepsuła, a ni ma czym tego porychto-

wać, daleko od chałp i od kowola. Srómota... a mi sie śpiycho, bo

jadym gości na wiesieli sproszać. Wszyjscy na mnie czekajóm.

- No tak..., taki oto kłopot macie, młody gospodarzu. Dla was

problem, a dla mnie zwykła drobnostka. Chętnie pomogę czło-

wiekowi w biedzie, od tego jestem.

Mężczyzna w czarnym odzieniu wyjął zza pazuchy jakiś paty-

czek podobny do ołówka, zakręcił nim w powietrzu trzy kółeczka.

- Gotowe, gospodarzu! Naprawione. Można jechać.
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Antoni skierował oczy w dół, a tu bierce całe. Jak to możli-

we, czary jakie? Ale najważniejsze, że naprawione, że można dalej

jechać.

- Wiele sie panoczkowi należy za fatyge?

- Ależ niewiele, za tak małą robotę jakaż zapłata? Ale mam

dla ciebie, młody człowieku, pewną propozycję. Nie lepiej by było,

gdybyś na plac do przyszłego teścia nową kolasą zajechał?

Teściowie i narzeczona bardzo by się zadziwili i by radzi byli,

że mają godnego galanta na męża, gospodarnego, bogatego!

I w tym momencie Antoni zauważył, że jego poczciwa brycz-

ka, kupiona jeszcze przez ojca, przemienił się w piękną kolasę,

błyszczącą i nową, a przy niej stał jego konik w nowej uprzęży.

- Sakreble...! - krzyknął z niemałego wrażenia.

- Auu! Na przyszłość nie mów tego słowa, bo wszystko ze-

psujesz. A co do kolasy, nie chcę za nią zbyt wiele - odezwał się

panoczek. - Bardzo niewiele. Dasz mi coś takiego, co nawet nie

wiesz, że to masz, bo nigdy tego nie widziałeś. Nawet nie zauwa-

żysz, że się tego pozbędziesz. I nie teraz mi to dasz, a dopiero jak

już będziesz stary...

- Panie dobrodzieju, nowa kolasa by sie przidała, ale bojym

sie takigo interesu.

Jakże by było paradnie zajechać nową bryczką do przyszłych

teściów, wszystkim się pokazać, Amelce przypodobać i krew-

nym na Chybiu... zaczął w myślach żałować.

Panoczek zauważył jego rozterkę i zagaił tak:

- Zostawiam ci tę nową kolasę na próbę... tylko na wypróbo-

wanie, bo widzę, że się wahasz. A do sprawy wrócimy, jak bę-

dziesz jechał z powrotem. Zadowolony? Tylko uważaj na koguty,

bo taki głupi kogut jak trzy razy zapieje, to może całą sprawę

zepsuć.

Ani się Antoni nie spostrzegł, jak panoczek zniknął. Nie zdą-

żył mu nawet nic odpowiedzieć. W miejscu gdzie stał, pojawił się

tylko obłoczek mgły przy starej, dudławej wierzbie. Oszołomiony

obrotem sprawy raźno wskoczył na nową bryczkę. Właściwie to

się ucieszył. Takim paradnym pojazdem do narzeczonej jedzie!

Jak podążał przez Bronów, wydawało mu się, był nawet tego

pewien, że wszyscy przez okna zaglądają, kolasy nowej za-

zdroszczą. Pewno mówią między sobą:
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- Taki młody gospodorz, a już sie tela dorobił. Bogaty jakiś.

Nie bydzie to tyn ze młyna z Podlasku?

Już się zbliżał pojazd do domu narzeczonej w Bronowie. Na

placu stała grupka ludzi. Do przybysza wybiegł pies, szczeknął

tylko raz, rozpoznał go i powitalnie zamerdał ogonem.  Małe stad-

ko kur rozpierzchło się chaotycznie na boki, a kogut urwał się

z gromady, wyfrunął na płot, naciągnął szyję i zakukurykał. Zapiał

trzy razy. Reszty można się było domyśleć! Kolasa na powrót

stała się stara, choć wypucowana, koń niemłody, choć wyglan-

cowany, a szery mocno zużyte, choć lśniące czystością. Amelka

siedziała przy domu na wysiodkach i czekała na kawalera.

W niczym się nie spostrzegła. Kawaler zrazu wyłowił wzrokiem

jej miłą postać, jasne włosy i uśmiechniętą twarz. Głośno przy-

witał wszystkich katolickim pozdrowieniem. Ci odpowiedziaw-

szy, zaprosili go do środka. Tam został ugoszczony pulchną, żół-

ciutką, z sześciu jajek upieczoną buchtą i mocno cukrowaną

zbożową kawą.

- Antek mo nowóm kolase! Antek mo nowóm kolase! - roz-

darł się na całą gębę młodszy brat Amelki.

- Uciecz stąd! To nie wiysz, że dziecka nie mądrujóm star-

szym? Jeszcze gościóm? Uciekej, bo cie lala użere! - krzyknął

wzburzony ojciec.

- Prowda to, że mosz nowóm kolase? - zapytała dziewczyna

filuternie.

- Dyć niy, synkowi się zdowało. Ale planujym kupić przed

wiesielym - wymyślił Antoni na poczekaniu, bo nie miał wyjścia.

Po poczęstunku para młodych spakowała dla gości kołocze

i odjechała do Chybia na zaprosiny.

Jadą młodzi, jadą przez Bronów i cały Landek, są bardzo

radzi. Cieszy ich krajobraz znajomy, przydrożne drzewa, każde

innego kształtu, płynące fale i obłoki, jedne na dole w stawach

sunące po wodnej toni, drugie na górze po niebiosach. Ale naj-

bardziej weseli Antosia jego ukochana, a Amelkę raduje jej ka-

waler.

Za chybskim lasem są stawy. To drugie takie miejsce, gdzie

bywało, że niejednego porządnie nastraszyło. Ledwie się pojazd

zbliżył do stawku, a tu czarna woda w nim zakotłowała, wzbu-

rzyła się i podniosła. Koń gwałtownie zahamował i stanął dęba,
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pojazdem zatrzęsło, ledwie z niego nie pospadali. Ze spienionej

wody, spowitej dziwną mgiełką, wynurzył się stworek wzrostu

mizernego, o zielonej twarzy, pękatej głowie i nogach zakończo-

nych płetwami. Antoni podciął konia, by umknąć z tego miejsca,

ale ten się zaparł.

- Ha! Powitać, powitać młodego wandrusa!  Jaki mądrala

ten młody panek! A niechże powie, gdzież się podziała nowa ko-

lasa? – odezwał się ten stwór.

- Nadyć dobrze wiycie panoczku, że kokot jóm odinaczył.

A jo od was niczego nie chcym. Trzimcie sie ody mnie z daleka!

- Takiś mądry? Kolasa zmitrężona i jeszcze bierce. A gdzie to

nowe bierce?

- Antoś, zakryj kabotym kóniowi głowe tak, żeby utopca nie

widzioł i wio naprzód! - przytomnie zawołała Amelka. - A teraz

strzel batem trzi razy i tyle samo napluj za siebie.

Antoni wykonał radę narzeczonej, koń ruszył i wóz szybko

odjechał. Byli wolni.

W Chybiu, dokąd wreszcie przybyli, zaprosili krewnych na

wesele. A przy tym poczęstowali kołoczem i dobrą gorzałką.

Rodzina szczerze ucieszyła się, że poznała gryfnego galanta i przy-

jęła zaproszenie. Potem mężczyźni założyli inne bierce, a tamto

rzucili na wóz.

Kiedy młodzi wracali, Antoni był pewien obaw, co go zasta-

nie koło stawku, zwłaszcza że już się miało pod wieczór. Całą

drogę oboje modlili się po cichu i chyba dlatego udało im się

szczęśliwie ominąć to feralne miejsce. Ale gdy mężczyzna samot-

nie wracał z Bronowa, zostawiwszy w domu Amelkę, nie było

mu do śmiechu. Na Przędziałku, jak przejeżdżał koło stawu, wierz-

by gwałtownie zatrzęsły się i głośno zaszumiały, wydobył się

z nich stłumiony głos:

- Hej, stój! Gdzie nasza umowa? Oddaj z powrotem co nie

twoje!

Wtedy Antoni zamachnął się, rzucił wyjęte bierce w stronę

wierzb i zawołał:

- Sakreble! Weź se diosku, co nie moje i zostaw mnie na

zawsze w spokoju. A umowy żodnej nie było! Sóm my kwita!

- Auu! Tylko nie sakreble, znów wszystko zepsułeś!
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Antoni przeżegnał się trzy razy, pognał konia i spokojnie

dojechał do domu. Od tego czasu nigdy nie przydarzyło mu się

nic złego ani na Przędziałku, ani w Chybiu, mimo że przejeżdżał

tam wiele razy.
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Niesforne utopeczki
Od Burzeja przez Wierzbiny przechodziły kobiety z grabiami

na ramionach, spieszyły się, żeby zgrabić łąkę na Tobole, a słoń-

ce już było dość wysoko. Szły raźnym krokiem, a jak zbliżyły się

do stawku, to aż je zamurowało na widok tego, co zobaczyły.

Na niższych gałęziach rosnących tam drzew, nad samą wodą,

siedziało co najmniej dziesięcioro małych dzieci, wszystkie w czer-

wonych chusteczkach na głowie. Huśtały się, kołysały, gaworzy-

ły swym dziecięcym językiem, nie zważając na niebezpieczeń-

stwo.

- Jezderyno! Kaście się tam powspinały, gizdule jedne, prze-

ca zaroz do wody poslatujecie i sie potopicie! - zakrzyczała pełna

obaw jedna z kobiet.

A dzieciaki, jak na komendę, jakby zachęcone tym woła-

niem, zaczęły wskakiwać do wody, lecz bynajmniej nie tonęły,

tylko pływały, baraszkowały, nurkowały, taplały się wesoło, pisz-

czały z radości. Kobiety patrzyły na ten widok jak oniemiałe.

W końcu zrozumiały.

- Baby! Uciekejmy stąd, bo to pewnikym sóm utopcowe dziec-

ka, a jak tu stare ku nim przidóm, to nas jeszcze przegónióm!
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Ostatni utopiec na Podjaziu
Downo tymu na Podjaziu, w rzycznych plosach, stawach,

żabiorkach i padołach aż roiło sie od utopców. Do jednej dziury

po Pilarskim Stawie, tam, kaj była Pitlokowa łąka, splągnół sie

z Bajerki utopiec. Nikierzi mianowali go Zefek. Na jedyn czos

nazdokazowoł tyn rojber i hóncwot moc szkaradnych rzeczy, zwa-

bioł ku wodzie bezbrónnych ludzi, omamioł ich, a potym wciągoł

do stawu i prógowoł topić. Nejbarżi se upodoboł chłopów, kierzi

osłabiyni wracali z kręglowni abo z gospody. Nieroz się przebly-

koł za jakigo wandrusa abo rogatóm, siwóm koze, czasym rysza-

wego psa. Siłe mioł pierón niemożebnóm, jak nie utopił, to poto-

ploł w kalnej wodzie, pomarasił glinóm, fusy potargoł, wykudlił

szkuty na łepie, a jeszcze taki wymęczóny człowiek mało co pa-

miętoł, bo mu pamięć wymazoł. W nocy, jak kto już musioł prze-

chodzić kole tego stawu, to nieroz słyszoł szpluchanie wody, ja-

kisik rajwach i rómplowanie jakby kónie sie toplały, aże włosy

dęba stowały. Chłopy od karczmy co szli abo ze szwercu, abo

z lasu, kaj raubczykowali, nieroz dziepro nad ranym potrefili

znąś swojóm chałpe. Utopiec zwabioł ich miłym głosym młodej

dziołuszki ku wodzie, a tam robił z nimi breweryje. Roz fórmó-

nowi, co za poźno w nocy jechoł wozym, kóń w tym miyjscu

nogle stanył na zadnich girach i zarżoł z przejęcio. Chłopa w tyn

mómynt wyciepło ze zica i wylądowoł na brzegu, a tam utopiec

go dość dobrze sponiewiyroł, ale i tak mioł moc szczęścio, że sie

z powrotym na wóz wszkroboł i do dóm zmazany, podropany

i z podbitymi oczami dowlók.

Ale wybiła godzina i na tego bachratego oszkliwca. Prziszeł

czas, a było to w środku lata, okropnie się od zachodu zachmu-

rziło, prziszło gradobici, burza i deszcz, zaczło tak loć, że loło

i loło przez siedym dni. Woda sie w Bajerce i Młynce tak podnió-

sła, że w kierymś mómyncie z całej mocy pizła we wał stawu,

kiery nie wytrzimoł naporu i sie przerwoł, a woda z niego wyloła

sie do Wisły. Stow zostoł bez wody, a utopiec bez schróniynio i ni

mioł kaj grasować. Ludzie ni mieli czasu na reperacje stawu, bo
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byli zajęci ratowaniym swojigo dobytku. Chcący-niechcący, uto-

piec, żeby przeżyć, był zmuszóny sóm naprawić stow. Poszeł więc

do jednej chałpy na skraju wsi, kaj nie było ludzi, a miyszkała

sama jedna wdowa, Kocurowa Francka, i opowożył sie od ni

pożyczać tragacz, na kierym chcioł zwozić ziymie na dziure we

wale. Przeónaczył sie w szykownego wandrusa, żeby go niewia-

sta nie poznała. Utopiec słabo znoł ludzkóm mowe, tela-wiela,

co podsłyszoł. Roz jak toploł chłopa, to jego kamrat, co był na

wozie, strasznie wreszczoł, żeby mu pómóc:

- A zaczni nogami czym mocni fyrtać, a jak mu wyfyrtniesz,

to na wóz mosz pyrtać! Więc znając te pore słów, pado:

- Pożyczejcie mi, Francko, na chwile tyn wasz fyrtum-pyr-

tum, jo se jyny cosik pofyrtóm, a jak już przefyrtóm, to wóm

zaroz tyn fyrtum-pyrtum przipyrtóm.

- A... panoczek, widzym po tej mowie, jest z daleka, może bai

z zagranice, ale jo rozumiym wasze szwandranie! Wszystko się

zgodzo, chodzi wóm o tyn tragacz, co go tu móm. Ón jest rychtyk

po to, żeby na niego charapucio abo chebzio nafyrtać, a potym

z tym do chałpy popyrtać. Jo do szkół mało co chodziła, ale

rozumiym, rozumiym insze języki... Ale zaroz, a co jo bydym z

tego miała?

Utopiec stoł specjalnie we wysoki trowie, żeby zakryć ple-

twy, kiere mioł na nogach, bo nie było nika butów na taki szyro-

ki szłapy. Poszuścił po kapsach w kabocie i wyjón dużego papió-

rowego piniądza, wielkigo jak sznuptychla i pado:

- A dóm wóm, Francko, za pożyczanie tego fyrtum-pyrtum

całóm stówke...

Kocurka była babóm fest pragliwóm, od widoku telkich pi-

niędzy zaroz zmiękła i już widziała szumne kiecki, kiere se za nie

kupi, więc mu prawi:

- A tóż panoczku weźcie se na potrzebny czas tyn tragacz,

tyn fyrtum-pyrtum, ale pamiętejcie mi go potym przipyrtać.

- Przinejmni mu od pyrtanio troche tyn wańtuch sklęśnie! -

zaśmioła się w duchu do siebie, bo była pewno, że zrobiła dobry

interes.

Chytry utopiec wzión tyn fyrtum-pyrtum i hónym popyrtoł,

żeby ziymie przefyrtać na tym fyrtum-pyrtum. Francka zaś ni

mógła sie ani chwili powstrzimać i zaroz poleciała do Jurasiowego
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sklepu. Jak se nazwybiyrała nejlepsze materyje na szoty, letnik

i fortuch, żywotek i kabotek, zaposke i przeposke, a jeszcze płach-

ty i cychy do spanio, to prziszło babie do płacynio. Wyjyna zza

pazuchy papiórowy piniądz, wielki jak sznuptychla, wyprościła

go, bo był fest zmięty i z dumóm podała sklepniczce. Ta sie na

niego podziwała, jeszcze roz przidziwała, zmarszczyła czoło i pado:

- A cóż też mi to, Francko, dowocie?

Dziwajóm się baby na tego piniądza, a tu w gorści zamiast

stówki widzóm zeschłego, dymbowego liścia!

- A to ci pieróński czechmón tyn utopiec, a to ci miglanc!

Jak też ón mie tak oślepił, omamił i wyraficzył! - krzikła Francka,

bo wszystko w sekundzie zrozumiała. - Jo se cie jeszcze pakażo

pożyczym, jo cie nauczym moresu! Jeszcze się kiesik porachujy-

my!

***

Kocurka wypadła ze sklepu jak oparzóno, najadła się wsty-

du przi Juraśce, ale wielkóm ostude, jakóm przeżyła, przićmiy-

wało postanowiyni pomsty. Po dródze do dóm podskoczyła ku

stawu, żeby chocioż tragacz odebrać. Podchodzi i sie dziwo, i ze

złości na utopca nawet nie czuje strachu, a tam pod groblóm

leży tragacz przewrócóny do góry nogami, niemożliwie uciopra-

ny glinóm, bez dwóch szczebli, kiere były urwane, ale koło było

całe i dało się kludzić.

- Parcie jyny! Dziura we wale zasklepióno, prowda, że szpat-

nie poslypiano pecynami i dorniami, ale wał stoi cały, woda już

naloto aże do trzi ćwierci stawu. Tela ziymi zwiezióne za tak krótki

czas, musi mieć nieziymskóm siłe tyn hajer! Nie dziwota, bo było

to akurat przez połedni, wtynczos, kie utopce majóm nejwięk-

szóm moc. Musioł sie pierón fest napyrtać, żeby tela ziymi prze-

fyrtać tym moim fyrtum-pyrtum! - zadziwiona rozmyślała.

Utopca zaś widać nie było. Ale jak sie jyny chyciła tragacza,

nogle jak spod ziymi pokozała się na wale młodo, siwo koza,

kiero podniósła głowe i dość przijymnym kozim głosym zaczła

beczeć po kozimu, ale łatwo jóm było zrozumieć, bo beczała tak:

- We-e-e-źcie mie gospodyni, weźcie mie-e-e, pódźcie ku mnie-

e-e tu bliży ku stawu... jo je mało koza, co ni mo opie-e-eki,

bydziecie zy mnie mieć dużóm pocie-e-e-che...
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- Koza w tym miyjscu, daleko od dómów na Czyżówce i od

Zamłynio...? Chyba żeby z Brónowa przez las w Czarnolesiu sie

kasik zabelóntała. Jak tak, to jóm żodyn już nie nądzie i byłoby

dobrze gowiednikym się zająć, bo inaczy skrepnie - z zatroska-

niym wymamrotała. - Doczkej koza, jo tu zaroz przidym po cie,

jyny fyrtum-pyrtum do dóm zapyrtóm!

Podziwała się jeszcze roz na nióm i to ji było dziwne, że taki

srybny lańcuszek mo na karku, a nie ze zwykłego zielaza. Koza

przisuwała sie pómału ku ni i dali beczała zapraszająco, a jak

wylazła z wysoki trowy, to się ji odsłóniły nogi. Z przodku miała

ładne kopytka, a z zadku... zielóne pletwy.

- Jezderkusie! Nadyć to je zaś tyn Zefek, pierziński utopiec

przeónaczóny w koze!

Jednak nie dała po sobie poznać, co widzi, bo w tej sekun-

dzie powziyna pewiyn odważny plan...

- Cicho koziczko, przeca przidym po cie, jyny fyrtum-pyr-

tum do dóm zapyrtóm!

Kocurka obróciła się na pięcie i pognała z tragaczym gibko

do dóm. W chałpie czym prędzy naszła flaszke z brynym i naf-

tóm, zrobiła z tego miszung, wziyna jeszcze ze sobóm siarki do

zapolanio, a do gorści pieprzu i duży liść kapusty. Zawinęła

wszystko w hadre i pognała nazoć ku stawu.

Koza już tam na nióm czekała, główkóm na nióm piyknie

kiwała, ślypia mrużyła i przijymnie pobekiwała:

- Póć babo ku mnie-e-e, weź se mie-e-e, bydzie-e-esz miała

zy mnie pocie-e-eche...

Francka zbliżyła się do kozy, podała ji listek kapusty do po-

żranio, jak ta się chciała listka chycić i otwarła pysk, to ji gibko

do środka wciepła gorść pieprzu. Koza się zakrztusiła i zaczła

niemożebnie forskać i kichać! W tym czasie baba odetkała flasz-

ke z miszungym i wyloła go na kozi szkuty na ogónie, a potym

siarkami podpoliła! Możecie wiedzieć, co sie podzioło! Koza za-

czła skokać i świtać jak kóń na holzplacu, a darła sie ta howada

już nie kozim głosym, ale jakimsik dioselskim, wreszcie, żeby

zgasić ogiyń, ciepła sie do stawu. Tam we wodzie jyny poszplu-

chało, srybny lańcuch wypłynył na wiyrch, bo był zrobióny

z farbiónego papióru, a na kóniec kole pidła wynurziła sie zielóno,

szpatno głowa utopca. Oszkliwiec jeszcze podniósł na Francke
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ręke, jakby się chcioł wygiyrzić i pogrozić, ale zaroz od baby usły-

szoł taki słowa na pożegnanie:

- Ty jeróński utopcu, gałganie jedyn! Roz na zawsze se popa-

miętej, żeby ludzi nie bałamóncić i krziwdy im nie robić! Siedź

tam pieruchu w tym barzole i se tam dali fyrtej i pyrtej, ale do

mnie nie przichodź po fyrtum-pyrtum!

