
chciwe mniszki
uoTTo; Dtl.ó kary Biedaleki,

3rzorlaicc ber rumieuia,
bldri.cia crlG wi.ki
§ plckb akwiercreó plomienlscb,,,

SlĄŻĘ Jaromźr B.ańskź, teść u;ielkopol,skźego
olbrzyma, Włod.zźsława Laskonogźego, któ-
ry poja,ł zo rnałżonkę jego córkę Łucję, nźe
zdołowszy u roku 1168 ocalić od zagładv
Śuźętwźtowci Arkony, oblężonei ptzez uoj-
dła uoituriczegg btskupa AbsaLonĄ i po-

kutouać będzlel Oilmlelltłłc tcill/,, grzcłzttbl, póhl płtl
nicctt11 ttl]b żylu,oto,l Dzblcic tią z bliźniml susymi ilo-
łatkałnl, którurnt nlebioco raczyły u:al obdarzgć!

cłor icgo ueżakźc bgł głoaem wołającym na plLtr,
clg, Zbytniłc zatykałg uazy Nie sluchałg mni.cha, podob-
nżc iak uduuały, że nic słyszą szlochótł służebnżc z Ra-
ng, usługującucłt, im, chłostanuch w ciernnźcg na kłorlzie
ra Lada przewźni,enźc, kornuch próśb ratajów, pastuchów,
bartnikólto, ttctskangch ue ułolciach ko*toentlt, jęl<u
głod*ltch'nęćlzotzy, odpędzanych korbacłami od twtu
bcl naiłnnźelaze! iałmużą1. WżeLu ich bylo, na białci
baulcm uuspic p6rlo8zllł aię głód. ŚLedzac, stanowiąec
ntegd:,ł jci łebrnq skarbnicę, odpłunęły po zburzeniu
arioiski,Ói śłłiqtynl,-rla ur.uJist7lrn cllplu Wźtawa ku brze,
gom Skonil, Nieutodzo!, posuchy rn przcrnżan z ćllugł-
ml d,eszcnmi, pomory *a blldło trapi|,1t Ran6tl. Kciążq,
ta Wislau l Bornuta, cbjquszlt rząćll1 po tmarłym ul
roku 1212 ojcu Jaromżrze, nic ni,e rnoglż nł te klęski po-
radzi,ć. A złe mnższkź?

Mało le potłszechny niedostotek obchodzll. Żyły lak
pączlęż u maśl,e. Kźedy zabrakło źrL rla uczty złote
tprzećlawały strzałauUlnufu J ararnirotl:11 ilzwon z klatz-
tórnex wieŹy. Wtenczat to mźstrz Carnżfżcźusz otrzepał
rańskź pllł z cgskrakich postołólo.

Sźadł ń naąpę. Odpłunqł szukać lepsze! ilol,i uł iluń,
skim króLestusże, ALe o grzechach tuck, ca same folgu-
!q,c kożd.ej zachciance, jemu kozały srogo poścźć, nie za-
p'omniłł. Śkoro tvlko przl) trzlzl1jski,m uraku Braciu
Krusaue! Wróżd,y znaleźLi, ugrzęzły ,tł piachu d,zwon, po-
stanousil ukarać chclue zakonntce,

KróL m,orza usysłuchał iego pla,nu. Zaladowano kałat
na ,,Hećlusigę z ńorzą". Wzi,ęto kurs _na Ranę, Rzucono
iótiil"ę u Źicłsznąi zatoce. Klimek,,śuźni,e_ Ucho" ź śle-
py Wslemir, wustani tw zusiady, potuier,d,zźLź opouieść
'giuaego mnicni. żLe sźę d,ztało łw tłyspi,e. Zrozpaczeni
'tłnięzyce pilź po lęarczmach nł um6r. Tłukl,ż cźę i, mor-
aońi; u' pźjickźm zcrnroczeniu. żebraków kołaczqcych
ió ,ńńuitói turtu konąpentu niecne klasztornice psamł
ticzuć kizałi.'PruŻa w gnżeusic pólskorznźem tupnął o
pokład:---Óńaarhic tyr,cicnle! Należy aię im, frattze. leuczka!

Wozcm, u rogate woły zaprzężonym, poulźeziono zdo-
buczi,lJ aŹuon Óad Górsk. Wa!tł, lako bagatg żeglarz, o-

1{aroóol go ,,miłym" pantenkom prosżąc 1D zamian o mo
'i|u.-Ź;-ł;r;rno-spi.żóuy dar na llsźeża., nlkt go iednątrc
iłz mogł rozkołysoć, prieto fufldatar ofl,arouał na dzusan,
niia'jńnego ze swych tud,zi , osiłka DrWę, On to, zd,
ioiiobr"u ii"auS pottroze*, wpadł do refektarza krzlt-
cząc wniebogłasl1:--l- 

Dźobnł-u dzlłonn,icy! Czart na d,nlson,ic sźę huś_ta!

PrzublŹgIi ziciekauione-mn|szki, Malp, ezarnp bies ko-
iuiłł i{'ę'"o ćlzwonowej belce, Palaa.ni grał na nosźc,

W rzeszczał szud,erczo:

- Dttcń kary nl.drlekl,
będziecle cale s,lekl
glzeaznlcc bez rumlenlr,
w plekł& lorzeó.płomleBiach.

Przejęte śmźertelnum lękiem ,,eóry grzechu" zakasalp
habżty 

-ż 
uciekły, gd,zie pźeprz rośnże. żegnane jękietn

pźeki,óLnego kołata. Opuszczong lrlasztor rozpad,ł się
ukrótce w gruzu, a mały bźes, gćlu ttJlko urócił na o-
kręt ż zmył sad,ze z turarllJ, usłyszał z ust rozprotni,eni,o,
neóo frUra Bartlo,mina, który serdecznie ucałotoał go w
oba policzkż:

--Od, dziś, mói tu ,,Śuźnie TJcho" będziesz sźę zwał
,,Klirnkiem od Dzwonu" !

monkiclł ulod,cóu, wźd,zqe bezsżlność poczusórnoliłego
bożllcg, prąl płoczu żercóul _ wróżów uyulleczonego
t kqtyny, pqrqbanego ta druła iluńskimż topororni, uy-
nckl, eię gogaństwo, prańqł chrzest, ugżął karku pod,
netzllłona ,o,tżrno.

żłożyl, hołd nlsycźęskiei Danii. Stał się tożernym lcn,
nlkiem któu.'Yłoltemato. Wroz z nim założył no Ląd,zże,

zą tońml gtrzglłowskźai ci,eśnźnu, miasto Strzałóu, Za
lcgo głzltao|,cniem oibywał i przgła,czał, d,o stoego Lenna
ziemił Pomonu Wrcszcźe, ab! przl,Jpochlebić się no-
§3my pa,ny, Anno Dornlnź 1793 ufunilousał poćl Górskiem
kbtztoł iltn ?obożttllcb mflźgzek. Uposażul go hoiąrni
aaćIanbmź, toteż ptzgbyĄlm no ołtróu Dunkom i Nźe,
mkźnlom ńc brakrudł,o ptasiego ml,eka, V] miłum dobro,
bgeic rychlo zopornniały o guroue! regule. Niczego co-
bb nie d,mawiaĄl. Zdmiast trąwźć czas na modlżtu:ach,
połtoch, urnł;rt:oinrlźu grzesznych cial, tllch,,osi,ołkóu
d11,8z!", bezułtonnże ucztałałp w klas zt or nlsm r ef ektor an,
od zmroku po bźalu ranelł prz1l gędźbie ndjętuch groj,
kóu gad.ała trub ptącgłu z zamorskimi, tycerzami, któ,
ruch przuńabiło tu pżeśń węćlrownlJch rubałtóu, odwie,
ilzaiącuch zatnkż Ząl,anćIll. Fźoniż, J utlanl,źź:

- ?otruclrcla, Torrn D.ntl,
Irrr6plywsrcdr llna morze,

'r' nra ctekr, ts' u. Rrnl.
w cualEyE 

'ako 
reD klatztolrc,

cralzc wlul rlQ trm złocł
u3ttrarł rlQ t.Dn ftoly,
3ędżbr btuml t.Do dnle'rt l trocl,
worc lalr w pląr z anloly...

lrater Bartlomin bll przez !łki§ czas gpousźednżkźem

a tawolngch eudzozźemek, Ogląd,ał Ółasnyrnż oczuma łch
sbatkl, a że nłe dopuszczalg go ćIo udziału w szurnnuch
btósiad,ach, nł chuilunl, uikcźe trzamaiąc źarloka, wiel,
klm zapałał gnleuem.

- Rto fla turll, świeeźe rajskich zażyua rozkoszg
grzrnźał surolaÓ na penitentlłi,, ukrad,kiern przełukaiqe
natrętną §tżnkę - na tamtym a ognźstym piek|e po,
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Zbó|ca z Tucho|skiego Boru
BoaTot ,rDłlt !t 

'aat 
rlrrarr !a ty! M.d. t 1.1}łn pln1 aGbrrt d. luM l9br.L&

A llorłikowl. ,|odllwt. lplcrrt1
l rroatly wilo, golt}ofu cbratrrrł".

(Drtrld Brrtl.o*atlt,i'źco| 6rlw[.n

CROMiIE bur1 łu Parnorakim Poiązięrnt
parastąiqcs u,ndr', tuteiszet łóaainy, upo-
Cobała robie legendą. Vłysakopienne !o§rt!
nad Brćl,q i Czartą Woila,, tluse buki, czar-
ne dęby od,yłnźone mglamc bijqeyml z Le§-
lLych tattowislł, ttoskliwie chronione przeł

polokiłlr królów ctsg r,ad tezlorern Mukrz uimiq,
c7 uieków o lłłz!żackbh kohottach, które u rohu
1309 łagarnęlg uarowrąTucholę, zdrailńeckich Śuię-
elcb, łławnym pnrtuaąnci,r z ezasóul ,,Potoptl"mlynłtau Michałku, przcmanzacb woJłk ,MałegoKop|alĄ", poustdńłach z oktesl ,,|Vliosng Ludów'',
źołnierząch Wtae§a'a, lałauch chłopcąch, naiad,otp-
cach t iletantwłych grup, Dzlś cofniimu slę do tat
Rantad,eracJl Bargktel. Marezałkźem ltJ u Prułach
RtóLewtklch aottał 16 tlapnźa 1?69 tolcu Michał
V|lądudau Lnislci, pornofiP.cl padwojeuod,zl, którg w
dua mleaiqce późnźej potłndng ź,ortlł oę wlatnym
łlołttu l oład,zang w taruńgkim atcszcźe- Zastępował
ga u pola godny kawal€?, reglmerltarz Fabźan Gor-
ilo* ilolpódca porł"onłkict tlywtztl.

,Tą płtska konfedcłactd w ludziłcll {lobranych,g moiletunkach, konlach l ltłzbte róunłła rię kon-
led,3'aett wźelkapol,skic! (.,.) l choó zawsze prze7ra-
Ic, g?źecież * porłqdae! rejteradzźe ł nie bez usz-
koilzetld łieprzytecŹelo" - l§rpofi|lał Ówczesn11 pu-
mięttti,karz,

łla buwo.ll lu ?omłran l l*ttź ,,kantadetacl". Do
ńklch aależał anu|ty Bękleuskt, §taro§ta lachowie-
hl. Mut*alęIc btzełkoliteutkl, ctłek ,,§mlałe! prł-
zela!l", lccz płetn;1p'cz l uarchol. §lłłócitołzil rł? ż
QłnlłalnośelĄ, odnlńŃazy kłika paraźek, wraz .a 

'wą,,dylłłlz!ą", iźcząąq kllkuact llńzl, opu§eil rodzltzłlł
łt?onl/,. Qd, spothań a yrzecl nlkźam ,,Jak naipźl-
nłet stłonlł", 1rotomlo,ń włzęłIzlł wabiąrdł areygorli-
utł d lud,nośel podątkł l kotl,trubuclą zeulsząil płu-
nęly akorgt nn lego rozbale. Dauóćlztwo nakazalo
ulęc głasdnta schuytłć l iak rabusia bez patd.onu
straclć, §nźoł się l.rnć pdn Onufry ? tego łozkazu.
Do caasu. W pewźen lątnl d,zźeń, gtl,p beztrosko po-
pdEa| 2 gat 'ka ,botnlg oilzźanueh kom.milit,onóu u
łocleznpm mlełela Tucholl, poi!?.łL9o^ totmźsttz ku-
ior/.ski Raztm,żer2 H,utkouskź i- partźi Jakuba Ostót
Ul lskłepo.

- MofrL clę, zbótco z Tueholslciego 9otu - ,a,
ubołol l, kazał gtabźeźcą loyprowad,zić na plac, gd,zie
miał być tozstlzelang.

Ulitoudlł slę lod akazortym zdeni micczcłdnle.
Mlelt l,,-y burrnlstrz terromośł Płaza, obywatel nacl
7!)1]tąt pocl(iug, przed,kladal. panu Kazimierzotłl, łe
nie gad,zi łżę człowźekotł| przelewać ktwź bratnlei,
8'.oro tł 

'uchót§lłieh 
ortę ,h ,,§loarikotłie zgodliwie

śpilwa3q I srod,z|J rłilcg pospoła chttd,zatq", Tdkimi
to rłaLpu zdałał lDutećIądć u totrĄlstrza uuol,aźenle
Lachotożck*go §t.rro§tg, Płazęm uszłu mu zle ueagn-
kż, Puszczrlno go wolno poil tam Bszakże lDalufl-
kiern, glę e Prus KróLeuskich ia żą7lszą wunźe-
sre, Bękleuski kondueie aaprzasźągł, utoczgśeie, rad
że cała sptzerl wamterzonych łut uniósł, glowę, Słu-
szna jednak lzała slą maksutna:

- Od,rze! źmilę, potam cłę ukąsi!
Nia m.tnęłg il.ulie nied,zięLe, a nlepopfaurnv grzcsz-

ftik zjaużł. stę nlesparlzietpanle u teJże Tucholż, na-
padl nzeb oraka Rtłrlcorus}łie g o, Ętóry (żalnier zp swgch
wywazoilnszyl §am,otnźe stoł na kulatetze, schwgtał
dabroezlłńcę, lorznsnął cz€fltroń7t z pasii:

- R()zst,rzęląć huŁtata, co na ,nnię poruać sźę wa-
żal,

Na próźna łitościwy burtnisttz za |otrnźstrżeln go-
rqco §lę wstll,jr,ał, ba. u nóg stę matszałkowpchlłłÓ,
czył- Kat ()nu!ty, łgała ź kapłana z ostatniq poci,e-
łhq do Tal,tntsttzo aża drłpu§cżll>szt1, głuclzy na wszeL-
kźe błagann, nakazał wyrolł natychlniast tllylłon.ać
Dobrl uczunęk został płzlłkładnie ukaranu lIuknę-
ła łatrwa Echo ja1 rozęsela łlę po kraju Wiarołom,
cy aaezelo buć w 8.zeczypotpoliteJ ciasno. Ueżekł lł
Lubelskia po roku znów pourócźl ną pamarza.

Pte u.jącd podówcżas 7D Poznanźu lzba Konsy,
lźarska uyptaulla przeclw krzywr:płzgsiężcy od-
dzźału Marl,. ,kiego l §Ęólzeu,skrcgo. Zamknqł slę
przed. nlrnt tl murach Chajnże, niełatwyeh d,o zdo-
bycia, bea ermat ż plełhaąt, ta fałnej uleźu ,traŻ
tDg$toŁl,ił- Ta zane|d.rłlxała mu 8 mgtźstg ranek !e-
sźennll, że z pobtiskiego Lasu usyehodzi eżerlDono
umundurol§ana iąlantłźa, wźod,ąca z sobą dł.iola
Wtedg oblężony wałchoł.-, egłosił alc gs do kon|eda,
racji Bram,ę Człucholpskd otlpar.ał, *rćlecznie pouź-
tal przybyszu, Tał,eftI . nirnl nad, Vłartę rusdał-

- A gdzteż, tę ,Dllsze dltrnata? - zagadnąl po dro,
ilze, - Cdaże pieehurzy usaaź?

Pakazano ftL.ł parzu,cone pod, bmem klody na pól-
usozźałh -,,talsżuwe d,aźłła" l,,szarficłc a pźką",
wzięteq,i przęd kit.kz tygod.niami przez Morauski,e,
go @ ntelaoLę w Ci"oilzźeźa, Ptzugryłl loąsa ł za,
milkt. Dapięr'a u Pozadnlu łnłlnę odzgskal. Gęsto
tlumacz!ł się przed, mątszałklem Malczewsklm wls-
Liczałąe ofinły, iaki€ ,,pro pntłla" polażał. Powabna
jęjmoŚł Onufrt:łwa, którq,stalastą z łobq uoził, rzę,
Lónanli łzłmi do|łonałd rasztg pa łaz ułóru ułzło
sobieponkoui. góf92emu ad pr"",:łau:ł.awach,,zbót-
có,,. z Tuchnl.skiego BQtIl", a,a sueho Połroolono mu
z podkomendrugni, bronią, mod.eruńkźem' uróclć na
Lituę.

l ćtapiera tam ,,ptłgłzłc !ł,rgslca na MdttJskd", Roz,
gromżony przez ńojska,,naija§niejsze! guarantkl",
Ż lurcgo l7?2 rlku dosfał rig ,,1D plen", żesła*o go

rra §gbir. gr7zrc padobnó po latach ,ł nędztl i !ła,
sunku" unałł.
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Grfr w §Ęcrchy
ltoTfol ,F Tł tebllcł plqkr!ł

T.D, co prt grr m. wzląó * ł9b .l ,lę kolcl tlęk!ął,
(B. P&Prockl,,,Gnlrzdo cBrtr"'}

{§T.{ rnglo łpaćlłą *a Bałtuk. ,,Hcduiga z Po-
maTzd" tłolrło płylęla przcz bźale opary. Ba-
zuna ilął $ trqbźtę ku przestrodze rybakom,
którzy m,ogli się znaLeźć na d,rod.ze olĘrętu,
Czgtounźk Oku.nk w skórzanei cżapce, u 8a-
moilziałowej opończy stał na d.ziabnicy i wy-

pałrywał czeTl§onę oczy, Z ich powodu prlezwano t8,
go o.|iąaiako, przesźedlonego prżęz ącótu cystersów nąd
pucką TrzęsillĘ, bll tam, dla rlźeh łoluoźł rgby, u:łaśnic
akunkżęm,_ Rybźt1pźc Plotraui opowźadano ną Sl.,:rirzelD-
łhźej Kępic - upailł ilo Zatokż klucz od, raj:):lł., fur,
ty. Żad,na t, rllb tl'ie k,wapila się pomóc klirl,.:,; ,ilłtci.
jąn6 okunk iął peaetrować po dnźe, odnalazł :;łlibę i
ztprócił, ją stro,\kanernu fłrtianauż. Wszelako t{]]{ się
przy lzukanlu nnordozoał, że rnu śIepia krwżq żcr ,'il.
Wąiitk odznaczsł się podobną poczcźuoścżq, toteż !i,,il,

touał pitrnie, aby z przyczunu iego nieuloagi żaden człek
łił uciarpiał, W końcu jed,na.k *m,a zapanoluald tak,a, żc
trzcba bylo nłźnqć źa§źęt i, rzucić kahłicę. Żeglarze jak
cicnżc snuli sźę po zamg|onym pokładzie.

- Do diabła - kla,ł §trlistr Part, - Wolałbym ezaT ta
spatkać niźLź tę przeklętq tarlczę!

- Zagrałbym w łzachy - tłukł sźę po kasztelu ogo,
tłidly Pryza * ale z kim? - spojrza! na mnicha, nic
srnańuiąłega p szach,owej gTze, - Ni,e ma tu kltpca
Czarnłty.,. Ech, zagralbyttl, chocźażbu z łamum, biesern!

- Nie wzywajcźe tego źrnienia * płzeżegnał się tra,
lłt Bartl,omin i pragnqc rozeruać Wojka zaczął apouia-
ddć o pewnej króIeuni,e duński.e!, która ksiąźęton7 u-
biegaiącum łię o iej rękę kazala walczlsć o nią ,,dreu,
nlanflni wollakatli" na szachounźcg, u:szakże kźedlł ua-
rok losu miał zapaść nie po ici maśti, nocą papTzest,d-

włalc. figurki.
,,Król Morza" nźe cłułhal opau}ieści. Siadł nc koi i u,

hr?lł twdtz a dłoniach, z odrętwżenią wurwał go do;ale,
ta 1la;grl| ttłask. Jdkieś czółw uderzyło o d,zźób kora-
bia. Posiło na ilno. Dwócll rozbitków po katuźcznej li,
nie wspięlo łĘ na burtę" BuLź - jak oświadcłljł pźeru,
szy z'n&,h - pod,uóinamż rotbitkami, bo płprzednlo

_!L

§
s
.ś.ł
€

rato*qła rlll"7la, , któłaj uratowal,i łię w hrucltym czół-
*ir,

- Żrłę ałą doktor Trgsfis - skłonil się patem, gdu
llowousań,zono go przed ?ryzę, - Ze slugą mym Parcu-
nną, płąJnąłem do Rż,ulnu, gdzie na Lateranie lnnocenty
lll wźelki zwołuje sobór, Z Potski pięcitl, bźskltpóus się
nlń wgbtera. Zapragnątem, ż ja obaczyć ,,\Yłod,eę śuia-
ta", co upokorzuł butne cesarstwo.

Wojk obiecał przlłblJszowź, że odstawt go do Kamienia
lub tJznamźa, gdzie ząpeune znaidzźe §tatek odpł,uwają,
cy na zachód. Gościnnie zaprasił doktora tlo stołu, na-
lał mu wlna do klLbka, wl)patuwał o nowiny. Buło ich
pod, dostatkiem, t}czony god"ał o małej Salom.ei, córee
Leszka Białego, osadzonej uiraż z tłęgźerskim króIeuli,
ezeln nd halickim tToiźe, o Janźe bez Zierni, którp w
d,oxerakim kląsztorze tem,pLariuszl,J przujqł z rąk rzym,
skiego legata koronę Anglii ż uznał się hołdawnikiem
Ap o stolskże j S tolźcu,..

- Toezy się na świecie wielka gra o u:ładzę ,- rzlLcił
wzrokiem ku Leżącej na stole szachorun,icy. * Moźe ź
mu zagramu?

- O wtadzę? Ivlam ją uśród mej uiernej grotnady -odrzekt Pryza. - O złoto? Nie kusi ntnie.

- Grać możnŁ o różne rzeczy - uśltlźechał się nie-
znłjtmy. - O rękę clamy, własny cień, szczęście, bez
którego źgcie nic nie warte. O zaponlnienie nękających
duszę trosk...

Zeglarz począł się uahać, leez w tej chwilź mistrz
CarniJicius, od drrrortc paclejrzliw;e łerkajqc:y na rozbit-
ka, pochylił się tio llcha uadza Braci l{ru:nulej 'Wrożcltl

i eoś mu poris;epnrlł. Pruza popatrzył u cżarne oclll
kustcieIa.

- Zapontnienźe trosk tulko pani Śnl.ierć nĄm przlł,
nieść moźe - powietlział ciel^lo, - Bertołd, siostrzan
Karota Wtelktego, od. łązll ąłszellłich pozbuł się zlnart,
wień, kiedg mu krewnilk Rajnold roztrzaskął czasłkę
złotą szacholłnicą. tj mównly się pTzeto, że ten ż 

'?o§,który wygra, z całej sżły da drugiemu us łeb sz-acttouq
tabLicą!

Żrenice Trystis1 roziskrzyly się gniewem.

- Dobrze - uarknął pa krótktm namyśl,e.
U§rorriotro tigurki, Zbżęg{ż się zaciekawrcni żeglarze,

Otacz"glt kołent graczy, Bacznie śLedzili żch posunięcia,
Vl alka taczuła sLę zacięta. Doktor z początku peun,J
buł uugrcnel, wkrótce jednak świadkolłźe ujrzeLź, że
łio czoło uystętr)ują mu krople potu, poł|Jskujqce w
ŚlD:e|':e tTdnoaego kaganka. CoŚ m,u przeszkadzało. trllie,
szał s:ę, ,;lłc,nił krtauytni runt"ieńcu.tnź, odgarniał za u-
szy tiłtLgie tcłosy krucze. \\ ojk spt>kojnie grał prawą
rękq. L,eutq LDslltlął, za pałlłchę żeglarskiego kaItan1.
Śctskoł d,arorto.łly l,|,Lu prz.ez Estrycle" relłkuiarzyk z pro,
chatri j z Grobu ś:jii.ęae!]o.

- }Iat! - oznajłł-lił lDTeszcis, podn,k)sł się zza łtołlt,
u:ął szachawnicę. * Przegraleś, łowco tlusz!

- Głupź Kaszu.bo! - sgknql mści'tlste Trystis. - Wu-
grałeś dziękż talizmono:uli! Pożałlljesz tei wugranej! O,
nlnie cię to, czegoś pragnął najbard,ziej.

PfJrcus skoczllł zasłoltić swego pan&, Tablica zcru;tsia
nrld. !cb, głouami, n.i,n,, jednair na n,ie spadła - abn!
roziali się r,.a padłodze kajtl,tl1 tu piarnę cu"chnącei snlo,
ły.

