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-- {}j lulj.,ic, iilCzie! Dobize to nló-*ią: ,,I(siądz
s.",l,i:je. ł czaft §\r,Oje". Lropókiż to wam będę pra-
wić, żę caia bieda siedzi lv y,l;l,szem serctt i \]/ wa-
sz;,rclt liedoi,l,ych uezynkaelr; że ktłżrjy ezłoin,iek
jest sobic saii; naj:ti:;,..n:łtiiejsi:ą bicdą, gd1 się w grze*
clił yozi;ili,.ci,; że inłe: bied:y i:ie ma_s:z lla śl-,,iccie,
ch_r,,ba, żł ttł.zl-,iiłiil]r ir;aO,,, ilasra one kary niebie-
skie, coć je ]]ós na itidzi dap6g727u za grzecla:,, j;rlro
to: r,1,odę, ogieri, ciężką c}rcrobę i srogiego nieptzy-
iaciela? Zresztą - dodał zartobliwie _- jeśli komu
bjeda" tać że it niego ptlsty v;orek, a ten jak v,idzę
wypcllln1-, to i cjtrr-ala BcgLr!

Ostatnie porviedzenie proboszcza rozweseliło
gromadę - zateta więcej ctrtlcha nabi,ała. Ksiądz
zaś iuż nic nie pyta, jeno śnriało przystępuje do w"or-
ka i daiej go razwiązywać. Co widząc, kov,al, po
trzykraó się przeżegnał, spluttął w garść i z kijern
w ręku postarvił się nccno na nogi, lakby się do
bójki gctor,;ał. Inrii Cech $,. sobie .-łaparli i jerlo
czekali, co to będzię z tega.

Dobrzesię ,Jffię_czyi l<siądz proboszez. zanin toz-
vłiązał. A musiał tez i coś śmiesznego pcrnir_,.lrc-
wać lrr §.orku, bo się r,lziął u,śtniechać clo sieŁie.

§koro jednal< rczvłiąza|, tak ci mói rvorek h},c
do góry i st;rnął na ró"vvne nogi. Ksiąclz proboszcz
stał naji;iiźej i jeszcze się uśniiechał - liował jęszcze
i"l?oclio tl,zyne| p;liicę, bo r:ie clorvierzał, a gromada.
z dlogi, rozdzi;iwirł,szy g.,]b}., i,.atrz3rła, a1,o6 11l;lpa-
trzyc cłzy,

I poczęio się z rvorka dob,yvrać i pokazały sle
nawzód biliy, a }rctem kozuch itlż nię nolvv, aż ci
dalej i tvłatz |u.dzka i naleszcie rudy łeb Vy'ai,..rzka
1-{gli61,,lnji{a .łj,,suilął się z worka.

Dcłie|oź to cai'a gromada_ w śmiech - aż się
po caiej v,.si rozieg:lło. Ksie,rlz proboszcz juź się
v,tedy nie śmi;ł,i. ;ero sir:iitnie spogląd;l! na Vlax,rz-
ka, co tęraz stał onieniały i czern.oirlr jak szczery
ogiei'r od w§tydu, ,vićrząc się rv takierr pośnriewiskir
[udzł icltl.

A ttł go ot*czyli kolem i v,,oła!ą:
Wa.vrzelr! -- poirplo;.6_11, 

- z rł-ami sta.lo się
coś dziwnego?- Była ta"rn i \Mawrzko,va z óziecialsarni. co się
za nią przvwlokły 

- ale widząc, co się stalo z iej
chłopem i że -cię tak z nlęgo na_śmiervajr , rozp|akala
się nieboga i rinehenr nar,,iróciła do chalupy.

I{a otl,e lr;d:kie śnriechy chcip_ł Wawrzek coŚ
odpov",iedzieć i otvlorzvł gęŁę, ale jakoś mu nie
szło. A to znorru kowal trz:rma się za boki, boć
taki go śrniech zdiąt, ,i"r*!e:nv, i vróła:

A bodaj cię! A ja wa-s niechcący abrazi!,
panie Wat,lzek! No, vłybaczcie mi, bo dalipan, zern
się rr.,as nie spcrl;ier,val tu znaleźć.

Orcme_da zy\łvll}: ,,C!la, cha, clia!" A bier]ne
chłopisko §Ębę ]irz},rvi a krzywi, tak by tad, zaga-
dać, a tu ani dai tsoze.

- Wa\,.rrzek! - 
pcdkpiulali sol-;ie z nie!:oralia,

- co też rlren się śnilo l,,r ";rorku śpieceniu?

- |Josrlć itlż teĘo! - razkaza!. lrsiadz Bro_
boszcz. * Nie goiizi sie naŚmielrrać zc sr-,,olcli, lie
się rałzei iito.va,ć naci ninti,

A rjo Wa-vizka:
*_ \Ąridzisz człeku ! I tr;:r. ci b_v]o tego ri.:tyilii

na starcść? A sanreś soŁie r.;inlen Wiemci ia, że
nie eO inne.qo jerro tą v,ródlla Łi..latliritlia taką sion:cię
sDrariilł ci j_llzcC hlCźrnL

Dopiero Warł.rzek w placz, co się aż r,łszy-
stkiern ża\ zrabi!,o cliiol;iska, tak si"odze rozbe-

* Bodajzetrr cię nie r.azr,a.| w moiem zyciui -za"yvoiai nareszcie, zafiasząc się od p|aczu, - bodaj
cię ilóje oczy nie r.vidziaiy, ta bodaj.., źe ja dziś na
til*je stare lala Wzez ciebie... tfu! !i,]ą lxlst}-du za__
zrtłlę.

- lrjie kląłbyś, czieku, - tzęir.rlił prcboszcz, -boć trvojej klątwy, co sobie idzie na rviair, gorza.||ka
się nie ulęknie, Ot lepiej b,;ć ztcbii, śl*bując raz na
za\rsze od riródki, a nalęźałłobV jLiż ted:. przyjść tio
razu"ri]u.

_* Oj dobrodzieju!
jąc się do kolan ltsięc;:l
choćb1- l lara.z uczynię
niech lasz rvrogi żłapią
o dali pan !

- na to Vr/awizel<, scl,yla-
ptclbos;ezł, 

- clziś jeszcze,
śiub przed Cłlrystusenr, *,

wódkę, jliż ja się jej nie tknę,

Stę p,rrr,_,

po niegc.,

* Ależ kźóż u iic]iil, - pytał l<_sir!.,;: proboszcz,

- zapakł,yał cię t]o ttł,crka?

- ał.óż lvłaśnie, że nie rviem, ruói złoty ciobro-
dziei;l! ariikrzty nie zapamiętam, Ten psianoga Men-
ciel z /vlurowariki musiał mi koniecz;rig coś dó r.,,ódki
naczynić, żeć mi się ne, taki twardy sen zebrało, co
nic a nic nie parniętarł. Dopiero ocknąłem. się jako
ta1<o" kiecl}rście ri:ię zl_,_c.:ę]i ls;jem nłsztilrki.i.ać.

Ksiądz probo§ze:z pcki.val głorvą:
.* A pr:dej-no mi lvcrek, niccłiaj inu

patrze.

_ 
Aliśei zaie,l-:".o \}:/a.1.1zej.: na,cir_-,,'1ii sie

wy"k17.rkn'.,

^ :- C, o Wa-r.vrzek z watkiern! - povria,dają. -;
Czyście prz],szli pcżyczyć zbaża u d\,,,oru?.

-* Ki tan to iicho! Patr:aj : tuże to pański
rvorek !

pcznawali też i ćrttózy, jako źe dr1-orskie rvorki
znvczne były i wszystkiem ,zll,a_ne, co choCzili na
zarcbek do dworu. atóż i ilataz wsz3r5ft16 się wy"
dało. .Raz był Wa,wrzek w, nocfy' ftakże na i;"ruró-,
wance) post arz54 się z dworsklmi parobkami, co
mu nie chcieli wóClti kupić. .To ja was oskarzę do
d,§/oruo', odgrażał się wtedy Wawtzłk, ,,że się po
karczmach włóczy,cie w nocy, choć wań to zika-
zano", Parobcy myśleli, że ieno tak sobie żańo.
tvał, ą on taki na prawdę zaraz nazajuitz poszedł
i .zda.ł ,ich przę,d panem, Ówóż stąd parobcy mieli
złość do łiego. i dopieicl teraz lłTagda przysiężflego
i także kowalówna przypomniały sobie,' iaLo sid
wczaraiszego dnia, kiedy były na pańskiem, parobki
zmawiali na kogoś, jeno ze nie dosłyszały na kogo":

Zavlo!.al Warvrzek:

- Nioch im Pan Jezus tego nie pamięta! to iaŻ
oni napervno dziś mi się odpłacili za moie poskarŹe-
nie przed panen. I{o, co pra§rda, narobili mi wsty-
du, aie też rnaże i dobrze, że się tak siało. Cncióli
mi ptzez złość dokuczyć, a oto Pan Bóg tak zatzą.
dzt!, kć rni rviaśnie dopomggli do dobreŹo, bo mi db
reszty obmielzili io nieszcźęsne v,ódczysko. A tać
pójiię i za to pięl.;rie się im pokłonię.

Potenr jtłż razęszli się lrrdzie, każdy w swoją
stronę, bc i bez tego czas brrł do roboty. A Wa-
rvrze]< poszedł \\|taz z księdzem prot-.oszczem, jako
tez rnieli Jeciną drllgę do dl,roru_ i na probostłvo.
Skoro parobcy dworscy zobaczy|i lVa-wrzka z \yat:
i<ietn ria pieca_ch, nuże rv śmiech: :,li,