***

Utopiec sie musioł dość na tym od Francki Kocurowej na-

jeść strachu, bo od tamtego czasu na Podjaziu ucichło kole wód

ze straszynim. Owszym, zdarziło sie, że ktosik spotkoł wedle sta-

wu ludzika zielónego, w czyrwónej czopeczce i z pletwami, kiery

się nawet nauczył po śląsku godać. Zawsze rozprawioł tyn jego-

mość grzecznie z wandrusami i pijokami, czasym przepolił z nimi

fajeczke, zagroł w taroki i nawet pokozoł dróge ku chałpie, jak

wracali ochlastani z gospody. Żył ze wszystkimi we zgodzie, na-

wet z Kocurkóm. Tak było do czasu, aż wybudowali wielkóm

zapore. Potym się kasik borok stracił, bo tak samo jak ludzie ni

móg sie pogodzić ze zniszczynim Podjazio, a zapora była dlo nie-

go za wielko. Jedni godali, że był widziany przi miesiączku, jak

się wykludzoł. Na tragaczu, kiery mu dlo zgody ofiarowała Ko-

curka, mioł spakowane manatki i z nimi pyrtoł teraz już swoim

fyrtum-pyrtum na nowy kwatyr ku Sokołóm w Ligocie. Tak abo

siak Zefek jako podjazian podzielił ze wszystkimi tyn sóm los

i stoł sie wysiedlyńcym.
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Rozdział V
BAŚNIE

Raubczyki na Rotuzie
(dialogi zapisane są odpowiednio do mówiących w gwarze cieszyńskiej

lub zarzeckiej)

Na terenach dawnej Ligoty i Chybia rósł ogromny las należący

do książąt bielskich. Ten rozległy bór stanowił dla okolicznych miesz-
kańców źródło wielu korzyści. Tutaj ludzie podejmowali pracę przy
wyrębie drzew, pozyskiwali materiał na budowę domu, do lasów

chodzono po drewno i chrust na opał, zbierano w nich grzyby
i jagody. Biedniejsi kosili leśną trawę zwaną wósióną, a byli i tacy,
którzy kłusowali na zające, ryby w stawkach, a nawet sarny

i dziki,  jak się tu od dawna mawiało - raubczykowali.
Jednego dnia dwaj kamraty mieszkający pod lasem i znają-

cy go od dziecka jak własną kieszeń, jeden z Zarzecza a drugi

z Podjazia, umówili się na raubczykowanie. Było to bardzo nie-
bezpieczne i ryzykowne zajęcie, ale jakie było wyjście, gdy nie
było roboty, a do wykarmienia każdy z nich miał parę głodnych

gęb. Najgroźniejsi dla kłusowników byli gojni, którzy pilnowali
lasów i pojawiali się z flintą w najmniej spodziewanym momen-
cie. Można też było wpaść w cudze sidła, zwichnąć nogę, być

zaatakowanym przez dzika lub wilka. Najbardziej bano się
jednak bagien na Rotuzie ze względu na rozpowiadane o tym
miejscu zatrważające historie. Jozef i Francek nasłuchali się od

dziecka podań, berów i powiarek, które mówiły o diaskach, utop-
cach, bebokach i straszkach czyhających na samotnych wędrow-
ców, o niedostępnych torfowiskach i bagnach, o migoczących

na nich świytlokach i nocznicach, które miały być duszami to-
pielców, o ukrytym w moczarach mieście, jego starodawnych
mieszkańcach, o zatopionym ratuszu, od którego wzięła się na-

zwa Rotuz. Ponoć raz w miesiącu o północy, przy pełni księżyca
wyłania się tam z bagien wieża, w której odbywa się bal. Przy
kociej muzyce bawią się jej lokatorzy, a złapane ofiary muszą im

usługiwać.
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Chłopi długo dobierali odpowiedni moment na tę wyprawę,

która miała być inna od dotychczasowych. Czekali na dobrą

pogodę, suchą porę roku i księżycową noc. Nareszcie pewnego

późnego wieczoru śmiałkowie wyruszyli na Rotuz.

- Jozefku, natóż powiydz... a co też bydzie, jak nas tam na

tym Rotuzie postraszy abo co gorsza utopi jakoś beskurcja? Dziec-

ka bez ojca zostanóm...

- Francik, dyć my już o tym rozprowiali i temat mómy obgo-

dany, jo się już teraz nie cofnam. Wiysz dobrze, co o tym myślam,

a myślam, że to gupoty, bery a bojki o tych utopcach na Rotuzie!

Nie rób mi w głowie szałot! Dobrze wiysz, że na kraju lasu zwierzy-

ny już ni ma, a ryzyko je duże, bo gojny węszy i napastuje. A tam

spokojniutko, ani jednej duszy, a zwiyrza moc!

- Ja, ja, rychtyk, ja, mosz kamracie recht, przeca bydzie

wszystko fajnie, wrócymy z jakim sorkym na plecach i bydymy

się śmioć jak pogany... He, he, he... Baba strowy nawarzi,

w szpyrniku bydzie pełno mięsa, he, he, he... Dziecka bydóm się

radować...

Idą już chłopi dłuższy czas przez las, miesiączek im przy-

świeca, a dobry nastrój dopisuje. Na plecach mają wnyki na

sarny i saki na zające, za pazuchą u każdego pitlok, a za pasem

toporek. Podpierają się krykami, które w potrzebie można użyć

do obrony lub do ratowania się na bagnach.

Uszli chłopi spokojnie spory kęsek drogi, aż tu nagle trach!

Przed nimi, na ścieżce, którą szli, wystrzeliły jak spod ziemi naj-

mniej trzy czarne sylwetki ludzi w wielkich kapturach na  gło-

wach i w momencie, gdy się nawzajem zauważyli, jedni i drudzy

zamarli w bezruchu naprzeciw siebie w odległości zaledwie pa-

runastu metrów. Ci w kapturach trzymali w rękach jakieś dzidy

czy kije, a na plecach taszczyli wielkie wory.

- Jeróneczku, to na pewno ludzie od gojnego! – powiedział

do siebie w wielkim strachu Francek, aż mu się w uszach ciepło

zrobiło. Żeby nie wpaść na siebie, jedni zrobili w lewo myk, a jak

zrobili w lewo myk, tak drudzy w prawo cyk. Jak ci drudzy

w prawo cyk, tak ci pierwsi w lewo pyk! Wtem Jozef przypomniał

sobie hasło raubczyków i gwizdnął go cztery razy. Czekali chwilę

na odpowiedź... Tamci odgwizdali, jak należy... A więc nasi! Ale

ulga!
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Wtem ktoś z tamtych krzyknął:

- Hej hop, raubczykorze stop!

- O matko, zawczasu żech się ucieszył, to jednak ludzie od

gojnego abo żandary!

- Biercie ich straże, bo to som paskarze! – krzyknął znów

ktoś z tamtych.

Konsternacja. Przez dłuższą chwilę panowała cisza, w której

tylko było słychać łomot Francikowego serca. Nagle Jozef prze-

konał się, że coś tu nie tak... to przecież też muszą być raubczy-

ki, którzy sobie z nich bezczelnie żartują, więc nie pozostał im

dłużny i odważył się odkrzyknąć:

- Przestóńcie wreszczeć, barany, boście też sóm zorzyczany!

Jozef jeszcze wcześniej rozpoznał kolegę Rudka od Kanafka.

Wkrótce wszyscy zaczęli się witać, śmiać i częstować papierosa-

mi.

- Nale wy pieróny! Aleście nóm stracha napędzili. Tak żarto-

wać umióm tylko zorzyczany! – z radością i ulgą wykrzyknął

Francek.

- Każ to idziecie?

- Nadyć my już wracómy od stowka przi Czarnolesiu.

-  Mocie jakóm rybe?

- Nadyć se pomacej.

Rudek podsunął pytlik, a tam w saku aż gęsto. Sandacze,

karpie. Każdy smok miał po cztery kilo.

- A wy kaj leziecie?

- Nadyć nie powiym.

- Jak nie chcesz pedzieć, to łatwo sie domyśleć, że na Rotuz!

Chybaście powaryjowali!  Waszo sprawa, jak wóm życie nie jest

miłe...

- Niefajnieś mi to Rudek pedzioł, niefajnie. Ale jak postano-

wióne, tak postanowióne. Idymy dali.

Księżyc zaszedł za chmurę, w lesie stało się ciemno, niewiele

było widać. Przechodzili teraz przez małą polanę przy jakichś

wądołach. Wtem Jozef stracił grunt pod nogami, zatoczył się

nagle i upadł. Francek, który szedł tuż za nim, wpadł na niego,

bucnęli się głowami jak dwa kozły i obaj się znaleźli w niegłębo-

kiej grubie. Księżyc z powrotem wyszedł zza chmury i ostrym

promieniem oświetlił wystający przed nimi wysoki przedmiot.
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- O matko! Toć to krzyż na leśnej mogile! – westchnął Fra-

nek.

Wtedy zauważyli, że obaj leżą w jakimś starym, zapadnię-

tym, samotnym grobie.

Wtem się odzywo cichy głos spod ziymi:
Co ty tu robisz między umarłymi?
Co ty tu robisz, czymu się przechadzosz,
a nam umarłym w spoczynku przeszkadzosz?

Przebrzmiały Franckowi w głowie słowa i melodia znanej ślą-

skiej pieśni o poległych. Oprócz bólu głowy od uderzenia poczuł

z wielkiego strachu charakterystyczny zimny dreszcz, który się

zaczynał w miejscu, skąd zwierzęciu wyrasta ogon, a kończył na

czubku głowy, na którym sztorcem stanęły włosy.

- Jozefku, posłóchej mie... Źle to wszystko widzym, jo się

bojym, wróćmy się nazoć!

- Nadyć przestoń być mamlasym, piyrszy roz żeś fiknył ko-

pyrtka? Być se chłopym, są my już przi samym Rotuzie. Zaroz

znajdymy miyjsce, kaj lotajóm sarny, nastawiymy sidła, zdrzym-

nymy się na dwie godzinki i fajrant. Sorek bydzie nasz, byle nie

za duży, żeby my go obaj uniyśli! Nie ślimtej się!

Las, którym szli teraz dwaj mężczyźni, zaczął się wyraźnie

zmieniać, zamiast drzew wysokich były już tylko karłowate brzóz-

ki, jarzębiny i kępy różnych krzewów. W promykach księżyca

migotały krople rosy na pazernych rosiczkach. Znak to, że koń-

czyło się tu twarde podłoże, a zaczynały torfowiska. Nagle Fran-

cek jakby zatańczył, coś mu się obsunęło pod nogami, zaczął

walczyć o równowagę, ale w ostatniej chwili zdążył zahaczyć kryką

o małe drzewko i przylgnął do niego.

- Jozef! Nadyć pierónie, my już sóm na bagnach! O mało co

mnie nie porwało do kalwoty!

Kolega, do którego mówił, niemal w tym samym czasie wpadł

całą nogą do brudnego szlamu, ale drugą nogą stał jeszcze na

twardym, położył szybko krykę na płask, oparł się o nią, zrobił

rzut ciała w tył, z trudem wydobył się z bagna i siadł zadkiem na

stałym gruncie.

- Nale sumeryjo! Dyć mie też chciało wciągnąć do błota! Mu-

szamy se dać pozór. Ale spokojnie, spokojnie... jo już wiym, kaj

my sóm... teraz obojdamy to błoto z lewej stróny i tam już jest ta
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trasa zwierząt do wodopoju. Zy mnóm nie skrepniesz Francik

tak rychło, być se spokojny!
Po chwili marszu, w oczekiwanym miejscu chłopi zauważyli

wydeptaną zwierzęcą ścieżkę, na której było odbite mnóstwo

sarnich kopyt i pozostawione charakterystyczne czarne bobki.
Ilość świeżych śladów zrobiła na nich wrażenie. Łowy chyba
gwarantowane. Tutaj pozastawiali sidła i saki.

- Nó i co? Dobro robota, Francik! Wszystko bardzo proste,
jyny se kapka trudu trzeja zadać. Jo ci godoł, strach mo wielki
oczy. Bydzie dobrze. Idamy se teraz pod jakim drzewym znąś

barłóg. Z kierej stróny wiater wieje? Muszamy tak przicupnyć,
żeby nas zwiyrz nie wynuchtoł.

Nad Rotuzem rozścielała się mgła. Chłopi znaleźli odpowied-

nią kryjówkę w starej, dudławej wierzbie. Opatulili się czym mogli,
a zmęczeni drogą i wydarzeniami niedługo czekali na słodki sen.
Nie mieli poczucia czasu, nie wiedzieli, że nadchodzi północ.

***

Bim-bam, bom-bam! Bim-bam-bam...! Odgłos dzwonu
w środku lasu nieoczekiwanie przebudził śpiących.

- Jerónie, Francek! Czy ty słyszysz i widzisz to samo, co jo?

- Ja, Jozef, ja, nadyć słyszym i widzym to, co ty widzisz
i słyszysz, a co bych nie chcioł ani widzieć, ani słyszeć!

Przed ich oczami rozgrywało się niezwykłe widowisko. Nad

Rotuzem unosił się tuman mgły, który stopniowo rzedł. Przebi-
jały się przezeń promienie księżyca, który był akurat w pełni
i oświetliły wynurzające się z bagien powoli i majestatycznie

zarysy jakiejś budowli w kształcie wieży. Z ostro zakończonych
iglic zsuwały się wodorosty, spływały strużki wody, mokry dach
pobłyskiwał wielobarwnymi światełkami. Nad budowlą fruwały

potężne, kolorowe, rusałkowate ważki rozmiarów człowieka,
a w wielkich, jakby mydlanych bańkach, kręciły się jak spirale
metrowej  długości czerwone, zielone i żółte pijawki oraz gigan-

tyczne rosiczki żądne ofiary. Wieża nie cała wyłoniła się z mo-
kradeł, tylko najwyższe jej piętra. W oknach nie było widać
żadnej istoty, lecz poruszające się w rytm kociej muzyki cienie

ludzkich postaci. Światła wylatywały z okien niczym z projekto-
ra i wyświetlały się jak na wielkim ekranie na okolicznych drze-

wach i leśnej łące. Sowy siedzące gromadnie na konarach drzew



170

odbijały pulsująco światła dziesiątkami wielkich oczu. Odbłyski

te mieszały się z błędnymi ogniami wokół bagien, tworząc

niezwyczajne iluminacje. Dźwięki muzyki z wieży przeplatały się

z bulgotaniem wody, kumkaniem i rechotaniem żab, głośnym

łopotaniem skrzydeł ogromnych ważek i nietoperzy.

- O kruca! - krzyknęli jednocześnie z przerażenia, gdyż

z nagła zostali oblani obfitym strumieniem światła jak z reflek-

tora, a naprzeciw nich stanęło kilku rosłych osiłków,  monstru-

alnych utopców w zielonych strojach, brzuchatych, o cienkich

nóżkach zakończonych płetwami. Byli to nikczemni żołdacy,

strażnicy podwodnego księstwa. Zarzucili ofiarom na szyje pętle

i zaczęli obu chłopów prowadzić, niczym pojmane konie, w nie-

znaną stronę. Z nagła zawiodły ich zmysły, nie widzieli i nie sły-

szeli nic.

Ocknęli się w zupełnie pustej, ale jasnej komnacie bez drzwi

i okien, mieli związane ręce. Nie czuli ani strachu, ani bólu, ani

zmęczenia, tylko dziwną obojętność.

- Witawszy was w kraju dostojnych Gołęszyców, w krainie

księcia Wodowita i bogów Mokosza i Chorsa! Odpowiadawszy,

skąd was przyprowadziwszy bóg Radzigost? – dał się słyszeć tu-

balny głos starszego człowieka, a zaraz potem znikąd pojawił się

przed nimi na tronie spowitym mgłą starzec w białej sukni

z długimi siwymi włosami spływającymi falami po bokach głowy

i łysiną pośrodku. Był to kanclerz-mędrzec.

Jozef i Francek nie zrozumieli tej mowy, starzec więc powtó-

rzył:

- Ać skąd przyszedłszy do naszego kraju? Odpowiadawszy,

kiedy pytam! – prawie że krzyknął.

Jozef się chwilkę zastanawiał, co skłamać, ale widać za dłu-

go, bo strażnik-utopiec stojący z tyłu ubódł go w żebro, aż mu

dech chwyciło.

- A... z Zorzyczo, panie - wykrztusił prawdę i wypuścił resztę

powietrza z płuc.

- A... z Zarzecza... my tu mamy takich na służbie i z Zabrze-

ga, i Strumienia, i Landeka. Ale najbardziej przeciwni są zarze-

czany! Nieposłuszne gałgany, dużo się buntowawszy i po swoje-

mu dziwnie gadawszy!  A co tu w naszem królestwie szukawszy?

– wypytywał dalej.
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Teraz się Francek zastanawia, co scyganić i przyszło mu

w sekundzie do głowy, żeby prawdę powiedzieć:

- Jedzynio szukóm dlo swoich dziecek, bo głodne.

- Dla dzieci, bo głodne... Ać, to dobrze świadczy o tobie,

wędrowcze! Bardzo dobrze!  Ać, co byś pragnąwszy od Mojej Wy-

sokości?

- Wolności, panie, wolności!

- Ha! Każdy jeno o tej wolności bałamuci, jakby choć który

wiedział, co to wolność! Straże! Poznaczcie ich prędko naszym

znamieniem pod poślednim żebrem, a potem rozwiążcie i skie-

rujcie jak zwykle na nauki.

Mędrzec zniknął, a na jego miejscu pojawiła się następna

biała postać.

- Ja jestem rechtór. Nauczę was, gości, wszystkiego co po-

trzebne, żeby stawić się do egzaminu, który zadecyduje o waszej

przyszłości. A teraz słuchawszy uważnie wszystko, co ja mówiw-

szy! Wy się znalazłszy w krainie starożytnych Gołęszyców, gdzie

lud nasz wiele wieków temu się schroniwszy przed wojnami,

chorobami i głodem panującymi w ludzkim świecie. Nikt nie

powinien naruszać naszego spokoju!

Świat istot żywych składa się w naszym kraju z 5 kręgów.

Pierwszy krąg to ludzie dostojni: starożytni Gołęszyce, książę

Wodowit i księżniczka Marzanna, kanclerz-mędrzec, rechtór

i dworzanie. Książę i księżniczka nie pokazują na co dzień swego

oblicza. Drugi krąg to ludzie-goście, to jesteście wy. Goście mają

dwa prawa: jedzenia raz dziennie i zaliczenia egzaminu. Po jego

zdaniu mogą powrócić do swoich, a w przypadku niezdania prze-

chodzą do kręgu służby, a to jest krąg trzeci. Służba ma obowią-

zek usługiwania ludziom dostojnym i ludziom upadłym. Zapłatą

jest przebywanie wśród ludzi. Czwarty krąg to ludzie upadli –

mieszczanie z ratusza. Mają obowiązek zabawy, nie mogą opusz-

czać ratusza. Mieszczanie i radni zostali ukarani za żądzę pie-

niądza i władzy zatopieniem ratusza i wieczną zabawą. Piąty

krąg to strażnicy-utopce, którzy strzegą przed intruzami naru-

szającymi nasze granice. Na ich czele stoi nikczemny, lecz nie-

ustraszony wódz micheche Michejda. Zapłatą za służbę jest bal

w ratuszu z ludźmi upadłymi jeden raz, w ostatnim dniu roku.

Amen.
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Rechtór zniknął. Francek i Jozef popatrzyli na siebie, a miny

mieli jak dwa cielęta na wykładzie w gimnazjum. Wtem pojawił

się służący, który jak oni był człowiekiem i przyniósł im jedną,

lecz niemałą misę jedzenia. W niej popularne dania, które jada-

no w tym kraju: żabie kitki, gęsie pępki, kozie drzistki i ecze-

pecze. Chłopi nie mieli ochoty na jedzenie, natomiast zdążyli

zamienić z człowiekiem parę słów na szybko, bo służbie nie wol-

no było rozmawiać. Służący był ciekaw wszystkiego.

- Ktożeście, skądeście? A jak tam teraz świat wyglądo? A ni

ma jakich wojyn? A jest co jeść? A jakby sie wóm udało stąd

wyjść, tóż pozdrówcie naszych ludzi z Frelichowa. A jak bydóm

was pytać na egzaminie, to odpowiadejcie tak, żeby sie wszyjscy

popłakali, óni lubióm beczeć, bo lubióm wszystko, co je mokre,

a płaczki sóm mokre. Pamiętejcie!

Rozmowę zakończyło ponowne pojawienie się rechtora. Na-

uczyciel tym razem rozprawiał o bóstwach bagiennego kraju.

- Pierwszym i największym jest bóg wód, deszczu i mokrej

pogody – Mokosz. To jest bóg-opiekun ludzi dostojnych pierw-

szego kręgu. Drugi jemu równorzędny jest Chors, bo jest bogiem

księżyca i słabości do promieni słonecznych. Radzigost jest opie-

kunem wędrowców i gości - waszym i ludzi-służących, czyli dru-

giego i trzeciego kręgu. Bóg Porepłut jest opiekunem mieszczan

z ratusza z czwartego kręgu, bo jest bogiem tańca i libacji. Pore-

wit jest bogiem porywaczy i opiekunem wypraw łupieżczych, czczą

go strażnicy-utopce z piątego kręgu. Amen.

Rechtór ponownie rozpłynął się w powietrzu. Chłopi poczuli

dziwne zmęczenie i zasnęli. Nie wiadomo, jak długo spali, bo

w zatopionym mieście nie było dnia ani nocy, nie wstawało słoń-

ce, ani nie zachodziło. Obudziły ich fanfary. Pojawił się kanc-

lerz-mędrzec, książę i księżniczka, lecz w przebraniu i nikt nie

wiedział, którzy to są, rechtór, grupa dworzan, nieco służby

i kilku strażników-utopców. Dworzanie z zaciekawieniem przy-

glądali się dwu umorusanym chłopom i przy tym dziwnie ruszali

wydatnymi brwiami.

- Kimżeście-skądeście, ać skąd przybywszy? – kanclerz na-

kazał się przedstawić.

- My sóm z Żabigo Kraju, jo je Jozef, a ón je Francek.

Dworzanie wydobyli z siebie głośne łeee! na znak dezapro-

baty.
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- Jakich macie patronów, którzy z niebios sprawują nad wami

opiekę?

- Lelum, Polelum – wystrzelił ni stąd ni zowąd Jozef, bo nie

chciał mieszać w te sprawy świętych katolickich.

- Łoo! – z uznaniem zareagowała sala, a mędrzec objaśniał:

- Lelum, Polelum to wielkie bóstwa na nocnym niebie, to

Kastor i Polluks, starożytne bliźnięta, podwójny dar potomstwa,

świecą wielkim światłem, wspomagając promienie księżyca. Toć

wielce zacnych patronów wy posiadawszy!  A teraz niechaj rzekną

jakąś historyję ciekawą i wesołą, żeby dworzanie się uradowali,

bo taki jest u nas obyczaj.

Francek się zastanawia, co powiedzieć, mając w pamięci to,

że przecież dworzanie wolą się smucić i płakać. Nie zdążył się

dobrze zastanowić, bo utopiec go uprzedził i bodnął znów w bok,

więc przynaglony bredzi tak:

- Szeł chłop drógóm, mioł kapse długóm, a w tej kapsie śliw-

ke, a w tej śliwce pestke, a w tej pestce jądro. Co posłuchosz,

gupio trąbo!

Przestraszony tym co powiedział, odwrócił się do Jozefa, żeby

upozorować, że to do niego mówił.

- Hehehehe! - zareagowali gremialnym, donośnym i długim

śmiechem dworzanie.

Sprawa egzaminowanych wyglądała to gorzej, to lepiej.

- Niech teraz powiedzą coś smutnego, co by wzruszyło serca

dworzan – polecił mędrzec.

Chłopi wiedzieli, że teraz decydują się ich losy, ale do głowy

nic a nic im nie przychodziło. Obaj popatrzyli na siebie, kto ma

co powiedzieć, a tu łup! Jozef oberwał od utopca kołkiem

w bok. Nie było czasu na zastanawianie, zdecydował powiedzieć

byle co, byle szybciej, więc opowiedział wica usłyszanego ostat-

nio w gospodzie u Moryca na Gołyszu:

- Dwaj chłopi się przechwolali, kiery wyhodowoł większe jabko

w swoim sadzie. Piyrszy pado, że dwa roki tymu mioł taki wielki

jak dwie pięści. – To jeszcze nic, a jo dwa roki tymu mioł jabko

jak moja głowa – pedzioł drugi. - Ale to też nic, jo łóńskigo roku

mioł jabko wielki jak dynia. - Chłopie, to ni ma wcale wielki

jabko! Jo jak jechoł w zeszłym roku wozym na torg, to mi się

z wozu na ziymia jabko skulało, a było taki wielki, że chrobok,
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kiery z niego wyloz, podszed do kónia, otwar paszcza i mi tego

kónia zjod! Ament!

- Ojojojojoj! – zaczęli głośno lamentować dworzanie, a damy

szlochać i upłakiwać.

- Koń aliści, to szlachetne, piękne stworzenie. W naszym

kraju ma wielkie poważanie. To najbliższy druh każdego ryce-

rza. Pożarcie konia to wielka szkoda, to wielka strata, to bardzo

smutne wydarzenie – skomentował kanclerz.

- Ajajajajaj! - damy dalej płakały, a kanclerz w akompania-

mencie ogromnego lamentu i narzekania ogłasza werdykt egza-

minu.

- Szanowni goście z Żabiego Kraju! Aliści nas przekonawszy,

żeście godni być ludźmi wolnemi, jeszcze dziś możecie opuścić

krainę Wodowita i Mokosza. Ać, czy macie jeszcze jakie życze-

nie?

- My jeszcze prosiwszy, żeby jegomość kanclyrz sie zgodziw-

szy i naszych ludzi do dóm puściwszy, kierzy sóm u was w nie-

woli – bezczelnie w ich języku wysłowił się Jozef.

- Ać niech się stanie! Będą następni, hehehe!– rzekł półgęb-

kiem kanclerz-mędrzec.

- Proszę wstać! Dwór uchodzi! – ozwał się komendant utop-

ców. Rozległy się fanfary. Wszyscy zniknęli szybciej, niż przyszli.

Nad posadzką unosiła się tylko lekka mgła...

***

...lekka mgła unosiła się nad Rotuzem. Świtało. Jozef prze-

ciągnął się i wyprostował, bo był w czasie snu pokurczony, wy-

lazł z przyciasnej wierzby, ziewnął i zadzwonił z zimna zębami.

- Francek, czy ci się co śniło? A czy ci się śniło to, co mi się

śniło?

- Nadyć ja, mi sie zdowo, że mi sie śniło chyba to, co ci sie

śniło, a co bych chcioł, żeby mi sie śniło, a tego nie było!

- Francek, jo wiam, jak sprawdzić, czy tego nie było, co nóm

się śniło... Natóż podziwejmy się, czy mómy to znamie pod ostat-

nim ziobrym.

Obaj wraz podnieśli koszule, a w miejscach, na które spo-

glądali, zobaczyli małe, dziwnego kształtu świeże ślady. Gdy na

nie patrzyli, ślady bledły i znikały.
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Utopiec ze Zbijowskiego Młyna
Sto lat temu wielki pisarz Gustaw Morcinek mieszkał w Li-

gocie. Owocem tego pobytu była napisana przez niego opowieść

o starym młynie na Zbijowie, o losach młynarczyka Zeflika i utop-

ca Matyska, młynarza Pumperli i jego pięknej córki Agatki, co

nie chciała wyjść za mąż, tylko czekała na pięknego chłopca

z miasta. Utopiec zepsuł maszynerię młyna, przez co Pumperla

niemal zbankrutował. Zeflik wyzwolił młyn od krnąbrnego utopca,

złapał go, wsadził do beczki i spuścił rzeką do morza. Młyn po-

nownie mógł działać, a młynarska rodzina żyć dostatnio. Gdy

Agatce po chorobie zbrzydła twarz, zrozumiała swą pychę i od-

mieniło się jej serce. Wyszła za Zeflika, żyli szczęśliwie... do pew-

nego czasu... Tyle mówi napisana przez Morcinka baśń, a ciąg

dalszy tych przygód mógł być taki:

Utopiec poniósł dotkliwą karę za psucie młyna Pumperli na

Zbijowie. Zamknięty w beczce i wrzucony do rzeki płynął poto-

kiem Wapienica, a potem Wisłą aż do morza. Trwało to długo,

nie wiadomo ile, bo w ciemnej beczce nie było dnia ani nocy.

Beczka obijała się o brzegi, spadała w dół na wodospadach, raz

jakieś dzieciska okładały ją kijem. Utopiec przeżył siłę złego.

Z morza beczkę wyłowili rybacy, otwarli ją i jak zobaczyli utopca,

tak bardzo się przestraszyli dziwnego, pokracznego stwora, że

w zamieszaniu zdołał im umknąć. Ale morska, słona woda nie

była w smak Matyskowi. Poza tym morze okazało się dla niego

zbyt duże i zbyt głębokie. Postanowił wrócić na Śląsk, który tak

dobrze wspominał. Łatwo powiedzieć, ale trudniej wykonać, bo

droga przed nim bardzo daleka.

Kiedy tak szedł brzegiem Wisły, różne myśli przychodziły

mu do głowy. Droga niemiłosiernie się dłużyła. Trochę szedł,

trochę płynął, ale znajomych krajobrazów ciągle nie widział. Żywił

się rybami z Wisły, jagodami i grzybami, czasem znalazł ludzki

pokarm zapomniany przez rybaków, bywało, że głodował. Były

dni, kiedy tracił nadzieję, że kiedyś odnajdzie rodzinne strony.
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Koło miasta Płocka spotkał w rzece wodniki, podobne do niego.

Opowiedział im o swoim ciężkim losie, chociaż zataił, że był za
młodu nieznośny i bardzo szkodził innym. Zamieszkał z nimi
jakiś czas. Poznał nawet dziewczynę, wodniczkę, która mu się

wielce podobała. Ale ona nie chciała się wiązać z włóczykijem,
który nie wiadomo skąd przyszedł i dokąd zmierza. Tam też
dowiedział się, gdzie jest i że do domu ma jeszcze bardzo daleko.

Przeszedł dopiero jedną trzecią drogi. Ale był uparty i zdecydo-
wał się iść dalej. Przyświecała mu jedna, za to niezmiernie waż-
na myśl. Matysek poprzysiągł sobie, że naprawi zło, które

wyrządził młynarzom na Zbijowie. Będzie im pomagał we młynie
na wszystkie możliwe sposoby. To zamierzenie bardzo go moty-
wowało w trudach i cierpieniach długiej wędrówki.

Tymczasem w Ligocie, na Zbijowie, nie działo się dobrze.
W pierwszych latach małżeństwa Zeflik z Agatką żyli zgodnie, ko-
chali się, a młyn chodził jak zegarek. Gospodarze wielkimi woza-

mi dostarczali do młyna zboże, a wywozili białą, najwyższej próby
mąkę, z której wypiekano wspaniały chleb i kołacze. Młynarczyk
uwijał się z robotą i choć teść Pumperla był stary i słabował, to

zięć pracował za dwóch, a nawet za trzech. Pewnego dnia Pum-
perla umarł i młodzi zostali sami we dwoje. Od ślubu upłynęło
parę lat, a dzieci się młynarzom nie rodziły. Zeflik bardzo martwił

się, że nie ma następcy. Uczucie do Agatki słabło z roku na rok
i w końcu wypaliło się jak cienkie drwa na ognisku. Młynarzowi
nie chciało się już pracować, bo uznał, że nie ma dla kogo. Za to

spodobało mu się do karczmy zaglądać, gdzie zawsze było gwar-
nie i wesoło, a na smaczną gorzałkę, która duszę rozweselała, nie
trzeba było nawet pieniędzy, bo Żyd dawał trunek na borg. I tak

się mu żyło beztrosko z miesiąca na miesiąc. Do młyna mało kto
zaglądał, bo albo młynarza nie było, albo spał pijany, a mąka
niedbale mielona, wilgotna i gruba. Agatka ciągle płakała, z głową

podpartą na rękach widywano ją w oknie, nie wiadomo za czym
wyglądała, o czym marzyła, na co czekała.

Utopiec dotarł już do Sandomierza i została mu jedna trze-

cia drogi. Tam spotkał mamuny - stworki zamieszkujące wody
w tamtej okolicy. Były nawet podobne do niego. Mieszkały
w wodzie i wabiły w odmęt samotnych ludzi. Mamuny chciały

zatrzymać Matyska u siebie, ale on już nie chciał się zajmować
szkodzeniem ludziom i postanowił iść dalej. Ponieważ nauczył
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się w świecie uprzejmości i grzeczności, był dla nich miły, toteż

mamuny w rewanżu zdradziły mu pewien użyteczny sekret. Mię-
dzy Sandomierzem a Krakowem kursowały statki. Wystarczyło
w nocy zaczaić się, wejść do zakamarka łodzi i w ciągu trzech

dni znaleźć się w Krakowie. Stamtąd już tylko parę dni marszu
do swojej wioski. Matysek zaryzykował i udało mu się. Pierwszy
raz w życiu widział, co prawda z daleka, królewski zamek na

Wawelu i po raz pierwszy zamarzył sobie, żeby być w takim zam-
ku człowiekiem.

Ostatnią noc spędził utopiec pod Jawiszowicami. Był tam

duży staw o nazwie Rychlik. Doskonałe miejsce na odpoczynek
po długiej podróży. I co ciekawe, do tego miejsca sięgała jego
utopcowa rasa, tam napotkał swoich pobratymców, takich jak

on. Czuł się jak u siebie w domu. Nareszcie było z kim porozma-
wiać w swoim języku, na swojskie tematy.

Tyle pięknych i ciekawych ziem widział utopiec na swojej

długiej drodze przez polski kraj, ale najlepiej było mu znów
w rzeczce Wapienicy. Są tu znajome plosa ocienione wiklinami,
swojskie zakola rzek i wreszcie ulubione pidło na Młynce, na

którym siadywał w nocy przy miesiączku.
Ostatni odcinek swej arcydługiej drogi Matysek pokonywał

powoli, delektując się swojskim krajobrazem. Radował się bar-

dzo, ale jednocześnie ogarniał go niepokój, co zastanie w mły-
nie? Obawy się niestety potwierdziły. Młyn wprawdzie pracował,
ale rzęził niemiłosiernie i terkotał. Cały zarośnięty wodorostami

i mchem, brakowało klepek na kole, zasypy i przesiewacz były
pozapychane. Kamienie młyńskie dawno nieostrzone źle rozcie-
rały i dawały grubą mąkę, właściwie tylko krupy i otręby. O tyle

był kontent z tego, co zobaczył, że pomyślał sobie: Wiele się wpraw-
dzie napracuję, zanim to doprowadzę do porządku, ale jest to
akurat dla mnie wyzwanie i szansa, by naprawić zło, które kie-

dyś tym ludziom wyrządziłem.
Przespał się w znajomym barłogu. Spało mu się dobrze, jak

to u siebie. Tej nocy miał piękny sen, bardzo piękny. Śniło mu

się, że potajemnie odremontował młyn. Wszyscy byli zdziwieni,
domownicy i obcy, że młyn znowu w takim świetnym stanie.
Czary jakieś? I wtedy Matysek się ujawnił i przyznał do wszyst-

kiego, a ludzie mu dziękowali i gratulowali, zaś młynarz dał mu

dożywotnie prawo pobytu we młynie.
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Sen snem, a tu czeka na niego prawdziwie ciężka robota.

Zakasał więc rękawy, pracował nocami, by nikt go nie widział.
A w ciągu dnia załatwiał części do młyńskiej maszynerii. Zapo-
życzył się trochę u bogatych utopców, ale co było robić.

Kiedyś, gdy siedział w wiklinie nad rzeką, posłyszał rozmo-
wę dwóch kobiet. Z niej dowiedział się, że stary Pumperla już nie
żyje, a pracowity niegdyś młynarczyk rozpił się i zapuścił młyn.

A pić zaczął dlatego, że z Agatką, którą w końcu poślubił, nie
mają dzieci i wielce go to frasuje. Utopiec długo myślał, jak to
zrobić, by Agatka miała dzieci i nijak nie mógł wymyślić, bo spra-

wa była wielce trudna do zrobienia. W końcu przypomniał
sobie, że kiedyś, jak mieszkał w Wiśle pod Skoczowem, znał tam
jedną utopicę-czarownicę, co bardzo skutecznie czarowała i nie

takie rzeczy potrafiła czynić. Wybrał się do niej. Wysłuchała go,
ale chciała bardzo dużo pieniędzy, żeby tak trudną sprawę po-
myślnie rozwiązać. Ostatecznie zgodziła się przyjąć w rozlicze-

niu mąkę za załatwienie sprawy.
Dziewięć miesięcy trwały wszelkie reperacje. Maszynerię trze-

ba było naprawić, części powymieniać, Młynkę pogłębić,

pidło porychtować. A Zeflik ilekroć do młyna przychodził, tyle-
kroć się dziwował, co to się tam dzieje. Podchmielony mruczał
pod nosem:

- Samo się naprawia? Czary jakie?
Coraz rzadziej więc popijał gorzałkę, bo na nowo wstąpiła

w niego motywacja, żeby o taki piękny młyn dbać. Gospodarze,

co ziarno przywozili, wielce się dziwowali, bo mąka była lepsza
niż kiedykolwiek i bielsza niż gdziekolwiek. Za zarobione pienią-
dze Zeflik spłacił liczne długi i to nie tylko te u Żyda. Ale najważ-

niejsze było to, że pewnego dnia w izbie u młynarzy rozległ się
niemowlęcy płacz, a akuszerka wesoło obwieściła:

- Syna macie!

Inne życie zaczęło się w tej rodzinie, radość i szczęście na
nowo wstąpiły do ich domu na Zbijowie. Agatka przestała się
w oknie frasować, bo była zajęta wychowywaniem dziecka,

a Zeflik miał tyle zamówień, że całymi dniami przesiadywał
w młynie. Ale jak go tam nie było, bo żonie w domu pomagał, to

i tak robota była zrobiona. No właśnie. Jak to możliwe?
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Młynarz postanowił, że musi się kiedyś dobrze schować

i z ukrycia zaobserwować, jak to się dzieje. Wyszedł z domu, jak

zaczęło się ściemniać i ukrył we wcześniej przygotowanej skrzy-

ni, w której zrobił otwór na oczy.

- Jezderkusie, co ja widzę? Przecież to jest znów ten sam

utopiec, któregom kiedyś z młyna wykurzył!

Jednak tym razem utopiec nic nie psuł, tylko rzetelnie wziął

się do roboty, nasypał ziarna do wsypu, puścił w ruch koło

i kamienie młyńskie. Biegał szybko tam i z powrotem, regulował

przesiewacz, czyścił cylinder i sita. Robota paliła mu się w rę-

kach. Teraz Zeflik wszystko zrozumiał. To utopiec kryje się za

tymi wszystkimi zmianami w jego młynie! Nie wytrzymał, pod-

niósł wieko skrzyni i krzyknął:

- Matysek! Tyś to? Po co to wszystko robisz?

Utopiec zamarł z zaskoczenia i strachu, zamurowało go, że

nawet nie uciekał.

- Dla was to robię, panie! Za to, com kiedyś napsuł i nade-

specił, mam wolę teraz odpokutować. Zrozumiałem, że czyniłem

wiele zła i wszystko chcę teraz naprawić, bo jestem porządnym

utopcem.

- Wielce mnie zadziwiasz i podoba mi się, co robisz. Jak

chcesz, możemy zawrzeć męski układ, możemy się dogadać od-

nośnie twojej przyszłości. Po pierwsze - wszystkie przewiny ci

daruję. Po drugie - ja ci popłacę wszystkie koszty, które ponio-

słeś, bo dzięki tobie pieniądze teraz mam. Po trzecie - dam ci

tutaj zatrudnienie i zapłatę w pieniądzu i mące, i wieczyste prze-

mieszkiwanie. Tylko mam jeden warunek – nie możesz nikomu

się pokazać, żeś tu jest.

- Bardzo mi to odpowiada, panie, o takim czymś marzyłem

i we snach sobie śniłem.

Od tej chwili Matysek całkiem legalnie mieszkał we młynie,

miał stałą pracę, za otrzymane pieniądze i mąkę również on po-

spłacał porobione długi u utopców i u czarownicy. Obaj z mły-

narzem ciężko pracowali, Zeflik za dnia, a Matysek nocą, by nikt

go nie widział. A roboty było bardzo dużo. Odtąd młynarzowi

sypała się spod kamieni najprzedniejsza i najbielsza mąka, a do

mieszka talary. I tak już było przez długie czasy.
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O zakochanym Mizerku
(dialogi zapisane są odpowiednio do mówiących w gwarze cieszyńskiej,

zarzeckiej lub górnośląskiej)

Rzeka Iłownica wiła się przy Mościskach dziesiątkami zakoli

i meandrów. Przecinał ją w tym miejscu ligocki most. Pod nim

siedzibę obrał sobie przed dawnymi laty utopiec Mizerek. Imię

takie nie na darmo nadali mu spostrzegawczy ludziska, gdyż

żyjąc na pustkowiu, nie dorobił się niczego. Wszystko, co posia-

dał, jak i on sam, wyglądało dość mizernie. Cały świat, który

widział, to tylko ryby, żaby i raki. Zajęć i profitów miał mało, bo

droga nie była wtedy zbytnio uczęszczana. Przytrafiało mu się

parę razy w roku potopić zbłąkanego pijaka lub furmana, po-

straszyć baby wracające ze szkubaczki i to wszystko. Jakby jesz-

cze mało było tej biedy i bezrobocia, pewnej wiosny nad rzekę

zjechało wiele furmanek i ekipy ludzi z łopatami, którzy, jak się

okazało, rozpoczęli wielką regulację Iłownicy. Rzeczne zakręty

wyprostowano, plosa zasypano, lichy butwiejący most zdemon-

towano i zbudowano kamienny. W rzece nie było już dla utopca

żadnej kryjówki i warunków dla życia. Mizerek musiał się z Ligo-

ty wyprowadzić. Nową kwaterę upatrzył sobie w wielkim plosie

Wisły na końcu Podjazia.

Tu w Zabrzegu - całkiem co innego. Pastuszkowie przycho-

dzili poić krowy, a dzieci by się wykąpać, młodzież siadywała

nad rzeką, śpiewała i grała, na pobliskich łąkach rolnicy kosili

trawę i suszyli siano, a niedaleko była karczma i dwie przeprawy

przez Wisłę. Roboty było całkiem sporo, ludzie sami się pchali

w utopcowe łapy. Niejednych utopiec porządnie postraszył, in-

nych sponiewierał w wodzie, raz po raz jakiegoś młodziana napoił

wodą.

Wraz z nadejściem ciepłych dni ujawniło się jeszcze coś,

o czym Mizerek wcześniej nie wiedział, a raczej sobie nie uświa-

damiał, bo nigdy dotąd nie widział. Były to młode kobiety. Cho-

dziły one nad Wisłę prać bieliznę, a czasem umyć się i  kąpać.
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W każdą sobotę przed południem przychodziło tu po kilka pa-

nien. Klękały na piasku na płyciźnie i poczynały prać odzież.

Podkasywały spódnice, obnażając nogi, pochylały się przy tym

i ukazywały swoje wdzięki. Mizerek obserwujący te ludzkie isto-

ty doświadczał całkiem nowych, nieznanych mu emocji. Dotąd

miał do czynienia z ludźmi niedobrymi, furmanami okładający-

mi batem swoje konie, z zarośniętymi pijakami, cuchnącymi ta-

baką i alkoholem. Nie miał dla nich litości i pobłażania. Nie lubił

ludzi. Obserwując dziewczyny, pierwszy raz w życiu spojrzał na

ludzki rodzaj jakże inaczej, zwłaszcza na jedną z nich – Emilkę,

jak ją wołały przyjaciółki.

W tę sobotę dwie panny znowu przyszły razem nad wodę.

Kiedy zakończyły pranie, obie zdjęły bluzki i stanęły półnagie

odwrócone plecami do siebie, a Emilka przodem do schowanego

w wiklinie utopca. Alabastrowe, okrągłe piersi bez pośpiechu

gładziła mydłem i obmywała wodą, a kiedy je starannie wyciera-

ła, obserwujący ją utopiec z wrażenia mimowolnie zakasłał. Prze-

straszona dziewczyna odruchowo skuliła ramiona i oburącz za-

słoniła biust. Spłoszona oblała się rumieńcem, poczuła na sobie

czyjś wzrok  i rozejrzała się wokoło. Jednakże nikogo nie było.

Uspokojona uśmiechnęła się tylko, znów uwolniła nagie piersi,

uniosła w górę skraj spódnicy, odsłoniła przy tym zgrabne nogi,

które pęczniały bujnością kształtów i raziły oczy bielą ciała. Mi-

zerek zapragnął bardzo kobiety i chociaż liczył sobie bez mała

150 lat, zapałał do tej dziewczyny uczuciem pożądania, a wkrót-

ce też miłości. Gdy panny odeszły, opuścił wzrok na wodę i zo-

baczył odbijającą się w niej własną postać... był brzydki i kośla-

wy. Nieproporcjonalnie krótkie nogi, zmarszczona, zielona twarz

i te okropne płetwy z błonami między palcami. Zrozumiał, że

nigdy ta piękna dziewczyna nie odwzajemni jego uczucia.

Innym razem, gdy Emilka stała nad płynącą wodą i była na

wyciągnięcie ręki, utopiec walczył z myślami – porwać dziewczy-

nę ku sobie w otchłań, nacieszyć się nią, czy pozostawić wolną,

aby oglądać ją dalej żywą? Wtedy poprzysiągł sobie, że bez względu

na dalsze wypadki, nigdy nie pojmie i nie utopi tej dziewczyny.

Odechciało mu się też gnębienia ludzi, gdyż nabrał do nich sza-

cunku.
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Mijały tygodnie, utopiec żył w szczęściu, że może nad rzeką

oglądać ukochaną, która regularnie przychodziła w to miejsce.

Jednak w którąś sobotę i kolejne, dziewczyna nie przyszła nad

rzekę. Ciężko mu było na sercu bez jej widoku. W końcu posta-

nowił przebrać się w człowieka, pójść do wsi i dowiedzieć się o jej

losach. Gdy dochodził do podjaskiej drogi, zobaczył wielki tłum

ludzi gromadzących się przy gospodzie Grygierczyka. Po ich od-

świętnych ubiorach szybko  domyślił się, że to weselisko. Spadł

na niego wielki cios, którego się nie spodziewał. Na weselu tym

Emilka była nikim innym, tylko panną młodą! Utopca bardzo

zabolało serce, poczuł, że bezpowrotnie traci ukochaną osobę.

Zapragnął po raz ostatni nacieszyć się jej widokiem i począł

myśleć, jak dostać się na wesele.

Pod oknami karczmy wystawali różni nieproszeni ludzie,

gapie i ubodzy, którzy przyszli na wyszczyrzki. Zaglądali przez

okna do wnętrza. Czasem ktoś z weselników podał im kawałek

kołocza lub kieliszek wódki. Utopiec postanowił przebrać się za

jedną z takich osób – przedzierzgnął się w dziada, wszystkim

znanego Chrómego Jóna. W tej postaci skierował się w stronę

wejściowych drzwi, ale tam zatrzymał go starosta.

- Kaj leziesz, ufermo?

- Nadyć jako dziod chcym sie kapke ugościć.

- W takich lóntach? Jeszcze nóm gości powylękosz! Bier się

nazod!

Wtem panna młoda podbiegła do drzwi, by powitać nowych

gości. Gdy znalazła się obok starosty, zwróciła się do niego:

- Starosto, a nie zapomnijcie o kołoczu dla tych, co przyszli

po prośbie, jak tradycja nakazuje! – oznajmiła miłym głosem

i uśmiechnęła się do wszystkich.

- Tóż bier kąsek kołocza i śmiatej – opryskliwie odezwał się

starosta do Chrómego Jóna.

- A, a-a... jo by chcioł na chwile do-do-stać się do środka –

stękał zdesperowany utopiec, udatnie naśladując dziada.

- A, a-a... jo wiym, ty byś chcioł pewnie do-dorte zeżrać, ale

nie dlo psa kiełbasa. Bier, co ci dali i lyź stąd! – starosta prze-

drzeźniał dziada i popędzał go do wyjścia.
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Mimo że Emilka przed chwilą przemknęła przed oczami Mi-

zerka jak błyskawica, jak dobry wiatr, to zdążył zatrzymać

w swej pamięci jej piękny obraz. Stawało się jednak oczywiste,

że w tym przebraniu do wnętrza się nie dostanie i że musi wy-

myślić inny sposób. Miał przecież z diaskiem układ, że w każ-

dym roku może się przemienić dwanaście razy, a że dziesięć już

wykorzystał, pozostało mu jeszcze dwa. Tym razem wpadł na

pomysł, aby się przebrać w listonosza i przyjechać na wesele

z telegramem z życzeniami. Tak też zrobił.

Tra-ta-ta-ta, tra-ta-ta-ta! - rozległ się sygnał pocztowej trąb-

ki. To zbliżał się pocztylion ku gospodzie. Ludzie się rozstąpili.

Postawny mężczyzna jechał na pięknym koniu, w czarnym cy-

lindrze na głowie, dużą pocztową torbą przy boku i złotą trąbką

w ręku. Tra-ta-ta-ta, tra-ta-ta-ta! - ponownie dał się słyszeć

dźwięk instrumentu.

- Ludzie, rozstąpcie się, róbcie miyjce, bo pocztylión jedzie!

Podziwcie się, jaki piykny!

Listonosz zeskoczył z konia i skierował się w stronę karcz-

my. W jednym ręku trzymał wielką papierową kopertę, a w dru-

gim złocistą trąbkę. Zgromadzeni gapie i weselnicy z podziwem

obserwowali tę scenę i zazdrościli. Nie na każdym weselu się

zdarzało takie piękne przedstawienie.

- Prosza, prosza, piyknie prosza! – grzecznie zawołał staro-

sta i ręką skinął na listonosza, aby wszedł do środka.

Tra-ta-ta-ta, tra-ta-ta-ta! - we wnętrzu ponownie zabrzmia-

ła trąbka. Starosta chciał odebrać listonoszowi depeszę i prze-

czytać ją głośno z błyskawicznie podstawionego mu krzesła.

- O, przepraszam, przepraszam, to do rąk własnych! Do pan-

ny młodej, tak jest napisane na telegramie – powiedział zdecy-

dowanie listonosz i skierował się w jej stronę.

Nigdy jeszcze Mizerek nie był tak blisko Emilki jak teraz.

Stał przed nią w odległości jednego kroku twarzą w twarz. Gra-

natowe oczy dziewczyny błysnęły do niego radosnym uśmiechem.

Poczuł tchnienie ciepłego oddechu, powodującego falowanie jej

wydatnych piersi. Został porażony jej urodą, dzisiaj podkreśloną

uczesaniem i pięknym weselnym strojem. Malinowe usta wnet

wyszeptały krótką prośbę:
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- Proszę, niech pan przeczyta, co tam jest napisane.

- Dejcie gibko drabinke, niech listonosz przeczyto życzynia!

– ktoś zawołał.

Mizerek wdrapał się na drabinę, by lepiej być widoczny, od-

trąbił raz jeszcze pocztową melodyjkę. W sali ucichło jak ma-

kiem zasiał, gdy rozpoczął czytać tekst telegramu:

„Serdeczne życzenia dla młodej panny Emilii z okazji ślubu

zasyła znajomy z Mizerowa spod Wisły. Niech Ci szczęście wiecz-

nie sprzyja, błogosławi Bóg, Maryja!”

W tłumie rozległ się szmer rozmów, ludzie wyrażali swe duże

zaskoczenie słowami listu, zdziwienie, niezrozumienie i zaraz

komentowali każde słowo.

- Niby ładne te życzynia, piyknie rymowane jak wiersze

i takie religijne. Ale czymu życzynia tylko do młoduchy? A co to

za znajómy z Mizerowa, to chyba ze stróny młodego pana, bo ón

jest zza Wisły. To by się zgodzało – gadali jeden przez drugiego.

Lecz tajemnicę nadawcy i treści depeszy znała tylko jedna

osoba na tej sali – utopiec, który ułożył życzenia specjalnie tak,

aby były tylko dla Emilki, bo nie lubił młodego pana, który mu

zabrał dziewczynę. Podpisał się, że spod Wisły, bo to prawda,

przecież mieszka w wiślanej wodzie, a z Mizerowa – w ten sposób

zaszyfrował swoje imię, bo przecież nazywają go Mizerek.

Po odczytaniu tak dziwnego listu na sali zapanował spory

rozgardiasz, toteż w czasie schodzenia z drabiny listonosz moc-

no się potknął, zahaczył nogą o szczebel, a liche buty zasłaniają-

ce płetwy nagle rozdarły się.

- Nadyć pierónie, co jo widzym? Tóż to je pletwa od utopca

abo kigo czerta! – krzyknął drużba, który stał najbliżej.

- To ni ma prowdziwy pocztylión, jyny jakiś przebraniec,

chyba utopiec! Chłopy, chytać utopca!

Zdemaskowany Mizerek rzucił się do ucieczki, ale drzwi mu

zamknięto przed nosem, w ostatniej chwili uratował się sko-

kiem przez otwarte okno wprost na wierzchowca. Paru chłopów

ruszyło za nim w pogoń, ale on galopował już w oddali. Chłopi

stanęli jak wryci, gdy dziwny jeździec rzucił się z rumakiem

w otchłań Wisły i zniknął.

Mimo, że utopiec przeżył na weselu dramatyczne chwile, nie

dawał za wygraną. Przecież opłacało się narażać, był już tak bli-

sko Emilki, rozmawiał z nią! Teraz w obliczu ostatniej szansy
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podjął jeszcze jedno szalone postanowienie - że z nią jeszcze dzi-

siaj zatańczy na weselisku! Sermater! Do trzech razy sztuka!
Byle zdążyć przed północą!

Tym razem utopiec wpadł na karkołomny pomysł, aby pójść

do wiejskiego kowala w Zarzeczu, który by mu uciął płetwy, aby
stopy zmieściły się do butów, żeby mógł tańcować.

- Kowolu, a nie chcielibyście tak zarobić kapke piniędzy za

niedużóm robote? Móm tu do obcięcia moi wielki szłapy, bo sóm
do butów za duże.

Kowal się najpierw przestraszył tym, co usłyszał i zobaczył,

ale że pieniądz nie śmierdzi, zgodził się na wykonanie takiej ro-
boty.

- Ale to bydzie siaróńsko bolało, bo nie dość, że muszamy te

błóny w szłapach odrzazać, to jeszcze to bydzie trzeja gorącym
zielazym przipolić, żeby się gibko zasklepiło. Wytrzimiecie telki
ból?

- Nadyć ja, jyny mi to odpitwejcie, to wos wynagrodzym, mocie
tu za robote złotego talara.

Utopiec zatkał ręką gębę, a palcami drugiej zaklamrował

nos i czekał, co zrobi kowal. Ten szybko odrąbał szpony z płe-
twami i zaczął je przypalać żelazem. Utopiec darł się pierońsko,
ale z powodu zatkanych ust nie było go zanadto słychać, tylko

tryskały z niego tak wielkie krople potu, że aż przygasiły kowalo-
wi ognisko, ale już i tak było po robocie.

Skoro nie udało się wejść na wesele dziadowi, trzeba spró-

bować na odwrót, przebrać się w bogacza. Późnym wieczorem
przybył więc do gospody po raz trzeci, tym razem w stroju boga-
tego wędrowca z obcego kraju. Ponieważ jego przodkowie pocho-

dzili z Zaolzia, nieźle posługiwał się językiem czeskim. Podszedł
więc pod karczmę, a tam goście ustępują mu z drogi, kłaniają
się i zachęcająco proszą do wnętrza. Gdy znalazł się w drzwiach,

starosta  zagadnął:
- Dziyń dobry panoczku, panoczek w jaki sprawie?
- Dobry den! Jsem prziszel do hospody, divam, kdo me na-

krmi a napoi. Mam ja mnoho penezy - i pokazał złotego talara.
- A to co inszego, panoczek prziszoł do karczmy, natóż pro-

sza!

Gospodzki jak szybko pobrał od gościa pieniądze, tak też
sprawnie go obsłużył, posadził z przodu sali, przy orkiestrze
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i postawił przed nim obfitą porcję wołowiny z tłustym łojem.

Starosta doniósł jeszcze achtliczek gorzałki i przepił z nim.

Młodym, rodzicom jak i starostom było wielce honorowo, że mają

takiego zacnego gościa, obcokrajowca na weselu.

Tymczasem zabawa trwała w najlepsze. Młody pan, potem

drużbowie obtańcowywali młodą pannę. W zwyczaju było, że

każdy mężczyzna starał się zatańczyć z młodą, każdy, kto nosił

wóńkę, miał do tego prawo, a chętnych było tylu, że na swój

taniec czekali w kolejce. Wreszcie nadszedł odpowiedni moment,

nowy gość podszedł do drużby i mówi:

- A ja bych byl rad zatanczit s mladou damou.

- Nadyć to się nie do, panoczku, boście nie sóm gość wesel-

ny, bo ni mocie wóńki.

- Tak dejte mi wonku, ja wam zaplatim.

- Nadyć tego się nie do kupić, musielibyście młodusze dać

jaki piykny prezynt.

- Wszak ja mam krasny darek dla mladej damy.

Gość nie był gołosłowny, wyjął spod marynarki niewielką,

ale pięknie zapakowaną paczuszkę. Drużbowie to widząc, wpięli

mu w klapę weselny bukiecik i tym samym stał się weselnikiem.

Zapisali go też do tańca.

Czas biegł niemiłosiernie szybko, panna młoda zmieniała

tancerzy, a każdy z nich mógł zatańczyć tylko jeden raz. Nie-

uchronnie zbliżała się północ, nadchodził czas oczepin. Mizerek

bardzo się denerwował, bo o północy przestaną działać czary,

jego przebranie sczeźnie i na powrót stanie się utopcem. Czy

przed tym czasem zdąży zatańczyć z Emilką? Na jego szczęście

kapela zagrała do następnego tańca, a drużba skinął, że teraz

jego kolej. Podszedł więc szybko do panny młodej, przyklęknął

na jedno kolano i podał jej podarunek. Dziewczyna rozpakowała

paczuszkę, wyjęła z niej piękny flakonik z wybornym pachni-

dłem i kroplę różanego olejku nałożyła na siebie. Wokół rozeszła

się cudowna woń róży damasceńskiej. Następnie partner ucało-

wał jej dłoń i rozpoczęli taniec. Z początku tańczyli z dystansem

i badawczo spoglądali na siebie. Tancerz prowadził partnerkę

z wyczuciem i finezją, a jego partnerka intuicyjnie domyślała

się każdego jego kroku. Mizerek starał się być jak najbliżej dziew-

czyny, łakomie napawał się cudownym zapachem jej ciała,
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który mieszał się z zapachem róży. Długi, kasztanowy warkocz

smagał go po twarzy przy każdym jej obrocie, a ich oczy spoty-

kały się raz po raz. Zdawała się zaistnieć między nimi niewidocz-

na nić tajemnego zrozumienia. Tańczyli tak pięknie, że orkiestra

grała już dla nich trzeci taniec i nikt im nie odważył się prze-

rwać. Goście utworzyli wokół nich koło i z uznaniem, a także

zazdrością, popatrywali na tę niezwykłą parę. Niektórzy zgorszeni

plotkowali. Mizerek tak bardzo chciałby zatrzymać tę chwilę na

wieczność. Ból pociętych i poparzonych stóp był niczym w porów-

naniu z tym, co otrzymywał w każdej sekundzie.

Nagle te czarowne chwile przerwało bicie zegara. Nadcho-

dziła północ. Duży zegar stojący przy ścianie wybił dźwięk pierw-

szy z dwunastu. Orkiestra nagle przestał grać. Do sali zaczęto

wnosić krzesła i ławy, przygotowywano oczepiny. To ostatnie

sekundy utopca na weselu. Wraz z dwunastym uderzeniem prze-

stanie działać moc czarów, a tu już wybiło siedem uderzeń.

Mizerek, mimo że dalej pragnął być z Emilką, wypuścił dziew-

czynę z rąk, chciał jej dziękować za taniec, ale wargi go już nie

słuchały, a nogi nie chciały nieść. Poczuł, że nie ma siły uciekać.

W desperacji udało mu się zgasić na sali światło, aby pod osłoną

ciemności uciec z tego miejsca. Ktoś go jednak dostrzegł w pół-

mroku i wykrzyknął:

- Jezderkusie, widzym diobła abo jakigo utopca!

Mizerek jak przez mgłę widział, że ludzie stojący wokół wyty-

kają go palcami. Czuł się jak obnażony. Zobaczył wtedy swoje

nędzne ciało – na powrót zielone i śliskie. Jak to dobrze, że Emil-

ki już nie ma tutaj i tego nie widzi. Okaleczone stopy bolały coraz

okrutniej, a okrzyki ludzi pod jego adresem były coraz bardziej

natarczywe. Resztką sił dobiegł do okna, rozbił szybę i pokrwa-

wiony rzucił się w czeluść nocy. Po chwili usłyszał odgłosy pogo-

ni. Ale on szedł w całkiem innym kierunku, do ukochanej wody.

Nad ranem goście weselni z Łąki i Mizerowa wracali do

domów, przeprawiali się tratwą na drugą stronę Wisły. Płynęli

blisko utopca, na wyciągnięcie ręki. Mógł z nimi zrobić, co chciał,

wywrócić, zatopić... ze złości, z zazdrości, z rozpaczy, z zemsty.

Dobre uczucia są jednak silniejsze od złych, więc tratwa z wesel-

nikami bezpiecznie osiągnęła drugi brzeg.
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Rozdział VI
DLA DZIECI

Hanusia zwana Roztomiłą
Dawno temu, kiedy na Zawodziu osuszono staw Myszko-

wiec, na jego miejscu pobudowano nowe domy i gospodarstwa.
W jednej z chałup mieszkała kobieta o imieniu Wera. Miała trój-
kę własnych dzieci oraz pasierbicę, którą traktowała jak służącą

w domu i w gospodarstwie. Z trudem, wraz z dziećmi, obrabiała
cały dobytek, bo mąż cały czas pracował u ludzi. Nie mieli wiele
własnej roli, więc hodowali dwa duże woły, którymi Wiktor obra-

biał ludziom pola i tak zarabiał na życie.
Pasierbica miała na imię Hanusia. Macocha wołała ją szorst-

ko Hana, bo jej nie lubiła. Sąsiedzi przeciwnie, nazwali ją Rozto-

miła, a to dlatego, że była niezwykle grzeczna, uczynna, przy
tym subtelnie piękna i cudnie grała na skrzypkach. Miała może
ze trzynaście lat, oczka koloru chabrowego kwiatu, a głowę zdo-

biły plecione warkocze, spływające jak złota pszenica. Ubierała
się w ubożuchną sukienkę, pokrytą licznymi łatami. O świtaniu
i przed wieczorem wychodziła pasać woły, a jakby tego było mało,

to jeszcze stadko kóz z jednym niesfornym i nieposłusznym cap-
kiem. Zabierała ze sobą skrzypce, które rozweselały jej ciężką
pracę. Grała i śpiewała tak: „Pognała wołki na bukowinę, wzięła

ze sobą skrzypki jedyne i grała, śpiewała, swoje siwe, siwe wołki
pasała”.

Kiedy Roztomiła wychodziła na pastwisko, macocha za każ-

dym razem napominała dziewczynę:
- A dej se pozór i nie zezwól zwierzętóm zbliżać sie ku Mysz-

kowej Dziurze, bo jak kieróm howade stracisz, to ni mosz po co

do dóm wracać!
Myszkowa Dziura była stawkiem na końcu Zawodzia, nie-

wielkim, ale bardzo głębokim. Ludzie opowiadali, że jest to dziu-

ra beze dna! Podobno grasowały tam straszki, beboki i utopce.
Chodziły też słuchy, że niejedno istnienie tam się pominęło. Nikt

nie udawał się w to miejsce bez potrzeby.
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Gdy Roztomiła pasła na łące zwierzęta, przychodziła do niej

Żydówka Rózia, rówieśnica z sąsiedztwa, aby umilić jej czas.

Przynosiła ze sobą piękne książki darowane przez wujka z Biel-

ska. Ostatnio, na święto Chanuki, kiedy Żydzi palą w oknach

świece, otrzymała baśnie Andersena. Czytała więc na głos te

cudne utwory, a przy tym pokazywała koleżance literki i w ten

sposób uczyła ją czytania, gdyż Roztomiła nie chodziła do szkoły

z powodu domowych obowiązków. Macosze przyjaźń dziewczy-

nek jednak nie podobała się. Z tego powodu pasierbicę straszyła:

- Hana! Jak bydziesz sie z tóm Rozóm zadawać, to uwidzisz,

że stary Żyd, jeji dziadek, kiesik cie porwie, zamknie w corku

i sprzedo Cygónóm za sto reńskich. Popamiyntej sobie!

Dziewczynka bała się tych słów, ale pewnego dnia, jak prze-

chodziła obok domu starego Abrama, ten nieoczekiwanie zaszedł

jej drogę i uśmiechnięty zapytał:

- To ty jesteś koleżanką Rózi? Wnuczka opowiada, że jesteś

dziewczynką o dobrym sercu i pięknie grasz na skrzypkach. Masz

tu coś ode mnie - i dał jej słodkiego pączka z konfiturą w środku.

Jadła go powoli i rozkoszowała się każdym najmniejszym

okruszkiem. Od tego czasu już nie bała się tego człowieka.

Razu pewnego, w czasie pasienia, gdy dziewczyny były za-

czytane w lekturze, zapomniały się na chwilę i straciły z oczu

kozy, a capek gdzieś się oddalił. Wtedy od zbijowskich lasów

niezauważalnie przybliżył się do stada wielki dziki kot, zwany tu

zbijem. Wytropił i nagle zaatakował  koźlątko, gdy piło wodę

z Myszkowej Dziury. Wskoczył capkowi na grzbiet i próbował

kąsać szyję. Koźlę wpadło w strach i zrobiło kilka susów do przo-

du, po czym znalazło się w głębokiej wodzie. Zbij przestraszył się

wody i uciekł, ale capek nie umiał pływać, grzązł coraz bardziej,

a potem pokryła go wodna toń. Dziewczyny nie wiedziały, co

robić, ogarnęła je panika, krzyczały i biegały wokół stawu. Lu-

dzie z sąsiednich domów wreszcie zauważyli, że coś niedobrego

tam się dzieje. Mężczyźni z kijami, widłami i z tym, co kto miał,

ruszyli do pomocy. Ale było już za późno. Capek pominął się

w wodzie. Chłopi przynieśli długie żerdzie, szukali koźlęcia

w głębinie, ale ofiary nie wyłowili.
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- Chłopy! Nie poradzymy, nie nóńdymy gowiednika, bo Mysz-

kowa Dziura, jak ludzie godajóm, to dziura beze dna! Beze dna!

Macocha niestety miała zatwardziałe serce i w swoich groź-

bach był konsekwentna. Wyrzuciła Roztomiłą z domu! Nawet

obrona ojca nie pomogła.

- Doigrałaś sie, nieposłusznico! Strać mi sie z oczy, nie-

wdzięczna sieroto! Nie chcym cie znać! – macocha wykrzyczała

okrutne słowa.

Roztomiła musiała opuścić dom, lecz nie miała gdzie pójść.

Błąkała się więc koło Myszkowej Dziury, płakała, nie wiedziała,

co z sobą zrobić. Gdy przybliżyła się do lustra wody, zobaczyła

w stawie swoją smutną twarz. Szybko zauważyły to spostrze-

gawcze żaby. Zagadały do niej tymi słowy:

Ku-kum-ku, podejdź tu.

Ku-kum-raz, chodź do nas.

Jesteś głodna lub spragniona,

będziesz przez nas nakarmiona.

Nie masz domku ani spania,

w toni wodnej jest mieszkanie.

Roztomiła przestraszyła się tych słów i uciekła czym prę-

dzej. Rozumiała, że jej miejsce jest wśród ludzi. Wtedy przypo-

mniała sobie o kimś, kto może ją jeszcze pamięta i kocha,

o matce chrzestnej. Potkowie przecież mieszkali nie aż tak dale-

ko stąd, na końcu Podraja. Wprawdzie już dawno tam nie była,

ale na pewno trafi. Pełna obaw zapukała do drzwi. Gdy się otwarły,

stanęła w nich znajoma krewna. O nic nie pytała, bo o wszyst-

kim już wiedziała. Utuliła dziewczynę i rzekła:

- Wszystko bydzie dobrze, Hanuśko. Nie ślimtej się i nie płacz,

boś jest już dużo dziołcha. Możesz u nas zostać. Miyjsce przi

stole i łóżko się dlo ciebie znóńdóm. A jutro weznymy sie za

odziyni dlo ciebie, bo dziwać sie ni mogym na te twoji marne

lónty.

Byt dziewczyny na nowym miejscu wcale się nie pogorszył,

przeciwnie, miała się tam znacznie lepiej. Potkowie wkrótce po-

słali ją do szkoły. Była tym zachwycona. Uczyła się wreszcie czy-

tać i pisać, a także mogła spotykać się z Rózią. Nie musiała już

pracować ponad siły, tylko przed wieczorem pasała jedną krów-

kę na wierchowinie pobliskiego stawu. Liczne dzieciaki też tam
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wyprowadzały domowe zwierzęta. Było bardzo wesoło. Gdy kro-

wy się pasły, dzieci sadowiły się wokół rozpalonego ogniska, by

posłuchać, jak Roztomiła gra na skrzypkach. Spośród wszyst-

kich ulubiły sobie piosnkę „Pognała wołki na bukowinę, wzięła

ze sobą skrzypki jedyne i grała, śpiewała, swoje siwe, siwe wołki

pasała”.
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Micheche kpi z ludzi
Ligotę porastał kiedyś rozległy bór, ciągnący się milami

w stronę Wisły, Chybia i odległych Kiczyc. Długo można było

przezeń iść i nie spotkać człowieka ani domu. Gęsta knieja była

ostoją zwierząt, rozśpiewanych ptaków oraz istot rodem z bajek

i powiarek. Wędrowcy przemierzającemu las wystarczyło na chwi-

lę zatrzymać się, by wśród drzew zobaczyć jakąś tajemniczą po-

stać albo natarczywie patrzące oczy. Jak nie zobaczyć, to usły-

szeć różne piski i skowyt, wycie i jęki, a czasem śmiech. Strasz-

ki, beboki i diaski strzegły swego matecznika i broniły ostępów.

Nieszczęściem było natrafić na borutę dozorującego swoje wło-

ści lub okrutnego wampiyrza. Błędne ognie z łąk leśnych zwo-

dziły ludzi na manowce, a utopce wabiły do stawków i bagien.

Na polanach czarownice zbierały zioła potrzebne do czarów.

Nie wszystkie żyjące tu istoty były złe. Pod korzeniami prze-

wróconych drzew mieszkały przyjazne karzołki, a dobre duszycz-

ki, bożatka i świytloczki pomagały zagubionym wydostać się

z lasu.

Osobliwym mieszkańcem był psotny micheche. Nie był to stwo-

rek zły, lecz też nie można go nazwać dobrym. Miał upodobanie

do wyrządzania ludziom psot, wykorzystywania ich i wyśmiewa-

nia. Bardzo go to bawiło. O nim, o micheche, jest ta opowieść.

***

Był czas grzybobrania. Mieszkańcy pewnego domu stojące-

go pod samym lasem nie mogli doczekać się pierwszych tego-

rocznych zbiorów. Trzy gizdy i gizdulka zawsze byli głodni,

a rodzice nie nadążali z karmieniem ich pustych żołądków. Przez

cały rok czekali na wyborne jadło z lasu w postaci grzybów.

- Wstóń, chłopeczku, już dnieje. Szósto godzina – tymi słowy

żona zbudziła męża. Następnie najstarszego z synów.

Im wcześniej się wyszło, tym większe były szanse przyniesie-

nia dorodnych okazów. Grzybiarzy bowiem było wielu. Chłopu

ciężko było dzisiaj wyleźć z łóżka. Marudził, potem ubrał się,
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wziął na drogę coś do zjedzenia, flaszkę wody i dwa duże plecio-

ne koszyki.

- Pamiętejcie, bez kopowiatych koszy mocie nie wracać! –

półżartem krzyknęła kobieta do wychodzących.

Synek, który szedł za ojcem krok w krok, ciągle jeszcze spał,

posuwał się zygzakiem i potykał o każdą nierówność, w końcu

kopyrtnął i wtedy wreszcie oprzytomniał. Rychło znaleźli się wśród

drzew, gdzie poczuli typowy dla tego miejsca chłód.

- Bez uroku! – głośno wypowiedział ojciec słowa zaklęcia.

Takim zawołaniem trzeba było rozpocząć każde grzybobra-

nie, żeby nie zapeszyć dobrego fartu.

- Bez uroku! – leniwie zawtórował synek.

Chodzą po lesie i chodzą już dość długi czas. Zaglądają pod

każde drzewo, pochylają pod gałęziami świerków, bacznie wypa-

trują grzybów. Ale póki co ich nie znajdują. Idą na polankę, gdzie

między młodymi sosenkami zawsze rosły sośnioki o wielkich

rudych kapeluszach. Ale dziś ich nie ma. Zmieniają miejsce po-

szukiwań, idą pod trzy brzozy, gdzie bywały wielkie brzozioki. Bacz-

nie obserwują każdy kąt, rozgarniają trawę, lecz nadaremnie.

- Synek mo przeca dobry wzrok i też nic jeszcze nie naszeł –

dziwi się ojciec. - Ki licho dioseczne? Kaj sie óne pochowały?

Nie tracą jednak nadziei. Idą nad potoczek. Tam na skarpie

zawsze można było nazbierać słodkich maślaków, uwielbianych

przez najmłodsze dzieci. Ale na próżno. Przeczesali wszystkie

znajome miejsca, również tam, gdzie zawsze rosły wielkie biało-

czerwone poloki, twarde w dotyku prawiki, żółtego koloru kurki

i inne. Bez rezultatu. Już dwie godziny spędzili w lesie, a w ko-

szyku widać samo dno.

- Jak jo się babie pokożym z tym pustym koszym? Oprzezy-

wo mnie i wyśmieje. I bydzie mieć racje.

Z desperacji poszli więc w rejon lasu, gdzie dotąd nikt z nich

nie zaglądał. Może tam coś znajdą. Nic z tego. Kiedy już nie mieli

żadnej nadziei, zrezygnowani powrócili na drogę, skąd przybyli.

Patrzą… własnym oczom nie wierzą.

- Widzisz to synku, co jo widzym? Czy mi się starymu

w oczach miyni? – zapytał.

Na samym środku ścieżki usypany był stos grzybów. Jeden

na drugim, różnych gatunków, a wszystkie dorodne, pierwszej
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klasy. W samym zaś środku, zasłonięty przez inne, był grzyb

największy. Tak duży, że główka przypominała chłopski kape-

lusz.

- Tacik! Ale nóm sie poszczęściło! Po całym lesie my łazili,

a óne tukej na nas czekały. Kto by pomyśloł? Mógli my sie nie

tropić, jyny zaroz tukej przijść!

- Nie być taki mądry! Na pewno ktosik se ich pozbiyroł

i zarozki po nich przijdzie. Poczkejmy chwile, to się okaże.

Czekają obaj czas długi. Zdążyli zjeść obie klapsznity i napić

się. Porozprawiali na różne tematy. Właściciela grzybów się jed-

nak nie doczekali.

- Synek, tóż biermy te grziby, jak się do nich żodyn nie przi-

znowo. Wracómy do dóm, bo matka się bydóm starać, że my kaj

przepadli.

Chłopak pozbierał do swego koszyka wszystkie grzyby prócz

największego.

- Pierniku, aleś ty ciężki! – mocuje się ojciec z tym jednym

wielkim, co w środku był.

Z trudem zarzucił kosz na plecy i z równie wielkim mozołem

ruszył w drogę.

- Kto by pomyśloł, że jedyn grzib może ważyć prawie tela co

człowiek! – wymamrotał zdumiony.

Wracali do domu dość długo, bo ojciec często musiał odpo-

czywać.

- Coś za coś - tłumaczył sobie tak wielki wysiłek. – Ale nas

czeko w dóma nagroda! Z telkigo smoka bydzie moc jadła. Baba

i dziecka fest sie ucieszóm.

Wreszcie zmęczeni dotarli przed chałupę. Na placu, za do-

mem, w cieniu wielkiego orzecha, stał duży stół i ławy, gdzie

przez lato domownicy jadali. Synek wysypał swoje grzyby na blat

stołu. Zbiegła się zaraz reszta dzieciarni i przyszła matka. Było

czym się pochwalić. Małe, duże, kolorowe. Dzieciaki się kłóciły,

który grzyb czyj będzie.

- Dość tej zabawy, dziecka! Teraz to trzeba obrać, wyczyścić

i oporządzić. Biercie się do roboty.

- To jeszcze nie wszystko! – zwrócił się do niej.

I żeby zrobić odpowiednie wrażenie, podniósł do góry swój

ciężki kosz.
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 - Podziw się dobrze, co móm w tym koszu! Takigo czegoś

nie widziałaś.

Tego, co znajdowało się w środku, nie było jednak widać,

wystawało tylko coś o kształcie i rozmiarach chłopskiego kape-

lusza.

- Toć piernik wielki! – zdążyła powiedzieć.

W tym momencie denko się urwało, a na stół upadł jak

kamień ów wielki grzyb, który nagle… ożył! Spod kapelusza

wyglądnęła jakaś twarz, błysnęły śmieszne oczka, wysunęły ręce

i nogi.

Wszyscy z wrażenia zaniemówili. Zobaczyli niewielkiego wzro-

stu człowieczka, który  odezwał się takimi słowy:

- Jestem micheche, mieszkaniec lasu! Pomagam różnym sa-

fandułom zbierać grzyby. Dziękuję za podniesienie mnie w wy-

godnym koszu. Zamiast dreptać szmat drogi, przejechałem się

wygodnie na jakimś ośle. A grzyby z drugiego kosza daję wam

jako zapłatę. Jesteśmy więc kwita. Pozwólcie, że się pożegnam,

bo się bardzo spieszę. Czołem, cześć!

I zniknął. Wszyscy stali z rozdziawionymi gębami i wstydzili

się powiedzieć cokolwiek.

***

Innym razem baba i chłop udali się do lasu po chrust. Pół

dnia zbierali suche drwa i gałęzie. Ułożyli je na kupki, których

były trzy, każda w innym miejscu. Następnie poprzenosili drew-

no na leśną przesiekę. Załadowali pierwszą partię na wózek

i poszli po drugą. Ale w miejscu, gdzie leżała, nie było jej.

- Nadyć ka się podziała ta kupa gałęzi? – zdziwiony chłop

zwrócił się do baby.

- Czy aby to na pewno tu?  Przeca wiysz jak to w lesie, wszyst-

ko do siebie podobne. Poszukejmy dobrze.

Szukali ludzie tych gałęzi, ale nie znaleźli. Poszli więc po

trzecią kupkę, lecz ku ich zdziwieniu też jej nie było. Chodzili,

patrzyli, zaglądali gdzie tylko można i nigdzie ni śladu. Zdespe-

rowani wrócili na drogę.

- Jezderyno, nie do wiary, podziw się jyny. Nasze drzewo jest

już na wózku! Czary jakie?
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- Jo bych pedziała, że nie czary, a ktosik to umyślnie prze-

niós, bo chce nóm to drzewo razym z wózkym ukraść! Biermy się
gibko ku chałpie, bo jak złodziyj przijdzie, to jeszcze do bójki doj-
dzie.

Chłop ciągnął pojazd, a baba pchała. Ale uciągnąć nie mogli.
- Co tam takigo może być, że taki ciężki! – zdziwił się chłop.
- Co, jak nie drzewo, na oko widać, że przeładowane – skwito-

wała baba.
W końcu udało się jakoś ruszyć i z wielkim mozołem dotarli

do wsi.

- Ale my zabawili w tym lesie, kto by pomyśloł! Już wieczór.
Szarzało, gdy kończyli rozładunek. Kiedy sięgali po ostatnią

gałąź, chłop za coś złapał i podniósł do góry.

- O kurcze! Co to jest?
W ręku trzymał zielony kapelusz podobny do myśliwskiego.

Wtem z wozu ktoś się odezwał:

- Dobry wieczór! Czy można prosić o mój kapelusik? – prze-
mówił człowieczek niewielkiego wzrostu i wygramolił się na plac.

Chłopa zamurowało. Baba też stała w osłupieniu i ze zdumie-

nia otwarła gębę.
- Jestem micheche. To ja wyniosłem ten chrust z lasu.

W zamian pozwoliłem się zabrać z wami do wsi, bo mam tu spra-

wę. Jazda na wózku była nader przyjemna, za co dziękuję. Uwa-
żam, że jesteśmy kwita. Do miłego zobaczenia!

I zniknął.

- A to ci piernik, tyn micheche, ale z nas dudka wystrugoł! –
wydukał zawstydzony chłop.

- Hm… Trzeba jednako prziznać, że kulturalny w godce  –

dodała baba.

***

W następnym roku, na wiosnę, ta sama baba i chłop wybra-
li się do lasu po trawę, bo pola swego mieli mało. Nasiekli wósió-
ny cały tragacz, załadowali i chcą jechać. Nagle patrzą, a tu

z zagajnika wychodzi duży, tłusty zając. Nie mógł biec, bo kulał
na nogę. W chłopie natychmiast ozwała się myśliwska natura.
Wyjął worek, migiem podbiegł do zwierzęcia i po chwili miał go

już w środku. Zając nawet zbytnio nie uciekał, jakby sam się

prosił, by go złapać.
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- A teraz hej ruk na plecy! - i zarzucił sobie ten wór. -

O pietrónie! Ale ty mosz wage jak smok! Musisz być dobrze spa-

sióny. Bydzie mięsa jak z babucia - podzielił się uwagą.

Chłop z trudem zaniósł ciężar do tragacza. Potem ledwie

dopchał go do domu. Przybywszy na miejsce, poszedł otworzyć

chlewik. Po chwili wraca, a tu ... zająca nie ma! Zamiast niego

stoi brzuchaty człowieczek, który ukłonił się grzecznie i przemó-

wił:

- Dziękuję państwu, żeście mnie wieźli taki szmat drogi, bo

musiałbym ten kawał iść o własnych siłach, co przy mojej tuszy

i bolącej nodze nie byłoby przyjemnością. Jeszcze raz dziękuję!

Baba i chłop nie mogli z siebie wydobyć słowa.

- Czy macie do mnie jakiś żal? Wszak kiedyś powiedziałem:

Do miłego zobaczenia! Więc znowu was odwiedziłem…

To powiedziawszy, zniknął w zaroślach.

Nie pierwszy to już raz, kiedy micheche zakpił sobie z ludzi.

***

Jest stare przysłowie: Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka.

Tak też się miało z micheche z ligockiego lasu. Pewnego razu

chytry diablik sam został przechytrzony.

Pewien biedny człowiek ścinał na leśnej łące sitowie, z któ-

rego skręcał baty. Sprzedawał je potem chłopom na jarmarkach.

Żył z tego. Micheche, idąc skrajem lasu, zobaczył wielki wór

i wystające z niego sitowie. Zrazu pomyślał:

- Chłop zaraz będzie wracał do wsi, bo wór jest już pełny.

Jak dobrze będzie poleżeć na miękkim, podczas gdy naiwny chłop

będzie mnie taszczył aż do wioski, a mam tam sprawę.

Wlazł do wora, umościł się wygodnie. Chłop zawiązał worek

z całej siły, żeby sitowie się z niego nie wysypało i dalej na plecy.

Monotonne kroki i sapanie zmęczonego człowieka działało na

micheche usypiająco. Zasnął na dobre. Umęczony chłopina

w końcu dotarł do wsi i pierwszą rzecz, którą zrobił, to wrzucił

wór do stawku, żeby przez noc sitowie nie wyschło. Micheche

znalazł się w wodzie. Gdy poczuł, że może się utopić, zaczął krzy-

czeć:
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- Ratunku, dobrzy ludzie! Ratunku!

- Skąd tyn głos, kto woło o pómoc? - pyta się chłop.

- Jestem w wodzie, we worze!

- We worze w stawku? O ty złodzieju sakramyncki, zaroz cie

wypłace, żeś mi chcioł ukraść moji sitowie!

I zaczął okładać kijem ten wór. Micheche darł się okropnie

i prosił o litość. W końcu chłop odwiązał worek i wypuścił nie-

szczęśnika.

Od tego czasu micheche z ligockiego lasu bardzo sporząd-

niał. Już dawno nikt nie słyszał o jego zuchwałych wyczynach.
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Kropka Kryska
Wzdłuż rzeki Jasienicy w Ligocie ciągnęły się kiedyś rozległe

łąki. Teren nazywano Tobołą. Skąd wzięła się taka nazwa, nikt

już nie pamięta. Po świętym Michale, gdy zbiory były w stodole,

a trawy się już nie kosiło, Toboła zamieniała się w jedno wspólne

pastwisko. Wyprowadzano na nie krowy, kozy, czasem też

konie. Młodzieży, dzieci i zwierząt była wtedy wielka chmara.

Pastuszkowie spędzali czas na różnych wesołych zabawach

i grach, najczęściej w szmacianą piłkę, w capka, w koble, w noża,

w spuszczoka, w ślepego, w karty, w piotrusia, biegali na wyści-

gi, skakali, rzucali na odległość, siłowali się. Chłopcy grywali na

organkach, dziewczyny śpiewały ludowe piosenki.

Dużą atrakcją było rozpalanie ognisk, by się przy nich ogrzać

i upiec smaczne ziemniaki. Starsi chłopcy udawali się wtedy po

drewno do Wierzbin, zagajnika znanego z tego, że bardzo tam

straszyło. Podobno w dudławych wierzbach siedziały beboki

i straszki, a w starorzeczu utopce. Wyprawa w to miejsce była

wyzwaniem tylko dla odważnych.

Gdy ogniska już się paliły i zapach pieczonych ziemniaków

wiatr niósł po okolicy, od strony Wierzbin przychodził dziwny

chłopak. Był niewysokiego wzrostu, w wieku trudnym do okre-

ślenia. Miał dużą, dyniowatego kształtu głowę, a twarz taką, jakby

ktoś farbkami na niej namalował oczy, nos i usta w postaci kro-

pek i kresek. Dzieci wyśmiewały się z jego wyglądu, wołając za

nim:

- Kropka, kryska, kropka, kryska, fotografija twojigo pyska!

Przybysz nie gniewał się za te słowa, więc przylgnęły do nie-

go. Zaczęto go nazywać Kropka Kryska. Pod jedną pachą przy-

nosił pęk gałęzi na ognisko, pod drugą kociołek do gotowania

strawy. Chłopak odróżniał się od wszystkich wyglądem i zacho-

waniem. Był inny. Bardzo go wszystko ciekawiło, jakby świat

wokół siebie widział pierwszy raz. Chyba nie umiał się bawić.

Gier żadnych nie znał. Jednakże garnął się do dzieci, chodził za

nimi krok w krok, we wszystkim im towarzyszył, a gdy działo się
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coś wesołego, kiwał swą dużą głową w lewo i prawo jak pajacyk.

Takim sposobem wyrażał radość. Z nikim jednak nie rozmawiał.

Uważano, że jest głuchoniemy, więc traktowano go pobłażliwie.

Razu pewnego bawiono się w „mam chusteczkę haftowaną”,

zabawę wszystkim znaną. Jedna z dziewczynek, gdy przyszła na

nią kolej, wybrała sobie Kropkę Kryskę. Podeszła do niego, po-

dała rękę, poprowadziła do środka tańczącego koła. Chłopak

uklęknął na chusteczce, ale cmoknąć dziewczyny nie umiał. Więc

ona pierwsza zbliżyła się do niego, zaś on wykonał jakiś niepo-

radny ruch i wtedy niechcący stuknęli się głowami. Jego głowa

odbiła się jak napompowana piłka. Wszyscy bardzo się śmiali.

Po zabawach wracano do ogniska. W popiele dochodziły już

ziemniaki, a chłopcy nabijali jabłka na leszczynowe patyki i trzy-

mali je nad ogniem. Inni piekli chleb na kawałkach blachy przy-

stawionych do ognia. Upieczone kartofle dzielili między wszyst-

kich. Kropka Kryska w tym czasie zawieszał nad ogniem kocio-

łek z nieznaną zawartością. Gdy inni smakowali ziemniaki, on

zdejmował naczynie, odwracał się tyłem do wszystkich, coś stam-

tąd wyjmował, wkładał do ust, a obgryzione kostki rzucał w ogień.

Chłopcy spekulowali, co takiego może jeść, lecz nikt nie umiał

zgadnąć. W pewnym momencie dziewczyna siedząca najbliżej

krzyknęła:

- Jezderyno, tyn synek futruje sie żabami!

- Uciekejmy, bo to na pewno jest utopiec! – dorzucił ktoś

inny.

Stadko dzieci rozpierzchło się we wszystkie strony, a przy-

bysz spokojnie dojadł swoją strawę, po czym wrócił do Wierzbin,

skąd przyszedł.

Zdarzenie ze smażonymi żabami powtórzyło się kilka razy.

Dzieci opowiedziały tę historię w swoich domach. Ludzie na wsi

uznali, że jest to utopiec lub inny odmieniec i postanowili po-

zbyć się go. Ich rozmowa przebiegała tak:

- Jeszcze kierymu z dziecek krziwde zrobi. Jo bych takimu

nie dowierzoł.

- Ale podobno dziecka go majóm rade. Tak mi cera pedziała.

- Co tako dziołcha może znać się na czym.

- Nie bydymy się patyczkować z tym odmiyńcym. Trzeba go

stela przegnać.
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Poprosili o przysługę pewną kobietę, która była znana z tego,

że się niczego nie bała. Gdy Kropka Kryska następnym razem

dosiadł się do ogniska, zakradła się z tyłu, zbliżyła do niego

i szybkim ruchem wykreśliła jakiś znak na jego plecach. Chłop-

czyk wykrzywił się z bólu, odwrócił do niej i powiedział:

- Co mi zrobiłaś! Teraz muszę uciekać aż sto mil, a miejsca,

skąd przybyłem, już nie ma. Już nie będę mógł mieszkać w ulu-

bionej Wierzbinie i bawić się z dziećmi na Tobole. A tak mi tu

było dobrze.

Pierwszy raz się zdarzyło, że Kropka Kryska przemówił ludz-

kim głosem.

Dzieciom zrobiło się przykro. Odchodził od nich ktoś, kogo

zdążyli polubić i zaakceptować jego odmienność.
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Serce dla innych
Dawno temu kobiety z Zawiścia chodziły nad jasienicki po-

tok prać bieliznę. W tym miejscu dno rzeki do dziś wyścielają

kamienie naniesione z gór, a woda, gdy nie ma opadów, jest

czysta, gdyż stąd już niedaleko  do jej beskidzkich źródeł.

W tę sobotę Wanda, która mieszkała w chałupie niemal nad

samą rzeką, poszła wraz ze swoją sąsiadką wypłukać pranie.

Nagle wartki nurt porwał jej prześcieradło i szybko unosił w dół.

- Już po nim. Ale żech zarobiła…

- Nie starej sie, pódźmy go szukać, jo ci pómogym – zapropo-

nowała sąsiadka.

Trzymając się za ręce, by nie upaść, poszły w kierunku

zakola, gdzie gałęzie niskich drzew sięgały wody.

- Podziw się, Wandziu! I po co było się martwić? Twoja zguba

jest tu na gałęzi.

Podeszły tam. Materiał był zamotany i jakby owijał coś, co

znajdowało się w środku. Z pewnym trudem wyniosły to na brzeg.

Rozwijają… nagle z jego fałdów wychyla się twarz dziecka! Obie

z przerażenia krzyknęły.

- O rety! Dyć tu jest niemowlątko! Jak to możliwe? Oczkami

ruszo, dycho, to znaczy, że żyje! Zaniyśmy go gibko do dóm, żeby

się ogrzoło, przeca jest całe mokre.

Przyszły do chaty, położyły zawiniątko na stole blisko pieca,

a jak go rozwijały, powoli do nich docierało, z kim mają do czy-

nienia. Chłopczyk był inny niż wszystkie dzieci, gdyż miał zie-

lonkawą skórę. Nie był zbyt ładny.

- To ni ma ludzkie dziecko, to bydzie mały utopek! – odkryła

sąsiadka.

- Tóż co my teraz z nim pocznymy?

- Jo bych poszła z powrotym nad rzyke i szukała utopców,

żeby se go wziyni.

Gdy wrócił mąż, Wanda wszystko mu opowiedziała. Udali

się nad rzekę, długo chodzili wzdłuż brzegu w różne strony, szu-

kali utopców, ale ich nie spotkali.
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- Zostali my z tym dzieckym sami. Przeca go nie poniechó-

my, bo skrepnie. Trzeba sie bydzie nim zająć. Dziwne, że akurat

to moi prześciyradło na niego trefiło. Wyglądo na to, jakby Pón-

bóczek specjalnie tego chcioł, bo przeca dziecek ni mómy, a chcy-

my mieć – zauważyła Wanda.

- Dyć mosz racje, to może być znak. Dziecko na razie zosta-

wiymy i bydymy chować. Czas pokoże, co dalij – zawyrokował

mąż.

- A jak go bydymy wołać, jakosik by trzeba? – zapytała.

- Jak wołać, to ni ma problym, ale imie się dowo na chrzcie.

Ale jak tu takigo ochrzcić? Czy choć się to do?

- Pójdym do Herminy, óna wiy wszystko. Lyczyć umiy, kości

nastawiać, książki podobno czyto - rzekła Wanda.

Wieczorem, żeby nikt nie widział, poszła z tym synkiem do

Herminy. Opowiedziała o sprawie. Widać było, że baba była tro-

chę zakłopotana.

- Synek brzidki ni ma, ładny też niy, a że zielóny? Można się

przizwyczaić. Różne dziecka sóm, puklate, czorne murzińskie,

żółte, czyrwóne indiańskie, ka jakie. Do farorza z nim nie idźcie,

bo wóm go nie ochrzci. Utopek dusze swojóm mo, ale nie ludz-

kóm. Ale jest prowdóm, że Pónbóczek stworził wszystkie istoty.

Utopka też, to znaczy, że go miłuje. Imie nadómy mu sami.  Co-

ście obrali?

- Feluś mi się zawsze podobało, ale i tak go już wołómy Utro-

pek. Bo niby utopek, ale same utropiynia z nim mómy.

- Niech bydzie Utropek. Rychtyk piykne. Nadowóm ci imie

Utropek – powiedziała Hermina. I pyrskła go wodóm.

- Amynt – odpowiedziała Wanda.

Chłopczyk chował się nadzwyczaj dobrze. A przybrani rodzi-

ce coraz bardziej go kochali. I już nikomu by go nie oddali. Chy-

ba, że rodzonej matce - powiedziała kiedyś Wanda. Miał swoje

dziwne potrzeby, lubił wodę i musiał jej mieć dostatek. Pluskał

się, gdzie popadło, czasem nawet z kaczkami w padole. Trochę

to było komiczne. Trzeba go było ciągle myć. Rósł w oczach.

Wielka głowa zaokrągliła się i zmalała, zielony kolor skóry trochę

pobladł. Rodzice starali się trzymać go w domu. Na podwórko

pozwalali wyjść tylko wtedy, gdy nie było  w pobliżu ludzi. Można

powiedzieć, że ukrywali go przed światem. Ale tego przecież nie da

się całkiem zrobić, więc dochodziło do różnych sytuacji.
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Kiedyś przyjechała do Wandy kuzynka.

- Wandziu, downo mnie u was nie było. Słyszałach, że wóm

się dziecko przidarziło. Prowda to?

- A kto ci pedzioł takóm rzecz?

- Nie udawej, my wiymy, że mocie jakigoś odmiyńca na wy-

chowaniu. Jo ci od razu powiym, co rodzina o tym myśli. Żodne-

go podciepa w naszej rodzinie nie chcymy mieć. Ani bych nawet

nie chciała go widzieć. Jak chcecie być poważani w rodzinie, to

się go pozbydźcie!

Innego razu przyszła do Wandy znajoma z dwójką swoich

dzieci i mówi:

- Słyszałach, że tu mocie jakisik niepodarzóne zwierzątko.

Czy moi dziecka mógłyby się nim pobawić?

Kilka dni później inna sąsiadka przybiegła z pretensjami:

- Tego najducha, kierego trzimiecie w ogrodzie, zamknijcie

ka do chlywka, bo moi dziecka straszy! Przileciały przed chwi-

lóm do dóm całe popłakane. Jeszcze się polękajóm i bydóm

jąkać!

Doszło do tego, że któregoś dnia przyszedł policjant.

- Jezderkusie, dyć żandar przi naszej furtce stoi. Isto do

nas – przestraszona zawołała do męża.

- Dobry dziyń! Nazywocie się tak a tak? – odezwał się żan-

darm.

- Nadyć ja.

- Móm tu na was zgłoszyni, że dziecko chowiecie nika nie

meldowne. Jest to prowda? Tylko mi tu prowde godejcie, bo

inaczyj pójdziecie pod hareszt.

- Jakby to pedzieć, znaszli my w rzyce takigo boroczka…

jakby to pedzieć…

- Ukożcie mi go. A co ón taki zielóny, szczawiu się najod?

Zsunął czapkę, podrapał się po głowie, pomyślał, po czym

mówi:

- Zrobiymy tak, jo spiszym protokół, dóm go fojtowi, a ón już

bydzie wiedzioł, co zrobić. Piszym tak: Odmiyniec widziany dnia

tego a tego, koloru zielónego, przez żandara tego a tego. I basta.

A co z nim bydzie dalij, skoro się dowiycie.

Policjant odszedł, utopka nie zabrał, ale w domu tych ludzi

zapanowała wielka niepewność. Co będzie dalej? Wanda z mężem
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byli pełni obaw i nie wiedzieli, co robić. Utropek nie rozumiał, że

ważą się jego losy, a przybrani rodzice cierpią. Jednak wyczuwał

ich zmartwienie, bardziej niż zwykle tulił się do nich, siadał na

kolanach Wandy, patrzył w jej oczy, mówił czułe słówka w swoim

języku, a kobieta wszystko odwzajemniała.

- Mój ty utopku! Nawet nie wiysz, jakim żeś jest dla nas

utropkym!

Stan niepewności nie trwał długo. Trzeciego dnia po wizycie

żandarma zdarzyło się coś nieoczekiwanego. Tuż po zmierzchu

ktoś zastukał w okno chaty.

- Otwórzcie, dobrzy ludzie, nie bójcie się, otwórzcie!

Przed drzwiami stał jegomość o dziwnej, zielonkawej twarzy,

ubrany w eleganckie szaty.

- Przychodzę do was w pewnej sprawie. Doszła do nas wieść,

że mieszka z wami dziecko, które w czasie powodzi wpadło do

rzeki i słuch po nim zaginął. A jest to syn króla utopców, co

mieszka w Beskidach u źródeł rzeki Jasienicy. Jeśli to prawda,

że uratowaliście i wychowujecie królewicza, to czeka was za to

wielka nagroda. Musicie jednak oddać dziecko, gdyż matka za

nim tęskni i płacze. I nic nie może ukoić jej cierpienia.

Mąż Wandy odpowiedział:

- Owszym, jest z nami mały utopek. Żóna go wyratowała

z wody. Nazwali my go Utropek. Mómy go radzi i nikómu by my

go nie oddali, prócz rodzónej matki. Tak my se kiesik przisięgli.

Spytejmy o to moji żony, gdyż óna go piastuje.

-  Nikómu innymu, tylko rodzónej matce mogymy dziecko

oddać. Ale jak synuś tylko zapragnie, to chcymy, żeby mógł za-

wsze nas odwiedzić. Taki jest mój warunek – odpowiedziała Wan-

da i przyprowadziła malucha.

Przybysz zagadał coś do Utropka w swoim języku, a on mu

odpowiedział. Był to dowód, że jest tym, którego szukano.

- Szanowni ludzie! W imieniu mego króla nadaję wam medal

u nas bardzo ceniony  „Serce dla innych",  za uratowanie „od-

mieńca”. Do tego nagrodę w postaci dukata. Tylko jednego. Lecz

jest to pieniądz nadzwyczajny. Jak weźmiecie go w dłonie i za-

klaszczecie, to zrobi się z niego następny. Będziecie mieć

w ten sposób pieniędzy, ile zechcecie. Na całe życie powinno

wam wystarczyć. Uważajcie tylko i nie wydajcie tego zaczarowa-

nego. I nie zgubcie medalu, bo moc dukata przepadnie.
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Wysłannik króla wziął Utropka za rękę, by udać się w po-

wrotną drogę. Chłopczyk w progu domu odwrócił się. Spojrzał,

być może ostatni raz na tych, którzy go przygarnęli i pokochali.

Cieniutkim głosem wypowiedział w swym języku tylko trzy sło-

wa, a przybysz je przetłumaczył. Brzmiały tak:

- Dziękuję. Kocham. Utropek.
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Rozdział VII
OKRUCHY TEORII

Dawne beranie
W  prezentowanej książce zgromadzone zostały opowiada-

nia należące do świata podań, powiastek i legend. Nie są one

wyimaginowane, lecz opierają się na zachowanych w pamięci

najstarszych mieszkańców wsi przekazach ustnych.

Jeszcze do połowy lat sześćdziesiątych zeszłego wieku prze-

trwał zwyczaj gromadzenia się w chłopskiej izbie i urozmaicania

sobie długich zimowych wieczorów śląskim beraniem. Czasem

było to przy szkubaczce, czasem przy smażeniu kreplików, czę-

sto w soboty lub zgoła bez okazji. Przychodzili sąsiedzi, znajomi,

krewni i każdy z nich starał się opowiedzieć ciekawą powiarkę,

opowieść czy legendę. Zazwyczaj w takim zgromadzeniu znajdo-

wała się osoba posiadająca szczególne zdolności w beraniu i ona

wiodła prym w czasie takich spotkań. Bywało też, że ktoś potra-

fił wymyślić jakąś historyjkę na poczekaniu, aby konkurować

z „etatowym” gawędziarzem. Opowieści budziły strach i grozę

albo przeciwnie, radowały i bawiły, nierzadko zawierały jakąś

naukę, przestrogę, pouczały, jak zachowywać się w niebezpiecz-

nych miejscach i sytuacjach. Z czasem rolę „opowiadacza” i do-

starczyciela rozrywki przejęła telewizja, dziś komputer, internet.

Powiastki takie przekazywano z pokolenia na pokolenie; niektó-

re zachowały się do dziś, choć najczęściej tylko fragmentarycz-

nie. Opowiadanie bajek, podań, legend i berów było jednym

z elementów ustnego, międzypokoleniowego przekazu kultury

ludowej. Obecnie sztuka berania całkowicie zanikła.

W naszej miejscowości, a także najbliższej okolicy, najczę-

ściej występują  opowieści o utopcach i diaskach, a największą

niespodzianką jest przekaz o beskurcji opisywanej jako końska

głowa na pajęczych nogach, zapamiętany przez mieszkańców

Burzeja, Wsi i Mościsk. Miejscami, w których często działy się

rzeczy niezwykłe, były granice wsi, pobliże rzek i stawów, młyny,
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Myszkowa Dziura, Wierzbiny, Ziemiany Mostek itp. Większość

przekazów ustnych została zapamiętana we fragmentach, dlate-

go autor dokonał połączenia różnych motywów i wątków, a cza-

sem również uzupełnił opowieści nowymi elementami z zacho-

waniem lokalnego kolorytu oraz gwarowego języka. Część za-

mieszczonych tu podań i legend należy oczywiście umieścić

wyłącznie w kręgu ludowej fantazji. Oprócz nich znajdują się

jednak i takie opowieści, w których wspomniano wydarzenia

prawdziwe, ubierając je w literacki kamuflaż.
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Mitologia
W naszej części Śląska od najdawniejszych czasów przetrwały

ludowe wierzenia w różnego rodzaju stwory, zjawy, demony. Oczy-
wiście nikt temu już dziś nie daje wiary, choć są jeszcze babcie,
które wnuków straszą bebokami i utopcami.

Owe fantastyczne istoty dzielą się na złe (np. diaski) i tych jest
przewaga oraz dobre, opiekuńcze (np. bożatka). Inny podział jest
na te, które są ludźmi (np. czarownice) lub od ludzi pochodzą (np.
utopce) oraz wywodzące się z innego świata (np. czerty).

Na Śląsku, w rejonie Żabiego Kraju, nazywanego tak z po-
wodu występujących tu licznych wód i lasów, zachowały się spe-
cyficzne wierzenia w utopce, diaski (dioski), straszki, miche-
che. Opowiastki o baśniowych mieszkańcach wód, żabiorków,
bagien, lasów snuli starsi ludzie i gawędziarze w długie jesienne
oraz zimowe wieczory. Czasem opowiadano o tym w gospodach,
przy szkubaczce, pasieniu krów, na rodzinnych spotkaniach.
Dawniej do wiosek docierali też wędrowcy, obieżyświaty, nazywa-
ni wandrusami. Byli to bezdomni, wolni ludzie, czasem pielgrzy-
mi do świętych miejsc, którzy opowiadali baje, baśnie i podania.
Snuli też opowieści o różnych krainach i ludach, żywotach świę-
tych i królów, wojnach i niezwykłych wydarzeniach, dziwacznych
zwierzętach z drugiej strony kuli ziemskiej. Byli i tacy, którzy po-
noć umieli przepowiadać przyszłość i wróżyć.

Niektórzy wędrowcy byli sowizdrzołami - wesołkami, któ-
rzy opowiadali śmieszne powiastki, żarty, bery i bojki. Sowizdrzoły
figlowali i dokazywali, fulali, bulczeli, wesoło drzistali, pyrczeli,
robili szpasy i prawili śmieszne wice. Wandrusów i sowizdrzołów
na ogół chętnie przyjmowano, gdyż ludzie byli spragnieni wiedzy
o świecie, a także rozrywki. Służono im noclegiem i jedzeniem.

Utopce (utopki) to najbardziej znane stwory, niezwykle
popularne  w Żabim Kraju. Mieszkały w rzecznych plosach,
stawach, żabiorkach, jazach i wodnych młynach. Były to istoty
na wpół ludzkie, na wpół diaselskie. Ludzie uważali, że wy-
wodzą się od topielców. Wzrostu bywały niewysokiego, na ogół
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ośmioletniego chłopca, lecz o twarzy dorosłego mężczyzny. Gło-

wy miały duże, wyłupiaste oczy, krótkie i cienkie nóżki zakoń-

czone płetwami, duży, baniasty brzuch. Dysponowały nadzwy-

czajną siłą. Ubrane były w strój zielony i nieodłączną czerwoną

czapkę. Często jednak przedzierzgały się w przeróżne postacie:

wędrowca, kawalera lub pannę, pasterza, rzecznego przewoźni-

ka, bezpańskiego konia, źrebaka, kozę, świdratego capa, gąsio-

ra, tłustą rybę. Często zdradzało ich to, że wylewała im się woda

z ucha, rękawa, nogawki lub kapsy.

Istoty te szczególnie upodobały sobie  dwie pory grasowania

– w południe przed dzwonieniem na Anioł Pański oraz po od-

dzwonieniu na modlitwę wieczorną. Kiedy ludzie zapomnieli już

o pacierzach i przeszli do swoich zajęć, utopce nabywały wielkiej

mocy. Wychodziły z wody na brzegi, mosty, ławy, na gałęziach

wieszały kolorowe wstążki i świecidełka wabiące dzieci, wysa-

dzały kolorowe kwiatki na brzegu rzeki, które przyciągały zbie-

rające je dziewczynki, czatowały po nocach na dorosłych, na

pijaków wracających z gospody i wciągały ich na głęboką wodę.

Potrafiły być bardzo groźne - utopić człowieka i zwierzę, często

jednak zetknięcie z nimi kończyło się tylko na podtopieniu i na-

straszeniu. Były to także istoty zuchwałe i czupurne, psociły

i figlowały. Nieraz taki stwór z braku zajęcia fikał przy rzece jak

psotne cielę, robił kopyrtki, dla rozrywki przewracał kopy i rogo-

cze z sianem, zrzucał i marasił kobietom pranie nad rzeką, chi-

chrał z uciechy, śmiał się skrzekliwie, klaskał w dłonie, po czym

uciekał i nurkował w wodzie. Szkodliwość takich udręczeń i psot

była duża, szczególnie dla ludzi mieszkających blisko wód.

Podobno bywało, że utopce przyjaźniły się z człowiekiem,

robiły z nim różne interesy, korzystały z furmanki w czasie prze-

prowadzek, płacąc wtedy hojnie odważnemu gospodarzowi, lubi-

ły zamieniać się przedmiotami, palić fajkę, grać w karty, przycho-

dziły po kozie mleko dla małych utopeczków, szyły buty przy mie-

siączku. Niektóre osobniki miały rodziny w swoich siedzibach pod

wodą. A mieszkania te były suche, a w nich skarby, srebro, złoto,

pieniądze. Na specjalnych półkach znajdowały się skorupy, muszle

lub garnki – wszystkie poodwracane do góry dnem, bo

w nich uwięzione były dusze topielców.
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Ciekawe, że zdolność wyczucia obecności utopca w pobliżu,

nawet w wodzie, posiadał koń. Często zdarzało się, że koło jakie-

goś stawu koń stawał dęba – trzeba mu było kabotem łeb zakryć

i przeprowadzić przez takie miejsce, a zjawę odczynić, trzykrot-

nie strzelić z bata i tyle samo razy splunąć za siebie.

Powstało wiele opowieści, podań, bajek i baśni o utopcach.

Dusze. Zdarzało się, że coś zaburzyło na drzwi, przy których

nikt nie stał lub poruszyło klamką, zastukało w okno, zatrzyma-

ło zegar, otwarły się drzwiczki w kredensie, stłukł się garnek lub

talerz, rozlało mleko, lub co gorsza - pękło lustro. „Cosik burzi,

cosik grucho, pewnie dusze potrzebują pomocy, trzeja za nie

porzykać abo dać na msze. A może ktosik umarł w rodzinie abo

we wsi. Nie dziwota, bo mi się w nocy nieboga babka prziśniła” –

mawiano.

Dusze straszyły na cmentarzach i w ich pobliżu, a zwłaszcza

koło samotnych, polnych i leśnych mogił. Mogły przybrać formę

palących się płomyków zwanych błędnymi ogniami lub błu-
dziczkami, w oddalonych miejscach, najczęściej na łąkach za

wsią i na bagnach. Nie należało w takiej okolicy gwizdać, bo to

ściągało te zjawy, ani się do nich zbliżać, gdyż hipnotycznie wa-

biły wędrowca, którego potrafiły wciągnąć na torfowisko albo na

bezdroże, smykać po polach, wodzić ma manowce. Inny ich ro-

dzaj – świytloki (świytloczki) – przeciwnie, potrafiły dopomóc,

oświetlić drogę pomagając w trafieniu do domu. Należało im za

fatygę koniecznie podziękować, wtedy opuszczały wędrowca.

Przypadki pojawiania się dusz, błędnych ogni i tym podob-

nych zjaw tłumaczono tym, że czegoś oczekiwały od żyjących.

Mogły pochodzić od zmarłych grzeszników, ludzi, którzy się po-

wiesili, od topielców, ludzi zamordowanych, nieochrzczonych.

Były to dusze niespokojne albo pokutujące.

Inną kategorią latających światełek były nocznice (nocni-

ce). Pojawiały się zwłaszcza w okresie adwentu po zmroku, kie-

dy w kościele oddzwonili gradobiczkiem na pacierz. Latały po-

między domami, a jak kto wyszedł, to rzucały się na niego, powa-

lały na ziemię i uporczywie pytały: śpisz? – nie śpisz?,   śpisz? –

nie śpisz? Robiły to tak długo, że potrafiły zamęczyć człowieka.

Inną porą występowania tych zjaw były gorące letnie wieczory.
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Duchy, beboki, straszki, beskurcje. W niektórych domach

straszyło, zwłaszcza po nocach coś hałasowało, rómplowało na

górze, czyli strychu, w piwnicy, stodole, słychać było ludzkie jęki

albo płacz dziecka. Po zaświeceniu światła i sprawdzeniu tych

miejsc okazywało się, że nikogo tam nie ma.

Niebezpiecznie było chodzić samemu w nocy koło domu,

studni, padoła, nad rzekę, przechodzić przez mostki i ławy. Wszę-

dzie tam mogły pojawiać się duchy i strachy. W ciemnym lesie

zjawy takie czaiły się nawet za dnia, ukrywały się w starych du-

dławych wierzbach, w zaroślach na końcu wsi. Mogły występo-

wać w postaci czarnych i rudych kotów, wyliniałych, ryszawych

psów. Czasem wcielały się w konia, który na krótką chwilę po-

trafił pojawić się w stajni, mimo że gospodarz wyjechał tym ko-

niem w podróż. Innym razem bieluteńki, mały kot potrafił przyjść

do cudzego domu i zaczynał się łasić, chciał się przypodobać,

żeby go przygarnięto. Jak takiego kota wzięto na ręce, to ważył

tyle, że trudno było go podnieść i po tym można było poznać, że

siedzi w nim jakaś beskurcja (bestia). Zdemaskowany i wyrzu-

cony na ziemię spadał z łomotem od wielkiego ciężaru i znikał.

„Nie idź na pole, bo cie bebok porwie! Nie idź sóm do lasu, bo

cie straszek postraszy. Jak nie bydziesz grzeczny, to przidzie po

cie bebok! Jak tak bydziesz płakoł, to cie se bebok weźnie." Be-

bok często służył perswadowaniu, zwłaszcza dzieciom, ale cza-

sem też dorosłym, że czegoś nie wolno lub nie należało robić.

Mory i marchy nachodziły śpiących ludzi w nocy. Potrafiły

człowieka przydusić lub wypić jego krew. Były niewidoczne lub

przybierały białą, półprzeźroczystą postać kobiety. Miały zdol-

ność przechodzenia przez zamknięte drzwi i ściany. Morami sta-

wały się niektóre kobiety, nawet nie wiedząc o tym. Miały po-

dobno podwójną duszę i prowadziły życie inne w dzień, inne

w nocy. „Ty moro jedna, ty marcho plugawo!” – takim ciężkim

wyzwiskiem potrafiły w złości obrzucić się kobiety, gdy się po-

kłóciły. Całkiem prawdopodobnie, że męskim odpowiednikiem

mory był morus, gdyż zjawa ta występuje pod tą nazwą w in-

nych regionach. Pozostałością po nim byłby wyraz gwarowy

morus, który oznacza chojrak, siłacz, znaczeniowo więc nie aż

tak odległy.
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Niektórzy ludzie z powodu mor nie kładli się do snu na wznak

tylko spali półsiedząco, udawali przed morą, że nie śpią.

Wampiyrze, to zjawy męskiego rodzaju, potrafili człowieka

doprowadzić do śmierci. Mieszkali w grobach, nocą wychodzili

na łowy. Napadali na ludzi samotnych, zagubionych, rzucali się

na nich i wypijali krew. Pochodzili od ludzi, którzy zginęli gwał-

towną śmiercią i za życia okrutnych.

Diaski (dioski), czerty (czerci), micheche, czechmóny i giz-
dy - wszystko to są odmiany diabła (diobła). „Zaś tam cosikej

grucho na górze, rómpluje w sómsieku. Pewnie jakosik beskur-

cja abo diosek”. „Do czerta kandego!” – można było krzyknąć

w desperacji. Czasem gdzieś dzwoniło, gdzie dzwonu nie było,

szczyrkało albo się zerwał wiatr w pogodny dzień. A w dni bar-

dzo wietrzne mówiono, że  „dioboł się żenił”. Albo też mawiano:

„A dmucho i fujo jakby się kto objesił.” Człowiek, który się po-

wiesił, był zaś w mocy czerta, który czynił te breweryje. „Na ty

pierziński diosku” – można było powiedzieć do kogoś, kto nam

zaszedł za skórę. „Z niego jest kąsek dioska” – mówiono o kimś

niedobrym, zapewne kimś takim kierował sam czert. Albo jesz-

cze: „Ty giździe diobelski” lub „Ty giździe dioselski!”. A nawet:

„Ty diosku stodioseczny!”. Diabeł i diasek potrafił zamieszkać

w piecu, kominie, szczególnie zaś uwielbiał stare kuźnie, które

przypominały mu piekło. Prawdopodobnie diaskiem był pier-

wotnie także gizd, zanim zaczęto przezywać jego imieniem nie-

sforne dzieci. Był to najmniejszy z diasków, ludzie się go nie bali,

wyśmiewali się z niego, był niegroźny, dokuczał i próbował stra-

szyć. Bały się go tylko dzieci. Dlatego na niesforne dzieci, bo są

małe i niegrzeczne, do dziś mówi się:  „Ty giździe!”

Diasek i czert wymuszał cyrografy: „Dasz mi tylko coś nie-

potrzebnego, coś, o czym nie wiesz, że to masz” – takimi słowy

potrafił namawiać i zwodzić człowieka w zamian za pieniądze

i dostatnie życie.

Diaski i czerty straszyły na granicach miejscowości, dlatego

często stawiano tam krzyże i kapliczki, żeby teren był bezpieczniej-

szy. Na granicy Nowego Światu i Czarnolesia, na skraju ciemnego

lasu, gdzie korony drzew po obu stronach nader wąskiej drogi

niemal się stykają i jest ciemno, kolejarze chodzący tamtędy

powiesili na dębie dla bezpieczeństwa małą kapliczkę.
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Ludzie byli narażeni na złe moce, duchy, beboki i diaski,

gdy byli sami. Stąd nauka, że nie należy przebywać w różnych

niebezpiecznych miejscach samemu. Wtedy nikt nie udzieli po-

mocy.

Prócz diasków groźnych i strasznych były także diaski we-

sołe, nazywane czechmónami. Czyniły one psoty, potrafiły prze-

wrócić wiadro z wodą, rosfyrtać siano w kopie, rozciepać ładnie

poukładane kłopetki  drewna za domem. „Ty czechmónie jedyn”

– mawiano czasem komuś, kto był figlarny i złośliwy zarazem.

Z kolei micheche to odmiana diaska, który uwielbiał robić

sobie żarty z ludzi i jednocześnie wykorzystywać ich. Często za-

mieniał się w cenne i pożądane przedmioty, zwierzęta, aby póź-

niej pokazać się w prawdziwej naturze i zakpić z człowieka.

Duszyczki, bożatka i lale - to domowe duchy opiekuńcze -

dobre, dobrotliwe i wesołe. Nie wszystkie więc duchy były złe. Te

różne duszki, które przemieszkiwały w siedzibach ludzkich, były

przyjazne, uczynne i pomocne, chroniły domowy mir i odpędza-

ły duchy złe. Opiekowały się zarówno domem, jak i jego miesz-

kańcami. Były odpowiednikami aniołów stróżów. Podobno były

to duszyczki zmarłych dzieci, które nie zdążono ochrzcić. Od-

wdzięczały się za modlitwę oraz za resztki strawy, którą same

wyjadały, jedzenie bowiem często traciło się z kredensu i odma-

ryji.  Zdarzały się czasem rzeczy dobre a niewytłumaczalne: same

zamknęły się drzwi, coś zastukało w okno, zapiszczało cienkim

i miłym głosem w kominie lub piecu, wiadro napełniło się wodą

przy studni. A zamiast budzika, którego dawniej nie było, wy-

starczyło pomodlić się za duszyczki, one obudziły człowieka

o właściwej porze.

W Cieszyńskiem i w Czechach nadal funkcjonuje pieszczotli-

we słowo bożatko, ale już tylko w odniesieniu do małego dziecka

lub zwierzątka i oznacza maleństwo, biedactwo. „Bożatko moje” -

brzmi tak samo jak „duszyczko moja”, właśnie dlatego, że bożat-

ko jest przecież dawnym duszkiem. To bardzo stary wyraz, będą-

cy pozostałością po mitycznych, opiekuńczych bożątkach.

„Uciekejcie stąd, bo was lala użere!” albo: „Chowcie sie gib-

ko kaj do dziury, bo jak niy, to was lala użere!” – krzyczał ojciec

do dzieci, gdy ku domowi zbliżał się jakiś obcy człowiek. Ktoś by
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pomyślał, że dzieci przeszkadzały dorosłym w rozmowie, a może

po prostu były źle ubrane, bose, brudne i nie wypadało ich pu-

blicznie pokazać. Wyjaśnienie tego straszenia lalami jest zgoła

inne. Kiedyś wierzono, że w każdym domu mieszkają indywidu-

alne duchy domowe. Kiedy obcy przybywał z wizytą, mogły mu

towarzyszyć jego duchy. W odległych czasach w Słowiańszczyź-

nie nazywano je lalami. Obcych duchów należało się wystrzegać

i bać, w ich zwalczaniu pomagały własne lale domowe. W naj-

dawniejszych czasach wizerunki lal – szmacianych postaci bez

twarzy wieszano nad drzwiami, aby sygnalizowały że w tym domu

już się znajdują opiekuńcze duchy. Lale to słowiańskie duchy

bliskich zmarłych. Na ogół były przyjazne i opiekuńcze i tylko

wobec obcych stawały się przykre. To nimi straszono dzieci.

Czarownice, czarodziejki, piekielnice, czotory w odróż-

nieniu od poprzednich istot nie były duchami, lecz ludźmi, nie-

dobrymi kobietami, umiejącymi czarować i kontaktować się

z siłami zła, od których czerpały zdolności nadprzyrodzone. Nie-

które z nich były tylko nieżyczliwe, mściwe lub zazdrosne, zdol-

ne do odejmowania krowie mleka lub do zepsucia śmietany, że

nie można było zrobić masła, bo się nie chciało skrupić. Najbar-

dziej złośliwe czarownice potrafiły spowodować nieurodzaj plo-

nów, grad, choroby lub urodzenie się kalekiego zwierzęcia czy

dziecka. Urodzone, a zwłaszcza nieochrzczone jeszcze niemow-

lę, gdy było pozostawione samo w domu lub w polu, czarownica

sama lub przy pomocy diaska podmieniała na dziecko z jakąś

skazą. Nazywano go potem podciepem lub ściepem. Zdrowe

i ładne dziecko zamienione było na pokraczne, chorowite czy po

prostu niegrzeczne, które się „stale darło”. Podciep nie rozwijał

się normalnie, pozostawał małym pultkiem, lichego zdrowia

charczkiem, krzipiącym charlokiem, skarlałą pieczką, szpota-

wy, chrómy, puklaty, świdraty, kudłaty nawet na brzuchu. Dzieci

takie nie były kochane. Matki w afekcie potrafiły wprost takie-

mu dziecku powiedzieć: „A zawrzi już pysk, ty wstrętny podcie-

pie!”  lub: „A ustóń już ryczeć, ty ściepie snoplaty!” itp. Najczę-

ściej podciepami przezywano jednak dzieci cudze, nieładne, nie-

grzeczne, które w czymś zawiniły lub były dziećmi nielubianych

sąsiadek.
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Obrona przed złymi. Rozpowszechnione było przekonanie,

że w przypadku zetknięcia się z wszelką złą istotą skuteczna

była moc modlitwy, święconej wody, święconej kredy, różańca,

szkaplerza, czynienie znaku krzyża, żegnanie się. Wtedy nieczy-

ste siły odstępowały, a człowiek ratował się z opresji. Czerty,

straszki, marchy i utopce w popłochu, z krzykiem i złorzeczenia-

mi uciekały. Innym sposobem było trzykrotne spluwanie za sie-

bie, a woźnica mógł jeszcze tyle samo razy strzelić z bata.

***

Pochodzenie wierzeń tu opisanych posiada na wskroś sło-

wiański rodowód, choć niektóre zdają się być nawet ogólnoeuro-

pejskiego charakteru, np. diabły, czarownice, wassermanny

(utopce). Ta warstwa kultury i świadomości obok języka należy

do najstarszej spuścizny mieszkańców Śląska z okresu przed-

państwowgo. Owe postacie występowały na obszarze całej Pol-

ski, czasem pod inaczej brzmiącymi nazwami, jak: wodniki,

mamuny, bobka, bożątka, zmory, błędne ognie. W Słowiańsz-

czyźnie, w mitologii ludowej, powszechnie funkcjonują wodne

demony, w krainach sąsiednich - Czechach, Słowacji, Rosji są

to vodniki, koszarki, rakosniczki, trsteniaki, wodianyje. W mito-

logiach narodów Europy występują rozmaite duchy, diabły, be-

stie, leśne i bagienne zjawy, czarownice. W naszej części Śląska

są wprawdzie specyficzne diaski, gizdy, marchy, czechmóny, ale

to tylko śląskie nazwy znanych gdzie indziej mitycznych zjaw.

Czy tylko zabobon? Wydawać by się mogło, że zabobony

świadczą wyłącznie o niewiedzy i zacofaniu ludzi. Jednakże po

uważnym zastanowieniu można dojść do wniosku, że były spo-

sobem na tłumaczenie skomplikowanych, niezrozumiałych dla

prostych ludzi zjawisk fizycznych i metafizycznych. Część z nich

do dziś nie wyjaśnił i nie rozumie współczesny człowiek. Zakazy

i nakazy, będące ważną częścią tych wierzeń, pełniły funkcję

wychowawczą, ostrzegały przed niebezpieczeństwami. Opowie-

ści i gawędy o różnych zjawach rozwijały wyobraźnię, spełniały

ważną funkcję kulturową i społeczną, gdyż integrowały ludzi,

stawały się czynnikiem kulturotwórczym, inspirowały, dostar-

czały emocji, czasem także bawiły. Obecnie patrzymy na nie jako

na interesującą kulturową spuściznę.
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Rozdział VIII
SŁOWNIK GWAROWY

Prezentacja słownika gwarowego mowy występującej na pe-

ryferiach Śląska Cieszyńskiego, w okolicach Czechowic-Dziedzic,

posiada dokumentalny charakter. Język gwarowy na tym tere-

nie szybko zanika. Znajdujące się w  słowniku wyrazy zostały

starannie wyselekcjonowane i skonsultowane  z wieloma osoba-

mi, które językiem tym się jeszcze posługują. Wszystkie słowa

pochodzą bez wątpienia z tego rejonu, a każde z nich było tutaj

jeszcze 50 lat temu powszechnie znane. Czytając i analizując

wyrazy gwarowe nietrudno zorientować się, że wiele z nich to

relikty staropolskie, inne mają niemieckie albo czeskie pocho-

dzenie. Jest to rezultat izolacji od języka polskiego w warunkach

sześciusetletniej nieobecności regionu w granicach państwa pol-

skiego oraz sąsiedztwa z tymi językami.

Osoba pisząca gwarą napotyka na pewne trudności, gdyż

niektóre wymawiane gwarowo głoski nie posiadają odpowiedni-

ków w narodowym alfabecie. By rozwiązać problem, należałoby

sięgnąć do stosowanego w  lingwistyce i językoznawstwie mię-

dzynarodowego alfabetu fonetycznego (API – Alphabet phonéti-

que international). Język śląski został tu uwzględniony w nor-

mie ISO 639-3, a Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

(ISO) nadała mu kod SZL. Język śląski, zapisany tym systemem

w narzeczu górmośląskim, to „ślonsko godka”. System znaków

API-SZL jest skomplikowany i z tej przyczyny nieprzydatny do

znajdujących się w tej książce gwarowych tekstów a także słow-

nika.

W 2010 roku stowarzyszenie Pro Loquela Silesiana podjęła

próbę zmodyfikowania niektórych liter tak, aby służyły do zapi-

su etnolektu śląskiego. Opracowano Ślabikorzowy szrajbonek
– zasady zapisu tego dialektu. Stowarzyszenie wydało także

Gornoślonski ślabikorz (elementarz), napisany ślabikorzowym

szrajbónkiem. Alfabet do zapisu śląskiej mowy składa się

z 33 liter, wśród nich znalazły się znaki: a, o, o, ô, o. Należy

u

u

sus

u u
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jednocześnie pamiętać, że mowa cieszyńska – cieszyńsko rzecz,

podobnie jak narzecza ziemi opolskiej, lublinieckiej, toszeckiej,

bytomskiej odbiegają od tego wzorca.

Jak widać, niektórych liter obecnych w fonetycznym alfabe-

cie API, jak i w propozycji Pro Loquela Silesiana, nie ma wśród

polskich znaków, a także na standardowej klawiaturze kompu-

terowej. Dlatego autorzy regionalnych publikacji często stosują

własny sposób zapisywania gwary z wykorzystaniem liter naro-

dowego alfabetu, zbliżonych w wymowie do poszczególnych

głosek gwarowych. W niniejszej pracy zastosowano właśnie tę

zasadę, jak również regułę maksymalnego uproszczenia zapisu.

Taka praktyka nie jest oczywiście idealna i nie stanowi gwaran-

cji, że tekst zostanie perfekcyjnie przeczytany przez osobę z in-

nego środowiska językowego. Toteż znajdujące się w tej książce

teksty gwarowe kierowane są głównie do osób, które posiadają

przynajmniej ogólną znajomość występującej na tych terenach

mowy. Z kolei słownik posłuży przede wszystkim do rozumienia

tekstu.

Objaśnienie znaczenia części wyrazów w tym słowniku

w niektórych przypadkach może różnić się od oczekiwanego przez

Czytelnika, gdyż poszczególne słowa w różnych środowiskach

i kontekstach mogą przybierać mniej lub bardziej odmienne zna-

czenie, co jest prawidłowością żywego języka.
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Słownik

ajbiysz ślaz

akuratny ułożony, kulturalny, porządny

amolet(y) naleśnik; wielkie uszy

amper wiadro

ancug garnitur

ankier, ankrowanie klamra, spinanie ściany

babówka babka drożdżowa

babrok brudas

babuć prosię

bachory wnętrzności; jelita

bachórz brzuch

bachraty brzuchaty

bachroczek grubasek

backa łapa, dłoń

bagóniok tucznik

bajs kęs, gryz

bajsnyć ugryźć

bajtel smarkacz

bajtlik tobołek

bakany brzydki

balón balon, piłka

balóniok wóz na gumowych kołach

bałamónt bałamut, zwodnik

bałuszkować baraszkować

bandzioch brzuch

bankrocić bankrutować

baraba chuligan, zbój

barzoł                                   bagno

barżi bardziej

bas brzuch

basiok grubas
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bebok straszydło

belóntać plątać; zagubić

bery bajki, opowiastki

beskurcja bestia

betlyjka stajenka bożonarodzeniowa

bez uroku na szczęście - zaklęcie

bezmała podobno

bezrok następny rok

bierce orczyk

bierło kula inwalidzka

biermantkorz łachudra

biglować prasować

bigza drobna ryba

bisagować próżniaczyć

bistygować próżniaczyć

blajsztyft ołówek

blank całkiem

blindować oślepiać

błudziczki błędne ognie

bodnyć ukraść

bol piłka

bolawy bolący

bolok strup

borok nieborak

boruta leśny diablik

bożatko maleństwo, biedactwo; duszek

bómbón cukierek

bónckać się plątać się, pałętać

bónclok gliniany garnek

bóntrama, wóntram(a) belka stropowa

breweryje awantury

brnieć marudzić, dogadywać

bróg kopiec ziemny na jarzyny

brusek szlifierka

bryle okulary

bryn denaturat

brzim modrzew

buby wszy

buks kochanek; drań
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bulać przewracać

bulczeć żartować

bulikant żartowniś

burzić uderzać w drzwi, w okno

cążki obcęgi

celtki tabletki

cera córka

cesta droga

cha(o)rboły zdarte buty

chachar łobuz

chachmyncić kraść, wyłudzać

chałpa chałupa, chata

charapuci chrust

charczek zdechlak

chebzi, chabazi zielsko; dziki bez

chechłać drapać, ocierać

chlasta płynna karma dla krów

chlebówka zupa chlebowa

chrómy kulawy

chwant łobuz

chwolba duma, chwała

chybi nie wystarczy, zabraknie

chynyć rzucić

ciciuś cielę

ciepać rzucać

cik niedopałek

cima ciemność, mrok

ciómpa niezdarna kobieta

ciupnyć się zamienić się, założyć się o coś

cokiel podmurówka

colsztok miarka, metr

corek kojec, zagroda

cug pociąg

cwaja dwója

cycha poszwa

cyckać ssać

cygaretle papierosy

czachrować kombinować
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czechmón diablik

cze(a)kać czekać

czert czart

czotora czarownica

czympieć kucać

ćwiynczeć przeżuwać (u krów)

dary(e)bok leń

dąbek chryzantema

deboł diabeł

deka strop; koc

deliny deski podłogowe, kłody

delówka podłoga drewniana

deszczka deseczka

dia(o)sek diabeł

diobli gruszki głóg

dociyrny nachalny

doczkej poczekaj

dorta tort

drajfuz trójnóg, kopyto szewskie

drepsić dreptać

drzik urwis

drzistać żartować; puszczać bąki

drzistok, drzistóń żartowniś, kawalarz

ducek niski człowiek

dudławy spróchniały, dziurawy

dudrawy gderliwy

duldać pić, łykać

durch całkiem

dycki ciągle, zawsze

dzichta szmata

dzidek utopiec

dziedzina wioska

dziepro dopiero

dziołuszka dziewczyna, panna

dziubać kłuć

dziwać się patrzyć się

dźwiyrzi(e) drzwi



233

europlan samolot

fachel wiatrak

fackać policzkować

faflać mówić niewyraźnie

fajerka ognisko

fajermón strażak

fanzolić mówić od rzeczy; uderzyć

farorz ksiądz

farorzyczek wikary, księżulek

farón pieron

fazan bażant

fazo(e)l fasola

ferszmida palenisko w kuźni

fertyk koniec

fest mocno

fet smalec, tłuszcz

figlajzy wszy

flancka rozsada

flinta strzelba

fo(r)szt belka

forskać parskać

forymnie dużo, pełno

foter, fater, foterek ojciec, ojczulek

fórt ciągle

frelka panna

fuczeć sapać

fujać wiać, dmuchać

fulać zmyślać, opowiadać bzdury

furgać fruwać

fusbo(a)l piłka nożna

fusy        wąsy

futra futryna

futrować karmić

fuzekle skarpety

fyrniok nos; gęba

fyrtać kręcić, kłócić, rzucać
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gabać trącać, dotykać, zaczepiać

gala(o)ty spodnie
galant, galantka zalotnik, zalotnica
gałgan nieposłusznik

gałuszka kluska
ganc całkiem
gańba wstyd

gardawa kaszanka bez jelita
gelynder poręcz
gepel kierat

gęsie pępki stokrotka
gibas rosły młodzieniec
gibel facjatka

gibko szybko
gichać pryskać
giczale, giczoły nogi, kości nóg

giry nogi
gizd, gizdula maluch, łobuz, łobuzica
glajcha wiecha

glajzy szyny kolejowe
glancpapiór papier ścierny
glejta powłoka garnka, emalia

globin pasta do butów
głowocz kijanka
gojik drzewko, choinka

gojny gajowy, leśniczy
gor tym bardziej
gorski gorzki

gradobiczek, konajączek mniejszy dzwon kościelny
grajfnyć ukraść
grobel grobla

grómotrzask roślina przeciw piorunom
gróndelok arogant
grónt pole, duże gospodarstwo

gruba kopalnia, dół
gruchać hałasować, stukać
grudza piwniczka

gruszpónek bukszpan

gryfny zgrabny
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gryzek grysik

gumno klepisko
gwantować wyważać
gwózdek gwoździk

gzuć biec, jechać szybko

habanina złej jakości mięso
hacka damska zimowa narzuta na głowę
                                             i plecy

hadra szmata
haja awantura
hajdamasz głośna zabawa, zamieszanie

hajer hardy robotnik; górnik
hafer(f)loki płatki owsiane
halać głaskać

hamernia kuźnia
hasi śmieci, popiół
hasiok śmietnik, popielnik

haw                                      do mnie, ku mnie
hawiyrz górnik
haziel wychodek

heczeć gaworzyć
heft, iść po hefcie żebranie, żebrać
heftnyć tymczasowo zszyć, przyspawać

heklować szydełkować
heksa czarownica
hepa wysoka nieforemna dziewczyna

herbowizna spadek, spuścizna
herski ładny, pyszny
hipnyć skoczyć

hned, hneda wnet
holof hałas
holzplac skład drewna, plac

hołdy-bołdy gwara niemieckich osadników
howada bydlę
hóla kij, tyka

hómónt homonto
hóncwot drań
hónym szybko

hróm pieron
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hrómszczok pieron

hróza groza, rety, trwoga
hufnol gwóźdź do podków

hyc gorąc, upał

hymbołki drobne przedmioty

hyrtóń gardło

imienisko przydomek, przezwisko

isto zapewne

izdebka izbeczka

ja tak

jadwiżki astry
jakla bluza, żakiet
jargać się złościć się

jasiyń jesion
jegła igła
jeróneczku pieronie - zdrob.

jerón pieron
jezderkusie, jezderyno o rety
jóniczek robaczek świętojański

judaszowe talary (srybniki) miesięcznica, nazwa rośliny

jurziczek jeżyk

ka, kaj                                  gdzie, dokąd
kabot kurtka, marynarka

kachlok piec kaflowy
kafer kamfora
kajfas pojemnik na maltę

kaleruba kalarepa
kalić mącić
kalny mętny, brudny

kalwota mętna woda
kamelki rumianek
kamerlik komórka, magazyn

kamrat kolega
kanoldy cukierki mleczne
kapanka lane ciasto

kaper karp
kapołka serwatka
kapsa kieszeń
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karafioł kalafior

kara(y)zol karuzela
kareł karzeł

karlus młodzieniec

kartoflónka zupa ziemniaczana

kary taczki

karzołek karzełek, krasnal

kasik, kasikej gdzieś

kastlik skrzynka

kastrol rondel

kaszok krupniok

katezmus katechizm

keta łańcuch

kibel wiadro

kie kiedy

kiela ile

kielżeć ślizgać

kiełtać kiwać, ruszać

kierchów cmentarz

kiery który

kiesik, kiesikej kiedyś

kijónka kij do prania bielizny

kipnyć zdechnąć

kiprować ładować

kiszka zsiadłe mleko

kitka udko

klamać drzemać

klapsznita kanapka, złożona kromka

klepetnica plotkara

klin podołek

klónkro grat

kludzić prowadzić

kluk chłopiec

klupać stukać, pukać

klupaty nos nos spłaszczony

kłopetek klocek

kminić bujać, oszukiwać

knefel guzik

knut knot
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koble gra śrubami z końskich podków

kocianka, kucianka bazia

koczka kotka

kokoci pióra irysy

kokot kogut
kolasa paradna bryczka

kolyba wagonik, wózek
kolymbusy łyżwy o zaokrąglonym przodzie
koło rower

kołocz kołacz, placek
kołomaśnica plotkara
kopaczka motyka

kopocz widły do gnoju
kopyrtać przewracać
korcz skurcz

kormik tucznik
kormóncić mieszać, mylić
kosztyfoł żywokost

kozie drzistki drobne kwiatki
kóndrotek bluszcz
krachela, krachla lemoniada

kragiel kołnierz
krajiczek kraj, brzeg; kromka
kranc reling przy piecu

krawal awantura
krążać kroić, np. kapustę
kreplik, krepel pączek

kropiaty nakrapiany
krómflek obcas
krupiczok ciemny chleb

krupniok kaszanka
krupy kasza
krygiel kufel

kryka laska
krympocz kilof
kryzban choinka

krzipać kaszleć
krzipopa przykopa
krzipota kaszel
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krzyźbieć trzeźwieć

księżoszek księżulek
kuchyń kuchnia
kućka pompon

kudlić targać włosy
kuki wszy
kukiełka, kukliczka ciasto w kształcie lalki

kukurzica kukurydza
kulać toczyć
kulik kołek

kulok okrągły bal, pień
kumin komin
kuminiorz kominiarz

kurze kurczę
kurziczka kurczątko - pieszczot.
kurzok palacz

kwak brukiew
kwap puch
kwaretka garnek ćwierćlitrowy

kwaśniczora szczaw jadalny
kwatyr mieszkanie
kwuka kwoka

kwynczeć szlochać
kympa, kympka góra, wzniesienie
kyrczek pokraka, skarlałe dziecko

labiydzić narzekać
lajbik stanik
lajda gra w berka

lajerka katarynka
laksyrka biegunka
lala duszek

lalec płotka
lampartyja zabawa, gra
larmo hałas

latoś w tym roku
laubzega piła do drewna
lawór miska

leber leń
leberka pasztetówka
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lejty lanie

leżyni miejsce do spania

lofer powsinoga

lóntro coś w lichym stanie

lónty ubrania, odzież

luft powietrze

luftować wietrzyć

lulać sikać

lynia, lynija leśna ścieżka, dukt

lyska leszczyna

łabzik włóczęga

łacny tani, łatwy

ława most na rzece

łebsko dużo

łóński rok zeszły rok

macek niezdara

macher fachowiec

maciczka, mamuliczka mamusia, mateczka

majdnyć się nie trafić

malcok cukierek domowej roboty

malta zaprawa murarska

malyrz malarz

mamlać żuć, mówić wolno

mamlas mazgaj, oferma

mamrać mamrotać, dogadywać

mandora szmaciana lalka; strojnisia

mantel płaszcz

mańdok mańkut

maras brud, błoto, nieporządek

marasić brudzić

marcha ścierwo; truchło; zmora

marekwia marchew

margiyrant symulant

masny tłusty

masorz rzeźnik

maszka kokardka

maszkiecić jeść smakołyki, dogadzać sobie

maszkiety smakołyki
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maszta(o)l stajnia dla konia

maścić okrasić tłuszczem

mazać brudzić

maznyć uderzyć

mazok beksa

merta mirt

miano imię

miauczek płaksa

mi(e)cheche, michejda diablik, rzadziej utopiec

miersko przykro

mierzi (wym. mier-zi) martwi

miesiączek księżyc

miglanc cwaniak

migol podrostek

migóń bystry chłopak

miszung mieszanina, mieszanka

mlycz mniszek majowy

mlyczkorz mleczarz

młoducha panna młoda

moc, mocka dużo, wiele

moczka sos, gęsta słodka zupa

modry niebieski

mora zmora

mores porządek, dyscyplina

morowy duży

morus as, chojrak, siłacz

mozgole karaluchy

mrauczeć miauczeć

mrauczek beksa

mroczyć gniewać się; chmurzyć

mrowiec mrówka

mrowiecznik mrowisko

mucek królik

muldać ssać

mulorz murarz

muszkat pelargonia

muzyka zabawa

mycka czapka

myntelek motyl
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myntopyrz nietoperz

myto opłata za służbę u siedloka

nachkastlik szafka

na kożdo na co dzień

na oszkliwca bez zaproszenia

na stróne za potrzebą

nadać, nazdać zwyzywać

nagrować z kimś znęcać się nad kimś

najduch znajda, bękart

naswol naumyślnie; na złość

natóż, tóż to przecież

nazoć, nazod z powrotem

nażgany pijany

nąść, znąść znaleźć

nieboga zmarła

niechej zostaw

niedowlazły niesprawny

niemoc, niemocny choroba, chory

niemoreśny niewychowany

niepeć niepewny,  przestraszony

niepodarzóny nieudany, kaleki

nierychtyk nie w pełni normalny

nocz(c)nica nocna zjawa

nociasta resztka ciasta na zaczyn

nocne gwiozdy floksy

norychta narzędzia

nuchtać węszyć

nudle makaron

nynać spać

obiesić powiesić się

obora pastwisko

obujek obroża

obzajtować nadskakiwać

ochlaptus pijak

ociypka wiązka słomy

odbywać karmić zwierzęta

odmaryja szafka, komórka na żywność
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odyma trawa z podmokłych łąk

odziywaczka letnia narzuta na głowę i plecy

ogibać, zgibać giąć, zginać

okropa okropność

opaternie ostrożnie

opica małpa

opraty lejce

ordeka drewniany strop

orlap urlop

ostropiec, ostropec drewniany stelaż na siano

ostuda wstyd; kłopot

oszkliwiec brzydal, potwór

oszkliwy obrzydliwy

oszkrabiny obierki

oświycić zaświecić

otawa drugie koszenie

otómana kanapa

ożarty, ożrity pijany

ożyrok pijak

pacharzina pęcherz

padać mówić

padół stawek przy domu

padze pada

pajtać                                   ciąć, strzyc

pakaża paskuda

paniczka, panoczek pani, pan

paprok niechluja

papulaty pucułowaty

paradejki pomidory

paryzol parasol

parza pacha

pastuszki kolędnicy

paterek wikary

pąć pielgrzymka

pąknij się przesuń się

pecyna gruda, darń

pidło drewniana śluza w stawie

piechty pieszo
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pieczka suszony owoc; wątłe dziecko

piekarok piec chlebowy

pierón pieron

pierzin pieron

pierziński pieroński

pinkiel tobołek

piprać babrać, kuchcić

piska kreska, linia

pitlok długi nóż

pitómy zamroczony, nieprzytomny

pitómiec dureń, idiota

pitwać kroić tępym nożem, patroszyć

pitwok tępy nóż

piwowóńka piwonia

piznyć uderzyć

piździć przesadnie oszczędzać

plac podwórko

plągnyć, splągnyć wlec, sprowadzić

plecha foremka do ciast

ploso głębizna

plęskiyrz odcisk

plynta długa spódnica

płachta prześcieradło

płaczka łza

płoszczyca pluskwa

płónka niedojrzałe jabłko

pobaby praca darmowa, pomoc w pracy

poczkej zaczekaj

podany podobny

podchlybek lizus

podciep podrzutek

podśniodek drugie śniadanie

pojczać pożyczyć

pokiel dopóki

popyrtany zwariowany, postrzelony

poszkróbek resztka; ostatnie dziecko

potek, pótek; potka, pótka chrzestni rodzice

powiarki wierzenia

powoł sufit
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pozgrzybany pomarszczony

pozłótka aluminiowa folia ozdobna

pozór uwaga

pódź, poć chodź

pragliwy chciwy, łakomy, pożądliwy

prawić, rozprawiać mówić, opowiadać

prawok prawdziwek

preswórszt salceson

procnie mozolnie

prógować próbować

pruć biec, jechać szybko; uciekać

prusoki, prajzoki górnoślązacy

prykol łóżko

przeca przecież

przedbiyżki przeganianie się, wyścigi

przekabacić przekonać, namówić

przepadzity zachłanny

przepatnaścić utracić, postradać

przezwa przezwisko

przibadać przyzwyczaić się

przibrać przytyć

przoć kochać

psinco nic, byle co; psie gówno

psiok niejadalny grzyb

puc tynk

puclaty, puclok pulchny

puczyć ściskać

puding budyń

pukiel garb

pultok brudas; partacz

pusa buzia, usta

putyka knajpa, licha karczma

pylytki gąski

pyrczeć żartować, rozmawiać wesoło

pyrdelónka zupa z krupnioków

pyrlik ciężki młot

pyrskać chlapać

pyrtać iść; pchać; pleść niemądrze

pyrtnyć, upyrtnyć odlać trochę płynu
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pyrtula kobieta, która mówi niemądrze

pyrtulka dziewczynka zaczynająca chodzić

pyrtek maluch; męskie przyrodzenie

pytlik tobołek

pywnica piwnica

rafiok wóz o kołach z żelazną obręczą

rafka obręcz koła

raja warstwa, rząd

rajbetka paca murarska

rajbować gładzić tynk

rajczula zagroda, duże pomieszczenie

rajwach hałas

raps rzepak

raubczyk, rabczyk rabuś, kłusownik

rechtór nauczyciel

regiyrować zarządzać, kierować

repecić plotkować

reuma reumatyzm

rogocz drewniany stelaż na siano

rogolka mątewka

rojber zbój

rosuć rozsypać; urodzić

rotuz ratusz

rozfukać roztrwonić

roztomai(j)te, rozmańte rozmaite

roztomiły drogi, kochany, szanowny

roztopiyrzać rozpychać

rożek rogalik

rożgnyć zapalić

rómplować hałasować, demolować

rufijok zawadiaka

rumtyk hałas

rusy karaluchy

rwot drań

rychtyk rzeczywiście

ryma katar, przeziębienie

rympoł wał w studni

rypnyć uderzyć
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ryszawy rudy

rzazać ciąć

rządzić mówić

rzecz mowa, język; przedmiot

rzeknyć                                 rzec

rzić dupa

rzo(a)ziok piec na trociny

rzykać modlić się

rzykani modlitwa

s(sz)ałot sałata

sadzok ziemniak do sadzenia

sagi goły, nagi

sam tu, tutaj

schrónić sprzątnąć; ukraść

sebuć zdjąć obuwie

siedlok bogaty gospodarz, kmieć

siksa dziewczyna - pogardl.

siupać siadać

siwotka serwatka

skapnyć, skipnyć umrzeć, zdechnąć

skibka kromka

skiż z powodu

skoczka pchła

skozać powiadomić

skrepnyć umrzeć, zdechnąć

skuczeć skomleć

skurzica cynamon

słabizna pachwina

smolić lekceważyć; zmyślać

smrodlawo zuzka smrodziuszek – rodzaj zioła

smyk włóczykij

smykać, smyczyć włóczyć, ciągnąć, wlec

snadnie łatwo

snodź podobno

snoga, snożyć opieka, opiekować

snopel śpik w nosie

snoplok smarkacz

sobótka ognisko na Zielone Świątki
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sorek samiec sarny, kozioł

spadki z powrotem

spani sen

spiknyć się spotkać się; porozumieć, zmówić

splągnyć sprowadzić

spodnica halka

spozdać się zorientować się, zreflektować

spórok maruda, uparciuch

srajda dziewczynka – pogardl.

srajtek maluch

sraka tyłek

sranda zaskakująca sytuacja

srocz wychodek

srómota zmartwienie, smutek

staranie zmartwienie

starzik, starka dziadek, babka

stela stąd

stolica ława

stracić zgubić

stróm, strómek drzewo, drzewko

strómbek konne sanie

stróżok siennik, materac

strzap potrzask - o dziecku

strzapoczek firletka

strzewa jelita

sturzić popchnąć

stwora niewiasta

styknie starczy

suć sypać

swaczyna podwieczorek

swoboda stan kawalerski

swobodny, swobodno kawaler, panna

sypani spichlerz

szafarnia skrzynia na zboże, fasolę

szalter wyłącznik

szamster kawaler, zalotnik

szandar, żandar policjant

szaszek błazen

szczuczka kawałek kołacza, placka
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szczuka szczupak

szczyrbok bieluń

szczyrkać dzwonić

szerować zakładać uprząż

szery uprząż

szklok cukierek do ssania

szkłódzić psocić

szkolniok uczeń

szkółka przedszkole

szkrobać obierać jarzyny

szkróba duży skrzyniowy wóz konny

szkróbek krochmal

szkróbić krochmalić

szkryfać kreślić, rysować, pisać

szkubaczka darcie pierza

szkut smarkacz

szkuty włosy

szkyrt maluch

szkyrtać zapalać, włączać

szlabikorz elementarz

szlajfka wstążka

szlichta gładki beton

szlińcuchy łyżwy

szloga brama weselna

szlus koniec

szłapa stopa

szłapcug pieszy chód

szmaciok piłka szmaciana

szmatłać powłóczyć nogami

szmyr smar

szmyrgiel szlifierka

szmyrus brudas

sznajder proca

sznurka        sznurówka

sznupać myszkować

sznuptychla chusteczka do nosa

sznytlok, sznyclok szczypiorek

szoflik cebrzyk

szpaiska, szpaiza spiżarka
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szpanga sprzączka

szpas żart

szpa(e)tny brzydki

szpek słonina

szpichor ostry przedmiot

szpin klamra

szpluchać, żbluchać wzburzyć wodę, pluskać

szporować oszczędzać

szpotawy koślawy

szpóntok buntownik

szprajcować podpierać, usztywniać

szprajcować się stawiać się, upierać

szprosy listwy w oknie; szczeble

szpyndlik szpilka

szpyrka słonina, skwarka

szpyrnik miejsce na wędliny

szpyrol spirytus

szrank szafa

szróta, szrótować śruta, mleć, śrutować

sztajf stempel trzymający strop

sztelować zaprawiać

sztolwerki cukierki mleczne

sztreka nasyp kolejowy, drogowy

sztrykować robić na drutach

sztudyrować kombinować

sztyl styl

sztymajza brecha

szula zacierka

szulać wałkować

szumny piękny

szupieć być w opałach

szupiny łupiny

szurać, szurgać ślizgać

szus strzał

szust porywczy człowiek

szuścić szeleścić

szuter żwir

szwaja noga, stopa

szwajsować spawać
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szwandrać, szwandrosić mówić w obcym języku

szwarny ładny, przystojny

szwerc przemyt

szwob karaluch

szwory stare ubrania

szwynty strzępy

szyf statek

szyndzioły, szyndzielorz gonty, gonciarz

ściepka zbiórka, składka

ślimtać popłakiwać, mazać się

ślypia oczy

śmiatka miotła

śmiyrgus śmigus-dyngus

śrubsztak imadło

świńsko trowa rdest

świtnyć kopnąć; umrzeć

świytloki, świytloczki świetliki, błędne ognie

tabaka tytoń

tabulka tabliczka

tacik tatuś

tarżyć, utarżyć zarobić, uhandlować

tasza, taszka torba

taśki kaczki

ter smoła

toć tak, oczywiście

toplać moczyć

torka ciernista śliwa

tragacz taczka na trawę

tropić się martwić się

trownica płachta na trawę

trómba pierkarnik

trómpeta trąba; niezdara

tróna trumna

trusiok, truśka indyk, indyczka

trzewiki, strzewiki, szczewiki buty

trzimać z kimś współpracować; współżyć

trzoski wióry

tukej tutaj
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tutać pić

tyj herbata

tytka torba papierowa

ujek wujek

ujno ciotka

uplągnyć urodzić - pogardl.

urtasik mały zegarek

usrónie gówniarz

utopiec, utoplec, utopek wodnik, wodny demon

utropa kłopot

użyra kłopot

wachtyrz, wachować dozorca, pilnować

waczek smoczek

wadzić się kłócić się

wajca jajka

wajzery wskazówki zegara

wancka pluskwa

wander włóczęga

wandrus włóczykij

wanieliczka podagrycznik; ewangeliczka

wańtuch wór; brzuch

warzić gotować

waserwoga poziomica

waszkuchnia kuchnia gospodarcza

wądoły leśne parowy

wągiel, wągli węgiel

wąwóz bród na rzece

wert wart

wic żart, kawał

wichlyrz handlarz, lichwiarz

widełka widelec

wiesieli wesele

wilgły mokry, wilgotny

wilijo wigilia

witka oczko, kółko

wiyrszczek przykrywka

wodziónka rodzaj zupy

wojok żołnierz
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wóniać wąchać; pachnieć

wóńka bukiecik weselny

wórszt kiełbasa

wósióna leśna trawa

wrażóny wścibski

wrzawa wrząca zupa

wyćwika surowe wychowanie

wygiyrzić się zamachnąć się

wyglynda otwór do podawania siana

wylizek, wyliska spoliczkowanie

wymaścić wygarnąć komuś

wyndzok piec do wędzenia

wypol rozrabiaka

wyraficzyć wykorzystać, oszukać

wysiodki siedzenia we wnęce drzwiowej

wyszczekany pyskaty

wyszczyrzki obecność bez zaproszenia

wysztajgować awansować

wysztrychnyć wystroić

za swe wziąć adoptować

zalycki wypominki za zmarłych

zaruściały zardzewiały

zasztymować przymocować

zatela wystarczająco, dość

zauszniki kolczyki

zawalaty niezdarny, niezdolny

zawalić zabić

zber naczynie na karmę

zbijaczka wyroby ze świni

zbónek dzbanek

zbroja sprzęt, narzędzia rolnicze

zbulić zburzyć

zbywać się sprzeczać się

zdrzadło lustro

zgibać zginać, schylać

zic, zicek siodło w rowerze lub wozie

zicherka agrafka

zieleziok żelazny piecyk
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zielina nać

zimzielón barwinek

zmazany brudny

znąść, nąść znaleźć

zoft sok

zogroda ogród

zola podeszwa

zolyty zaloty

zomiynt zaspa

zorko, ziorko ziarnko

zowitka panna z dzieckiem

zozwór imbir

zyngruba kloaka

żabi oczka niezapominajki

żandar, szandar policjant

żbluchać burzyć wodę, chlupotać

żdżały dojrzały

żgać kłuć, trącać

żgol smarkacz

żoczek uczeń, ministrant

żuchłać żuć

żymlok kiszka z bułki, bułczanka

żymła bułka

żynyć gnać

żyrka choroba żołądka

żyrok żarłok
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Rozdział IX
BAŚNIOWY ŚWIAT DRZEW

Drzewa nie są zielenią, to nasi starsi bracia unieruchomieni.
(Guido Ceronetti)

Jadąc do pracy, szkoły, sklepu, na rekreację, mijamy drzewa.

Są wszędzie, wokół domu, przy drodze, nad rzeką, w miejskim

parku i w lesie za wsią. Czasem walczą z wiatrem i żywiołami

samotnie, innym razem występują w większej grupie w zagajni-

kach, borach, lasach. Są obok nas. Wiemy, że są piękne, przyja-

zne, różnorodne, lecz co więcej? Szybki rytm życia i obowiązki,

a zwłaszcza nowe zamiłowanie człowieka do urządzeń technicz-

nych i elektronicznych, skutkują pobieżnością naszego postrze-

gania i niejednokrotnie stanowi przeszkodę, by spojrzeć na natu-

rę z bliższej perspektywy. Dlatego ostatni rozdział w całości

poświęcony jest lejtmotywowi książki - drzewom. Przyjrzyjmy się

im z bliska. Czytelnik nie znajdzie tu jednak opisów gatunko-

wych i przyrodniczych tych wielkich organizmów ani informacji

o miejscu ich występowania, ani innych szczegółów. Celem jest

bowiem ukazanie innych ich walorów: bogatych form, kształ-

tów, barw odmiennych o wschodzie i zachodzie słońca, wiosną

czy jesienią.

Drzewa uwidocznione na fotografiach tego rozdziału znaj-

dziemy w zagajnikach Ligoty, lasach Zabrzega, Czechowic

i Międzyrzecza, a więc okolic, gdzie toczy się akcja opowiadań tej

książki. Rozbudzają wyobraźnię, gdyż każde z nich jest wyjątko-

we. Czasem posiadają cechy antropomorficzne, możemy w nich

dostrzec wizerunki lub twarze ludzi, kiedy indziej fantastyczne

postacie z baśni i legend.

Baśniowy świat drzew zaprasza.
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