- §igch 9och,l6xlon., bgclą niebios a - aełt.ch,nt|ł na,
bożnie lrater Bartl,omin, - Utarłeś, królu, Smantkowi
nosaJ
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Na skałach
Ęrtholmene

- allllot ody bd worr tdofi DoóDo.łr ąłJ -hrb śta l}oar 
'.8o 

lblc3rł có8ł!rav.
t{y rię pojsT.t ł , .łtrPrcni łulry
Jal. wlrtt po mlołr:Ęr Dlctcbały Dulrl
wżdy D. rłóal pocuł wilalmtlotrr.
łhr.tnłł v §ą€dwllśrr doća podŁovr,
Y ĘaErku Di€.tadĄ woJl rr f,tór lŁdł
t niB ,łJrm dslGm @t .nę ,drrłlĄ
slruto Pryza. w kaźń to YEĘoo.!o,
cdęł]<1 nledolQ Gieflń trB Dono...
o, królu wojku, źl3 ól ,ię wlcalrto,
Mkżo DalE drubór", 9xme, lob v H€d!ń3t

G. RAC|A Rłwawc! Wrótdy nh zamlerzałl porzuclć
f I Wojko, kledy spotkała go niedola, Nlc mogll mu

H jednak w piałvnych chwilach nlc pomóc; Nocą,
r -i kiedy z pokłodu ,,Hcdwlgi" palrzall w rozlałzona

U okn.a zamku, cwa.lcm nadlcchal do pnystanl glcr,
mek Hcnryk Bork, trzymalqc no lQku slodla lnłq

slostrę Pletrusią, bladq lok płótno, drżqcq, npłakaną.
- Śtawia|cia- lagh -' krryknąl do Miłorada Bozuny, - Co

tchu wyldźcie w molzQ, |cśtt nlc chcacla zawlsnqć na clarplą,
dza u'mlejskla| bramy, Nic ma chwill do ttrocanlal Zguba
nad wasrymi glowyl

_ No rloć rybi*a ?lctra, co dą nalo - padnióil łćą tł
zwolu lln mlstrz Cgrnillclut,

- Prrysyla nan któlcłłna lngarda - otnalmlla t nlochcm
dworka'Pietrusla, - Rycerza Woika na zamku podezal ko,
łonacylnc! uczĘ polmano l wtrącono do wlązicnlal

- Zdrcdal - krryknqł Klimak tnymaiccy na rcmlanlu po,
lałtyńską mołpką,

- Hońbo - Ąszal mlody Bork, - alobla to Skwlcruyny ł
gnlcwia opuścll blcsladną solą, - Panl Estłyda t Havsgaardu
Ómdlala, 

'kiedy 
wlcrncgo druha ks|ęcio Kazlmlerzo pątono

rybocką slaciq', Arcybtskup Lundu joko żrup zslnlał, Woleczny
krryźowiac w kaldanachl Oto zachąta królalltska dla tych, co
maiq z Waldemorem na oslońską łusryć krucjoląl

- Uchodźclc, lcglanl - btagalnlc skladala dłonlo kolo,
bncska kosdelonówno, - Moia panl zaklino wQ, na lony
Chrysta, byścia nia twlekajqc przactąl! cumy, podnlcśll kotwą
l u'szlt z'pońu Szlamtlku, nim po wa, katovitska przyblaży
czeladźl

Posłuchalt dobra! raĄ, Klnąc królo Donil whlsowali taglcl,
Fożagloaląll w noc,

- Trzyma! stcr na skaĘ Ertholmcna - źrryknql do Walltko
Okunka' łró*,r Bańlomłn.' - Za moło nal" byśmy silq odbll|
ncrszago Króta Mórl Mustnry ryotkać ilą z S.ullslłam Pańem,
Kło w'io lla łaglulqc na ,Królałńtm Pobołcy", pobral na m*

nu naw duńsklm, lubecklm, lryrylłklm kupcom, gdyśmy wo,
loulall za Słupamt Harkulasal llu pryiql do bractwa nowych
ochotnlków? Pospołu l nlml nopadnlemy na to przeklęte mia-
tlo, otworrymy dtwlc:łl cltmnicy panosry Prlzial

Srcząlltwlo przcpĘnąll dlugą gardticl Stlcl, Ptnbyll tonie
bcłtu dzlcląccgo Wąbllą od Lolondll, Minąli kredowc skały
płlylqdko kltni, u wgchodntch krańcóvt wytpy Maen, nlegdyś
iladziĘ pana Olula Nyklo, nicmiloilernego łuplażcy rozbit,
ków. Poicm polawlł tiq lm wa mglach bornholmskl kap
Hammoron, nltastulqcy zołodzl ,,Hadwigl l Pomorza", żc ęe!
płowby |ut blitko,

- Zadmll, Mlłorodzla, w batuną - zawołal .Klimak ujrzł,w,
tr,1 granltowo złomy lńholmańskich szkicrów. - Nlechaf do-
viaizą ilę Sultslreł,tl akrątnlcy, źc morskia ptokl wracają łJc
tkolnago gnlazda,

tąk długlcl lłqby ponlół dą ka vynpkonł p/ol:qc mewy
l m-orswln|, ala na wybrzcżu polawll sią Ęlko ślepy Wszemił
z kllkoma ludźmt. tedan t nlch wtpieroł riq no szczudle, Dru,
gi mial ptzałłliqzanc czoło, Trzccl lłrymal rąką na łcmblak|s,
W ogrodronal 

-polaml l lońcuchami prrystonl nla kalwiczyła
nł iadna kogo. D*ą loac azółna szarnialy v1clqgnlątc na
plaskl brzag.

- M&, nb dat Bóg, volt n*tlądzlfr , przalcanał _c!.ą
dil'z Carnlłtclut ichodlqc po tłaplo na ląd, - Gdrh *Xrd-
lł*.ńi poborca"l Gdzło pańl
- W plaktc - varknąl kulqr,1 Dobl, Sullłłrgr |unl.h, -

Cnrcl pono lo!ą shc-łwcołl ł gardzlłł rońapłona złotol

- W Hctlpll pod tłoldałluto*ym Dąbcm, gdy Ęadztdwdł
tl| doslać ta 'malcilonq w płuskla| togrodzie krzemiennq
ilóklarką, którq - lak lgął w żywc oczy, mialy pogany utrupic
praskicjo bisiupo-, ksiqżą ŚwlątopełĘ \iJ mu., pokazał sę*\aty

- mruk7ql czatownik zc ,,świętcgo Mikloszo" Paszko Ząbek,

- Iady - podlqł latosl Sum, cleśIa za Strząląto, naleźqcy
do rcłogl ,,Królewskiego Poborcy" - opęto/ go bies - gniew-
ntk, Z clwiama swymi na,ły odpĘnął za świeżegc Zalewu ku
Gottondit. Chciat zajrzcć do skrzyń kupcom z Gockiego Brze,
gu, Go no mieiskle!'wadza w Wisby centnarami złoto ważą!

- Któż nla sĘszoł, la w tym grodzlo mleszczony §ralą y
łoJcl o drogocennc klalnoty, nicwiasty na złatych prząCą
wrze.clonoch, świnia n lrebrńych ladaiq koryl - gruby mnich
slodł na |cdnym z głozów kamiennego krągu, - Part z ddw,
na ndmawial'pana-Woika, by zbro|na noszedl wlsbion, Ale
Pryzo mu uekł ,,DoIo kolcm ilą taczy, bacz by clę nim nie
polamanol"

- Dobrlo mu wywrółył - Wszcmlr ilodł na kamie,nlu abok,
Mtąsoplaka, - GÓtlandczycy rozgromill naszych, llielu zgi-
nąło,'lnsrych pojmano, Sullstra kdt kołem palamał. Ciało je,
gó gnijc na iola za murami u kamlenncj szubienic,;, nę ,któ,
iai iowar4sza |ago zawiśll, §iedmlu lano .wylanla,,uszy .kraty
w' noc pried koźńtą zdołało ujsć w rybackim czółnie da ie;
osto/.

- WIeIkta nleba - ląknql Okunk. - Dotknąl nas palec
łoźy, Krom jedna! ,,Hedwigl" nia łnd |uż łloty Braci Kłuawe,j
Wróźdyt Jakżc terdz wybawlm pana Wojka z duńskieęa wię,
ilanla? Ma temrzać w głodila, chłodzie, apuszcz.oily przez
wszystklch?

- SIła małz prrylactół, kiddy cl łtą wtedzia, prza<la pravvyc,h

druhów poznos| 'lbno w biedzła - ozwdl rię oo_ 1amri|e-
mlłtrz Cąrnlłicius,'- Nic porzuclmy nc,szego króia. Gdzie silą
nla da tIą nlc zdziolać lnnci łrza szukać drogl,

- takiai? - podnióil octy Bozuna.
, Póldzlemy w pątnlcrych szatach przez Danlą - clągnąl

Bańlomin. - ja, Wszemir, Klimek, Będziemy pakozywać małp-
ką z Akonu lako sotdceńskiego diabła. Powiodać, co się,
st'ało, Niechai dowic sią lud, że lego wladc_a, wbrew bosfrm
t ludzkim piowom, boć przecie O jciec święĘ ogłaszo j,ąc

,,f rauga Dei" prrykazal, iżby łielcy i mol,i, wzajem sob.ie
krzyw4y prleba'czywsty, puścitl w niepomięć dawne wgśnle,
wlązl najmęźnicjszago z krzyżo*ych rycerly.

- Nlccho/ raznlasie slą po zlamioch duńsklego kłólestwa
wlcść o hoiiebnym ucryn*u Waldemoro! - krzyknąli źeglarza
uy*alqc llą z głazów komiennego krągu.
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Sobieski i tahacznicy
Małlo ! rJ. raclc l.la al3oGrootlla,- ii crrym |wi.oc w.z3tolD l,(ltoń sron,,

Drwlt. Lrłaly l *u 
'u 

Tia,
io Jr lobrcrlrr. oc 

'ó 
trtal, ob'.llr_

uicJ-cdca mórlt d.ch ac llólu '.Tilł!c iouaag Bu.dl ,niocl"
(tr_.!alr t{o.corr ludo"|

ałltlm luoltacolrorl|tfrl *ll można by tapircć
hitńa sążnletuch tomó:u., W Wialkopokcl uwil,ża,

|ł no, źc tebakę (w Wzcciusbństuia _do ,tylo*tu -
dału diibła) przyniódł z nźzbios start)rn Ludzżmn *a ?a,
iIrń, ,o^' kllóznitł Piotr. Dtatlgo teź uspokaja a*a
nomtitnorci, tozjgśnłg umyłl11, rod,uił ckołatanc sarca,
Dobtźc młai to u pamięc| - iak widzimu lll ,,Panu Ta,
e;a;;" _ litcultit klpąttąrz Robok i łae wła§cźułg
,porOt kotzystał zc llłcj tłbakicrll,_. Mądro§ć rleszego

i"ł" - przłslou;ia - pouczoi4: ,§la ,każd,y nor tcba-
L. iuui,,.-..Tabakźerka bcr labolęi głoulle bez mózgu sią
;Z;;';,' ..'Ńic ctol zg luttt tabcki".-, Nc Rzcszouszezuź-
ńe krdłą' o tabacc uciełzłlo ancgdoży, Krołlcki zrltana,
Óir{ ii-,,bra nor dla tabocznźcy, czll oflo iILa nasa"?
ŻńnUń ĆhĆtomtkźcgo zażywał tabaczki luż lrary §ne,.
iri ińUrr"ląc ńęir.a! nydonb ,ftLutrL._ ilziaje susoje!
tiiaózt<,i.,,Kteiloiącł" tabakq eląEto7Dał, d,worakótlł blo,
łel Avgusta lll,-Józc!. Tabalę,icrkź tozddtlsdł ia pr&u}o

i l"rro 
-król Stał. Przcpailaly za tabaką lu:slustkźę stl,

ni - od monarchÓ.n ilo cńłopłtua, Czuż bmnięm nil
iitłl *ę ubqtc Warmiacłkl:

Jut.m rv.prrodilr oDlc dr"o{lc 
'rrpr.Ó,rurutl riocntor wyalocle^n r chllupr,

FGyruro ób tc, Ębrrlr,

Iłic młlal ,ie , prllodq Jądtui Kitowicz :ł,spomiąo-
Jqc o .Ópiric'obgczaióll'i; ,,Jed,an tgl,ko .chieb nie wu,
c'ilodza l łnoittt l goćlobno, lak nastał nd świecie, ,ulł§zQ
jact jeinaXoóu t,,,l Tobatrcc .a fiLolej pamlęcl blllą ną!-
pizóó prosta,-z'tytoniu w donic1,1 uiercon,łgo robźanł,
do któicj illa tęgÓ§ct o1§i wezlłaczajenź chli,pacze, któ,
rłl łnolri obelść tlą bez chlcbc nlź baz tabakl, prz|Jdo-

óiu popiołu-ze łkórek łoziny albo z grochousla polo-
*ago,-abg im u nolłc lłple! tlsźerclla; patem _navtała ra,
ń.-; łta, tfu. Kfdrko mówląc roźło tźę u daulnei Pal,
ie od tabaizłików, nigrlzie jed.nak nie zaalazłbgś, czu,
iii"iku, bdrćIńc! lópamiętałyeh niź na naszych Kąszu,
boch.

- Che*łlłe lr ą roźro - bltlo eiłJa! ladvm l nalezę,
ńr!t.h povtedzllŁ. Zapcwnlana, że .,,chł_op,_eo nlc taba-
iic,'ik" nb l1ldorul". Yt ?rzacllńeńEtlD|e do Wielkopo-

lłl rprbtpło, h ńlenlirlQ włorłott eroet .lłplłttblkłłt
ió,ży" padetąpcm lu'tłitarła ćlobtrr PurllroĄol plwttc ch11,

*ą- KÓnubńa. Zażpwall IĄ potęgę łybacy podczat po-
loioóu, gblr41 w ńatczmach, kłźęźa na kaallnicach i tł
lęonfat'linołc'cń. 1rc §udtzłtłthlct Kęptc bul talcl spo,
wted,nik - ehlźpdc* d,o którega tdk tł dym ciągnęIl
wlalcg grzcszalcy, illa:ł,ąlo rię inr bausĘm_tzllbko tpu,
moć 

-ńicięłazl -Órzschlt rł ohroil| kted,! k,źchdl jah z
kańaltn1,;.' Potsiechłąlm ezacrlł*;iem ciłszull tl1 lźcłnź
ttlłgdy§-'mkltrzowle tołkałtkłego lculrltrr, tuourdblaJąe|l
R -łńswralrlanych łcgóllo lrrourich pięknł tabakłcry,
prawdzlułl cud,a łogołłl flkogo ril tlshn|l tu nasćęptł_

l*cg iltąlogl

- Tcźh, oronr Lrorog me rogi?
* ż;i; tvó! tath *ńl t gzeio łobłó rgłlcł do tabchll
xo.1rri-i--iilcr,h d,a t clrrcrrla,,illablltclago rielgo *a_

d;il'; ioiiiiuiłr"n -i'o"h da ańykl,lóto pięrwszei
aotłzabł, Tak tią p kołtcu ,latabaczyłc" toyobraźnia
'-iiiitrii'iai-iairaca mofiklch granłc", żc nąuset uko,
'ćii"ii""lrrOto śo[,io, tdgo co t; ,,pa łbach bćł pogana",

iulłirliirri,u 
-'rr' 

znad, ńnaix ofźarouał podobno kar-
;;ńt;;;- koltu,entowi eennc kurd|tbanu,, którymi ojca,

ói""iirt"rt obźl| urnętrzc lłoścloła nad Rlasztornym Je-
'rl* .i.' ir'zcd,stawialt tobźe Jako żabacznźka pieruszej
i,i"irj."SJUi.rą Ńieaeń, Kaiztlbi - te _trzy slolłsa od

d,dwnc łącżą 8lę nrcrozd,zźclnlc, ,,Po odsiae_zg Wiednia
-- 

iiłr"- Ńiikorłstci - (-) _Kdszubi nrzulli,llli dużo ko,
al iurccklch . uuwd,lr1!, któro lasę r9a3!2a polepsz_y,

ii".'7iłrri nirdoliski ó ,,Rasząbc pod.Wiilnam" z dlt-

;; ;;;ńri" o przubueiu slp|tch uspótb.raci pad Kra-
kó|w, gdzte zbierało rię pospolifc rugzQnźc:

,,|Ył dłlaeh azłlku bcło lełęey traed,zesc.c

ńąiń, poleezłego to krakułorłym mniełea,
Tel jesz , Ewum pułeziam Denhof gą prżełąeżo,

Co u kożclyj uoJnia pamoe daię rąezą;
rin *ojł.oód.ą beł pomtgzeźl rcmnł,.
ipgła z' nim 'szlaehta i Mniemcc najemnł",

ilenklclłicz żd §prorłą Bąrnard,d chrzdnoln,łkiega
*§ióiiiłi Ża ńeukańczo'n,e1 patłieścl ,,No polu chrrla,

ły" takl fragment:
,,...nalokazale! przcdstol.Diał t|,ą, rą§żment kasrrrbski rp

bł'ekitnuch koleloch z żółtumi ladousnicarnl, złożong _z
iióii.'"ii gehwal chłopóto, rosłllch ł tak d,obran\ch, że

!-eiai"' uaaau:ał się bgć ćlrugiełnu b|nten:. eiężkie musz,
iiuir' poirrrrału się ń icn iotęłnach dloniach jak trzci,
ii. "m'i głos Ói.rr"Źołki stanęli przeć! król.em jak jęCen

łął'f ,iiiŹnńtaęnali brań tik sprdusnźe, źe król uśln,ie-

ii]iąi ilę i zadauolenlem, a d,ygnźtarze.prlcłęli do się

*łiłriC, l.gil , tvmł ta l gwardil sułtańskieJ nże zt,IrQao

,łi-LÓar'i,"gpotaiać! |,t;su to prawdzźua, nie ludzie",

żad,en lpszakże z ulymieni6n,lch pisarzy nie 7lodaje
orłółiii""go zdiończeiia potlsyższej _lceńlJ, ża,kańcz,ę,

niÓ'.' iakie Żachowała nam iidna l nadr"orskicb sag, Oto

iiiiiii".i"lrriu pan. uśmlechflą7l)szlł s|ę na ti_dok kątzuh,
iiiŹi" iiilri, bnnnof o, ,tlsuciągnąi qlodobno zlola fabok{e-
;;;";;ri iażyć łzcz[ptę ńonnego e:o|zkl:, Wlerly zala-
m-ałl tie karne szereąi- trIonarchę obsf4pili slal€mi zPo-
moria waeiągn;ae atbrzymia dlonie,

- Cóż to, mospanotlie? - padnłósł brul §obicski,
* lJ nas, na Kaszebath, miłoścdruy _pania - łłulaśni|"

Kubo Pii{śkl, grofnoLo,it rybak z Chlapoua - 3est ul'ńiłzaiu, 
że'iied.g Jedeą ehłop usajmuje rożek, tedy

ursŹdteu tabacznicy doń pfzlłstępują,
żaśmiał 8lą serdaeznźc król §obek l bel eeragiell tał-

o"iitińni zał:urtaść lłcpaniłłal tabakźery miądza ilzlel-
nych żołnierzy.
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Pam§ §wx&elra
lotto, .f..Batr&ata$y i.*} ar &tocż&nc lrr9B. o\łb|. bf.Bdlbi Jtt|$ro {:ich9 (Dis§dya xlEioDkr). wl-

ćo.cot }o Je§o w§§h3daioj gtroEir talar ćro{s
lró!ładri ds odl§llle§c o okoto l LiE Goręcly§r,
? xvll} P. §toli§y k§3ztclenli. MiRąsJzy 

'srlłr.*s widz(ary przy drożce sktsśającal w la!tso ta-
bllcq lDforErurĘc4 o i3i§ienlu tu r.?r}watu. Jart
t6 ltzarTit leśay zx§rkoĘ,A Gór&, rtżBo§irko
okłrrłycb $l0}o ż$0-!gtnlcb buków i.,.}. Nr połud-
oroĘ.ym cyplil i§§€ wznlt slcnl* o ortto 6pBdrJł-
Gl.ci .bo§z&ch r&ajdurR !l, lnlarc§uJący ,Dbytolr
* porl,a,ct w§rosrł*redDio$lecr!ato ttodrbxal vl * vlll w. w tyri! obroDnyrn z nrrury mleJ-
l.§ rtll nleaaly§ ;tód, pa któryu pożO§i*ly Ja-
ctrnl3 rEeuątkl trslu 3budo*rn€'to | ,lct!| l t)ol-
§ych §lEtóB cłła, 6tłal po zbiorDikq !r ,odł
T półrto§Bo-raclrodrrt*' cżę§al E}aJdanu trodorpa-
!o",

{l, Mlmurr&i, i. TroJemT.t!,,,E kralrlr lr-
*rub§&lcb Jazioftl.

Apr", b złłaŚnia ttl, łtą 'ńamko,we! Qórzc, ałd
abramauang,m mraczn1Jml ćultarlcarni i t|uy-
ml bulłar*ź, kt{łrgch Jisro?oi€ paźCziernik roz-
plołnienłł króleuskq, płirparą, srebtngm zwźer -
c|ł;.d,lam Kamłonlłg _ łezydawałł przed loie-
kaml panl Jez|.ord, Kaazublłd Cźcszka, młoila

todor.6 c gofącum Eęrcu. Lublłd ńcszać cźą Ęclcm.
l rłk alc mlz.ąl od, drlźł, u tętór§m ąłłakl t§l męż§,
bł|łłga §icrtęp tpopiellłu olq na 8to8źa, & ttlź gtód
poczql sotbrzłnźewać złatgm §lbdretf.' bleriad. piosrqcgm
tpodłtł l lebv ptactuo.

- Rlchło slę gołpodza Cfeszka pactrłteyła - łcłą,gńął
§rrrl ryboeki rtcro§t Ko*gceak włrząc *a strofuych got-
ął pttubutłaJąeucll tłun,Lnże leśną drogą. - ff{r łposób
?fb ilaerafcż!ć dla irch łlarmwjad,ów!
* Drłeń l noc fraoby lorłłć - przgta'łvłłłabź Eta?§lw

łpbltwolnia Czecz, Smo!łź,u, Prłk r tłlsiłkiam elągnącrl
trdłlolr,i nłc:oó&

T,llllła łaimłods*y r nieh, plotłotłłołg E3e'lp, ntlc:ol
OiI ilau>ną łnźłozłał łktytla piękn4 panłą jeńola. Gotólo
był i§ł lie1 praea**ać bez eh,wi,Il wyłchnienia. Nl,croz,
gd|l odnasil łyby aa gród,, u.r-!.awałł ntu się Ąrzeć tą, a
htół:l łnźł pa nacach, t{ierivś ł ł*a zulróeżła nu ,*1e§o

t?oftzattżc. Od taj chtłiii u;seg"rtko alę zmźenźłł, Padko,
urrl ptżąstalu ćludnl,ć pa gaścińcu. L'|cźłhla wałaunc, 0ó,
ra. tJcźały huezne biasźad,y, T|radzi,ua lłdowa poicochc-
Ła łńodlgo rgbżtwę. Łotlzl,ą plgw*?a z nźm pa śpietlir,
tuch tonźaeh, nucźla łłlu w gu:źezdne noce:

- ffic cheiałabam być gasłaclzą,
nźa eheiałabyn bpć pod.lłiką,
wodngm chciałł:bym 'łsyć ptakźem,
chcl,nłabl;m bpć kaczką d,ziką,

lefałabym ta H toĘ
tatry gdńl ply?.lł lwale ezółlla -łu wlchóil słońca, u bicr}c zachodu,
lła, ?duiln|e | ,|s półąoe-

Ktelp tił tlolcła.ul ,bło'gftg7fLlł ttczętclu. Ohatoi.al ł{?.
ła węd,zcl ctu późntel płyśnle lak tęctotna bańka mu-
dl'/n4.

- JYiach ród rnó! zlemla pałhłanic, nlech ąlc ln,ntam
rpoko;lu pa kłet łu}lata, !e§'|,ł bum cłeb|c wrzcc alę
nlałe, mlły nloót * zakllnałł się no §roaroga, Welesd,
PoJroisfą by ucie4sć tc abawy.

Pttgłlęgała chyba uczerze, ule ",. trzyrttłć blalk1 ł,o

tloroo. a rybą za ogo:l - to na tećlno uągehodtl, W le,
eicn*y tmler*ch łodql ła łóg ptzcil gtod,cką błaną hłm,,
ny wa! a ryaach ttłr.dlż|t tmtatyeh, połępngek. Jcchol od
lnq?Ea. O ąoctreg pforll, lVic adrnówiaro mu gł§clng, Do-
b;rł taaćlź poewł ńę ład Kalnlonkiem, ba rnlnqł rnle-
eĄc, drugl tr trzeel a Kabul -- lak go tlr dr8 kobrłlich
llc zaczęta mzguać - ani mlllcl ragzać w dłlszq dła-
gą. żłotaniała Ciłseka o łł,ł,odym rllbaku. Przybysl m,
Jąl tega mlelsec. Jeżdzłł l ntą na |,ów ta zźm,ową knie,
tę, od.uźedzał w lQl tal§dr.ź1lltIl/r łąńad,ólł, go§d sapta-
czął. Zrlów brzękałp czlt6ż€ tŁ1 mod,rreusiaweJ śwł,e1.11cu.
żnów głośna gądźba nicslłr slę ,tląd cichuml tanlalft| !a-
ńłra, Znolłu pachołkowie p|omżenźstyml żaguslamł ?r4)-
§aźeeal{ w śni.eźgeg pod. tięźdźającum, lłtl grodatłl *-
nłom,

- 
'F/eselą ńę gltule ^ rnąmrotcl tęd,tlllsls Kaźyetck

podczu pałowólł. §źm nawepo doezekumy latd - prrrl,
włoka Kobuł włoduką lld.lz,!łrfu łźę atanźe.

Traflł w sedno. (łody tugznacżona fto" dzłcń ktzłłu,
Klełp, dotoied,łlawsty łlę ą t,,J,lll; ledusic nlc orłaloł
l fatpąeza. Błqkał łiq nad łlruga * toą-ek{ej dollnte
* god"nóźa żamhoula! Górg, Cłełem blł o omlzałe prtl€
dtzęw. Dłonl? w !1i,eścl aaciskłl. Pocl lccrąicc wqselnc!
noay tninął nle gtrzeżonę dzżś wierzejc, do lwletlłcg t§q
wd,arł, pełne! gaścź pl.,tłsnjącgch przy lLl!,órzc $alkóllr.
* Cźeszko - munłał półprzytwnn{e,

- lVou{łę cłę, tmardzźe, ezci rita gospailzy! * Kobur
7ł t7t łrE uderzgł rybituę l skln,ął na pijln.ach pachał,
kótł, bis wllrz,ltcill nałręta,

- Boca^ł się, zła gospad,zo, śla|Dd t1}}ę §pgłnrł:J - 20,
wołal ciśnięta za brąmę. - S\Llgra§il, TV'eleste, ?o,*lplścle
llgtłelł§cle lat wzusięgę! Zlarnnła ją! Za nie ma Tnnie,
Iecłitogs, aboźgce!

Błgrkoticc łazd.arła 96rnc powletrzs. Potaczul 
'{qgrznxat, RoŁrtęt§Ie aiq gualtotłna nawałnłca. |iiadg usta-

ła * nic było luź gladu na Zamkł,łłej Górzt. W rł,.głaeh
dymlącego Kamiłnka prze,mknął ł|eń Kabllzą o łgslcli-
lłgch ślepźach- Dost,rugł go §tafxtr Kaźyczek, Dłań ila
ueha przgłożył, bg złolłić prłłnżktiztlls, clctl,nął11 krz.yk
pfcs{. Odieciłl nleproszany gość,

A pa,nł ięzlała? Pozostala tu. Ca lłiek !eu,>ł tlę la tr",
lemniczych tonźach tako... d,zika ktczka" Przełl kl'iku',
d,ł,iłł|ęeitl lat;^ł uirzał ią padcbr,o kaszllbskź otf ak, ,amłł,
łle rybacaqcg na Kamłon.*u. 

'ororz,Jło 
go źrłłosne spoJ-

rzer,le clęrnno-brłmłł"nych oczź s!.rll,dzclnegtl pi.aka, Por1-
lął ga z uad,y d,o czóIna. Zg, tJjźosła chaycił. Wirr-qlou:ał
ca sił, łódź jłdnak posll?De.ła się eoraz złlcltli.ej. \Ę,ydłło
mu tią, żę ialcit ogrlmna cźęźar elągnie !ą u głęb|ę. Za,
tłząsł łźę ze strachu. Poruał kaezltę ła skrzlldłQ, rzueił
w giwe ngły, skłęblone nad łpoko;ną tatlą uadną,

- Cóźe§ uczynlł - dosgedł go E opdfóu, ludtk|, ła,
lem nabrzm,iał11 głos, - Jeszcze ttzlt ,ude.rzenla luźoseł,
6 $łsłabym tr1sbawlona!

Prze jęty ltróełt do ehecly, łpawledńnł, eo m* ł!ę
prtyćlarzgło i w tłn sposób oCżgła u lttdzk.teJ pamłęc!
kleehd,a Ctehego Jezlata.
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Morr-{rt ,.wagórB radłow§kiB 3a w dołnej f?ę,tci hu pG}!td-njowi l ku morzu zalcsion"; 

"ą ioriii&awe'krzł-lv_v; rośnie Tźad k3 jirEębir}l §zb edzk3. dlate§ocrQść lasu un}en§ zo§iala za rerer$,at 1.,.i rvzgOrŹat€ w eżasacłr plz"dhi§torycź[ych rninly §eżne nnł-cu€nie. slowianie Irrbili tlkie'uroczvsia u dalekirniWidokami; oddawali na nich c""it sńim uogo*,§tała tu ś§.iątynl&, a przy niej cmentariysko; -zn:"
ne lą w uAuca znalezioilć tuiaj (...) urny tak z]rane tl§aTzow€. B}.ło tu pralvdopotlohnie, ze wżglq-du na ołrlonne położeni€. takź; i groft;i§ko"

_U lOp. vlróny, pruy ujściu jednego z Jarórł.rnalerła nlcdąwno kąpiąia aię dziilvczy:nła w pi:r*lku ne plzybtrłżu tópotek kimienny.'trszkodrdlly.l.ct płzet 
'als 

l pi!3?k prześlicznii' *,ygłał!zon1.,
*'yglądajągy_ Jak nowy, ręxł on zapervne. w wal-
Ge , nrjsźdźcarni, którzy tam ląatoualt. alry zdo-.,być grodzlszerr.''

(B. cbrzanowski.,!wybr?eże''. r$ri

_ _ ła!,fzqc z__plażu Brzeźna cżu Jelitkowa na brzeg
Gdłńskiego firi}cu, spostrzega się ad, Tązu, źe neiwspa'-
niąls.zyrą ł przylądków nad, nim spiętrzonych sq iesiste
urwi,ska Redłowskźej Rępy. Ongi, ten cupĆt nad Putea-
szowum ,,Morzem Któłewskim'' (Ba-ALtis) a ścźśLej -119d, wsnamjnanq przlz aleksand,ryjczyka Ptol.enleusza
Wenedzkq Zatoką (Sżnus Venedię11,5j, zńanq u później-
szgch czasach Zatoką §lorłia,ńskq, nosił miano: Prołn.o-
ięriutą venedicum.

Tutai na szezycie Kaceuskiega Haku,, pcdobn.ie jak
na uielu innych cyplach naszego kontynenht,, n^tiała sźe
lozttosźć kątyna baskiego ułodukż lnoTza - Gostka, Do..
koła.niei w beczkach, na drągach, toysokich płonęła no-
carrli smoła na znąk dła zbłąkanych sternikólD, W mro-
cznuflL u)nętrłu ckramu, przed, paczernźałIrn7 klot:em ba-
życa. palono białody,mn,p jantar. Ll krokułi kupcy wi1-
yr?!r?ź z niewali przubźiali, slłe kajr}any. Okiętniiy
B.altuku, miotalącega ta ulabrzeźą ce,nny- Łlurszt|)n, 7l-' siaąe§o mBlhtlJrlli toyspamź, kt,óre raił1] się od iloiu,a-rów - arogżth wojousnic - matek p:Śiog\olłców, dzi-
uacz.ry;ch plenł.ion, kortźonogów, iajojad,óu, Iud,aźeyc&tł,
lpielkouehów, iednockóa, ca walczglż z gTutttrl.i a złłto
- lłieszali uotuune stateczki z mźetlzicnego, s:.ebrnego
cłu złotego kruszcu.

- żznźnąć żagiel! Rzucać kotltslJ - usałąIi źeglłrze
pod,plynąuszy pod śuźęte utuisko, * ?rzeba uróżbg za-
sięgnąć nam. pned, płaulbą,

f nedłowskim Wqdołem wspźnali sźq na zbocze niosqc
I bogate dary Gosfkouum lDidunkom, te ześ - ułołiziąłe
I t rumiane jak jarzębiny - uróżyły przyhyszrn- z sita,
I wody, popiołu, czy nie grożą iłn ta dalekiej uuuprąułie
I cisza, burza, morscu zbóje; cza obd.ąrzu ich bł,łtuckż bo-
l żuc zuskiem l tzczęśl,iwun,L polJJratem, Przepowiednie te
I zausze się tprawćlzały, tedy 7ła,tau)nł kątEna, nad któ-
I rq śnieżnie trżepotała chmury rnew, zasłynę'ła szerokc.
I W czosie pokolu zaluijali tu naL;et cuó"zozierncg,
l

I Kledpt przypłynqł 1łr&z z nimł mładp Sygurd, *yn
I króla Ottara z boskiego rod,u Ynglźngóu,, władujący<:lł,
I S:wecją ze Starej Uppscli, lłęd,y apodal" 0*iu C}dvna i
I kamienne! Studni Losu zielęniałg kopłe Króleu;skirir
I l|Iogił. Na smoczych łbach'* dzicbath korabi, przuł}u,
i łlicil, zza morza, siedziuły kruk!, akrągłe tarcz,e tisirlk!
I nad czeruonyrni żagl.ami oznajmitljqc, iź nlarzoplarrl,,ticg
I nnra.ją się kupiectwem, nie rozboje,m. Wźoślarze ulł.żąg-
I nęlt tłiosla, Ruszyli z uclałuJn król"ewicem do ślłiąfuni,.
| - Jarzębina! - krzgknął u zach,tłgcie ulTz:.zusz,J
I pierwszą z usrożek Krasnq, uźótką zarumżenianq Pol,:lo,

I rzankę ze lrebrnylni kabłączkami u skroni.
I Roaniłorłoł sdę ul niej od pier*,szego spoirzenia. !
I o-,a nie pciostoio obojętna na jego jun,acką urod,ę. Nźe
I uazy'"a tię jednak sprzeciuiać uaali bogóll:, którzy uczy-
I ni|ź ją znżeszczką, nże ehciała parzucać kątgny ni mźłei
I aiczllznu. Sygurd smutna tptócił do ojccąłego kró'"estzł:l.
I Nie mógl zapotnnieć a wźd,unce z jasnego Przylądka |tre-
l nedóuł.Zachorzał z tęsknotu,
I, Przeleżał zimę, kźedg u §nieżgcach Jed,nookt Oclun,
I bóg powżeszongch, cwałował na ośmł.an.o§źm, rulnaku nati

upl]§ol§kirn d.aorzyszczem, Przeleźał wżosnę t tato, Maja-
czuł lł garączce o iatzębi,nźe ralńqcej koralowe jagod,u"
Tej, co rośni,e nad zdrojełn, 7 którego czerpano objausie-
nia, I'ej, co służgła za kile statkom, chronkęc źegLar2os
przed złymź d.uchamź morza, Tej, której gałąż ocalila od
utopienźa gromous7adnego'Ił1.ora, gdy poćIczas przępra-
uJ plzez tzekę porwał go gwo.łtolbny nurt,,.

Stra1sienź Wikingauie zalrzeli ą6 Stud-nl Losu. UJ-
r:eli, źe uoda w niej poe:ertłźeninła,

* Krew - zauołali chórem, - Kl^eu u!ecz11 nł-
szega króLewica! Zabźerzemu ga na krwauuą wyprawę!
Ku słouiańskim brzegom!

Zepchnęli na fiord, długźe okrętg. Kru,ki tłskazytta-
łg źrn dtogę. Na rogatuch szłomach 3arzgłls się grovn
sż1,: e dzkiclL j ar ząb ótu, pr zu no §zqcucll, s zczę Śc ie.

- Tlccją będzie Krasna - pocieszalż cłl"ore§o iuna-
ięa. * ana - t,tlsojq, a nuszymi Jai tlruh,ny-jarzębinki!
Niechaj nas u Odynouum Gaiu nĄ draewach obtożeszą ź
ułóeznźamż przebii%, jeślib11 ińacż,et stać się mź(tło!

}Yczesnq lesieniq d,obi,lź pod, łIak, Pelłnź zluycięstua
zodąr'ł,i 8ię nd, wlłi§ko. Wszakźc tsm czekał lch zawód.
f(rasrro i lęątunnę strńnźczki chwuciłu topory lłgcżoła-
ne z kąmierłia. Pod"jęłu nłełównq lłalkę z ll:ojami tł
niećlźwżed.zicłl, shóraeh. Krcu pemorska zlnźeszała się ze
szwedzką. W *acźętum bofu llsygl,nęły lłidunki,, ąługinęlż
upp§ol§€U bersehierzg. ()pustoszały przybgtek y:odrngłg
i poałałonęłu tale Wenedzkiej Zatoki. Z przeląęei zaś po-
sokź w|łrasht aa KępIe pierwsze u TLą$zuTĄ kraju szwedz
kźę iarząblł, które każdej jesźenź płoną u nadmorskźnl
slcńcu kr oplalti zakr zepłe j krlłi,

Taką sagę przez długie lata zawodziły tł loichrach
kza czeTuolte sosny - kaseubslcłe płaczkź - łamźqce
rainiona konaróu na kralłęd,zi, Kacewskiego Haku, lłtó,
rujqe żałasnutL skwźram zaklętych u meua d,ucho,m
śntiałych obrończyń żeglarshiei kqtanu fl,g Wasokźm Re,
dlouie. Tęń pasalm, krwo,use jatzębźny i krzemienna sl,e,
kierka, zaLeziona dawno plzed uojną ęnzez Hankę Chrła,
nourską, córkę ,,od,krg,&c1l fLaszego Wgbrzeża", to usŻU-,rv6.-llż, ,*va 

|--!-9vv

stka, ea pozostało po Krasnej l iei usźeszczkach z Qost-
I kowel śużqtniłl,.
l|,.
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Mądrza KaszubL żrawalź się przed, brzaskient,,
wybźegatż to ylola, uEpatrywalź bąranka skaczqcego

Jastry, czEli lł pomoiskq Wielkanoe, osoblźwe
usielce rzeczg d,ziuły się na naszanx Pobrzeżu.

przejmowal si.ę turn,
* hIądrzg Lurlzźe żtłią tls bru.dzźe - zailzźerał nosa.

- Iśto się umpwa, tego ubywa! Stroń, człecze, od, 1ao-
d,y, ,nie przyjdziesz da szkocly!

Zrozpaczona ,,,nenka" zwrłlciła się w" kańcu o po-
nloc d,o ktłmolra Biskupa, podstaiościego fromborskie-
go, któru słunął iaho głau:acz nad, głoloacze. Ten przy-
rze!łł tłyleczyć blarcźna i zaszed,ł ąls uieczór Patmowej
Niedzleli do r|,omu Sumków przg Wodne! Wi,eży. Po-
pżjają9 g!?.ane pżlto rozwiód,ł sżę szeroko o u)arzonunl
ąa Tolkmicku piwsku zwanaln ,,Burczgkotem", chualił
jeg o nie zuyk'ie dzźałanże.

$UiOlkanocna kąpiel

_ Onegó cżasu - prawił ocźerajqc wąs|J z piwnej
piany - zjawżł slę lł Wżśiangm Zalewie olbr4lmi wę-
gorz. Srodze nękał to'Lknxiczan, rgby im z siecż uyże-
rał, barkasy na tonżach przeusracał. ukutż tedy uoielki
łańcuch. Zawiesżlż go u porcie, abg uwźęzżć ,potuora.
I z pewnośc'.q tak by uczgnili, tylko że pojmać zło-
czgńcy nże mogli. Natenczas postanowilź ujqć sobźe
prześladouce podarkiem! Kupźlt w browarze sporą
kufę tolkmźckżego ,,Burczpkota", zatoczgli, jq na brze-
gu, od,bilx pohrguę. W ttocy lłęgorzgsko z ll.,odt1 tłyla-
zło, togchłeptało ,,zacny" trunek d,o ostatnźei kropelki
i pękło z hukźem tek strasznam, źe burmistrz, pleban,
rajcg, pun Starosta, ławnźcy, garncaTze z łóżek pospo-
dali, Ho, ho! Tolkm,iczanie to mądre głoug! Im ćlo
głów by nie przyszło d,ru,ić z waszego Marcinka, mźła
kumo.

Ivlłodg Sumek sźałlząe za pźeeem btud,ngch uszu cźe-
kall:ie nastaultał, Korciło go od tei pory, bg poznać
sqsiednż grócl, Wreszcże przezulycżężlltos41 Lenistlło
ltsybrał się tam pod koniec \Yieiki,ego Tugoćtnźa. Gapźł
s!ę na starq farę, ratusz, stałościński zameczek, garn-
carskie kra.tn11, rozpatauał o port i ów łańcuch wy-
kuty d,la łapczyusego żarłaka. Mżeszczanie rnźerzyti, go
złylni spojrzeniamź, Ten i, ów uczęstotuał gamonia tę-
g:m, szturchańcem, ską1li.ąe mu innej odpowźedz!
Osta,tecznie napatoczyL stę Marci,n na grubego pżllso-
weła Anta.łIra.

- Powźedz mź, waćpan - zagadnął go na rogu uli-
cg - gtlzie jest to łańcusz"tJsko, co mżało stać si,ę oko-
usami dIą ,toielkiego Loęgcrz,a, gdlsby sżę nie rozpękł, po
waszuln,,Burczykocie" ?

Gtubąs poczerlaź,enżał, lecz szgbko sźę opanowal,
I|Irugnqł na stojqcgch cpodal znajomków Mateusza
i Tgm,oteusza.

- Ciekausość pźerlłszg stopźeń do użedzg - rzekl
basetn, - zaTaz, mźkt gościu, llsszgstkiego się doui,esz,

We trzech zaproluld,zili. frolnborskiego zgnilca d,o
przgstani, rllba.clcżlni linamź usgchłostali go tak mocnl,
źe na plecacll powlsskaki,uały mu,,czeruone u)ęgorze",
a potenx z rozmachenl urzucźIi nźeboralła clo Zalewu,
Skąpał sże po czarną szl]ję tł zitnnej jalł lód, tnodzie.
Mokrg, z,bo|,ał! dźtl:żgając krwawe ulęgorzgska nł bar-
kach potll!ókł sie Ma.rci.nek clo Fromborka ui,jącq się
przez las krętq ćIrogą, zwaną po dzźś dzi,eń ,,Długżrn
Węgorzem".

- Byłeś, sgnku, u łaźn,i, - ueieszyła się Sumkowa
na jeao usiclok. * §orn poszećlłeś?

ii _ Tol"kmiczanie po niewoli łaźnie mu spraui.Ii -ł uśmi.echnął się pod 1ląsem kum Bisklłpek. - Zapom-
l; nźałem ostrzec ulaszą pocieehę, że u Tolkmicku każ-
Yi derło, kto ośmielź się zapllta.ć o ,portoulJ łańcuclt,, fa-ł talnego potuora cz11 ,,Bu,rczykota" bez ochlJbu uu-
; kąpią to przllstani,. Ale nie mart7D się, Marcźnku, s7lq
i. przugodq. Wieikanocna kąpiel, nżk.ołnu ieszcze nźe za-
' szkodziła! Prgszcze z gębu ci znżknq, zdrów będ,zżesz
' _ na ciele ż,,, na umuśle. ;v\
3" $eł§ffii*Ęł§!
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tae lłechad,zącyln słoitcu albo też skoku samego słoń,ca
wierząc, że przgniesie źm, to bogactwo i szczęŚcie. Żró-
dełko u: slowźńskźttl Bul;owr,e zaczynało o ttsielkanoc-
nej północg bić n:e - jak zazwyczaj - cierpką uodą
ale nalsmekoużtszyrn uimem, którego każrly mógł się
napźć d,o tuoli ,,za darlnaka'', Y{eseli, Iajkowie w Ja-
strowg Poniedziałelę cil,odzilż po tosżach przepęrlzająe
rymami z checz panleitshie pchłg. Niemal wszęd.zże zaś
|lprłwiona z zapałem ku,lt laodg. Pędzono dcl Jastro-

" wuch Wód konie i, bgdlęta, bu zabeