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'W' czas rano wy§lało się dwóch gospodarzy
ze §widrowic do Mikłtlszowa, Przechodząc we,dle
§iarego cmeniarzyska, gdzie stał od niedawna zało-
żony śpichletz gromadzkir z"abaczą, aż iarn coś spo-
regó tózy pcld śpichletzern. ciekawość ich zcjęła,
coby io b:lło - zeszli więc z drogi i poczęli się te_

mu z bliska przypatryrvaó.

-- PaŁrzaicie-no kunrie! - zalvalal jeden. -_
J'oż to .rorek ieży!

- V/idzi rii się, nie próżny, - dodał drugi.

- tlej, - prawi żilowu pierwszy, - anuż to
ziodzieie dobrali się nam ;lu śpichrza!

Dobrze powiadacic, może i złać,,zieie, '

- Ir{ói Boże! taka to poiTloc z wartownika. Nie
z,łacie też, na kogo była kolel?

- Zda mi się, na Wawrzai<a.* O, to i nie dziwota! U niego pilnieisza
waria przy kieliszku. A|e zobaczymy-no, ażali to

napra,ł,dę nasze zboże w onydn worku - prawi
pierwszy chłop i nachylając się, wyciąga ręce, aby
worel< obmacać.

sem. Gromada przestraszona stanęła opodal. Nikt
jakoś nie śmiał przystąpić blizei. Dopiero kowal,
chłop okruiny, jak dąb, i największy zuch w- całei
gromadzie, pierwszy się na to odważył, Z setną pa^
licą w ręiru posiąpil naprzód. O parę krokórv od
worka zaftzytłal się i nuze poszturkiłvac go kiiem..
Co szturknie, to się worek poftt§zy, a każd,ą razĄ
inaczel: raz przodem, drugi taz tyłem, to na lewo
się przegibnie, to na pra"\ł,,o, a zawsze było słychać
to samo mtuazenię. Już też zanadto było tego ko-
walowi - ryięc splunął w garść, zakląl siarczyście
i jak ci nie tly-vinie palicą, jak ci nie hrrknie Fo wofł
ku z całei sily, aż ci worek poderwał się na iaki ło-
kieć od zięmi i zaktzyczało w nim ludzkim głosemj,
,,gwałtu!"

Kowal, choć wielki zuch, a taki strach §o chwy-
cit za pięty, że na dobrv sążeń odsadzii się w tył.
Oromada zaś ino co nie czmychnęła do domów.
W tem nadchŃzi ksiądz proboszcz, co ,m,u dali zaaó
o tem i zakazal im się rozchadzić.

- Cóż znowu tak strasznego! - powiada. -Wstydźcie się! Człorviek ptzy czyslern su,mieniu
nie ma się lęl<ać njczego.

Odezrvał się ł<owal:

- A proszę jegomości, ieżli to Bieda, co ją nam
ktoś niedobry §/e worku poiirzucił? łĄnżeby lepiei
i nie tykać tego, ale po prostu zataszczyć do stawu
i zatopić io licho.

- Gwałtu | - zawrzesz,czało okrutnie w€ wof,
ku i ieszcze bardziej jęło się ciskaó na wszystkie
strony.

- Oo, słyszy dobrodziei! - rzeknie k6q,ą| już
nie nłr żarty przelękły, podcza§ gdy teszta gromadJi
jak ta trzadi lękliwa, z,bi]a się w jedną kupę i stała
tak nic nie rnówiąca od strachu. - flej, a jak to
gwałtrrle, a iak srodze miota! Dobrodzieju, dozwól,
cie nam zatopić go w stav,lie.

Aliści zaledrvo macnąl, worek się cały gdyby
żywy poruszył i coś w nim zamamrotało takim glo-
sóm,-jakby wiaśnie niedżwiedż. Chiopiska narobiły
srogiógo grvałtu i dąlej \i/ nogi. Nieopodal stało soł-
tysostwo - tam obai zestraszeni wpadli i dali znać
o tvszystkiem so;tysowi. 'fen zaraz posłał po pfzy-
siężn:r:ch; przysiężni znolł,u, skcroó się dorviedzieli
o co idzie, roztrąbili duchem po całej wsi i niebawem
cała prawie gromada z soitysgn na czele wylu-
szyła ku śpichlerzowi.

Dzień.się już był zro'bił na piękne i doskonale
było widać, iak naprawdę pod śpichletzem leża|o
sńore worczvsko i że było czemś wypakowane.
skoro- się pizyblizyli, worek znów się poruszył
i anowu óx * nin załnamrotalo niedźwiedzim eło-

W rvo;lku nie ustarvało na chwilę miotanie -
zdało się, że iuż co nie puści, a takie bylo sły*
inue.upinie, iakby naraz przynajmniej z dziesięó
kovralsl<ich ńiechów pracowało. Tetaz ksiądz pro,
baszcz się odezwie:


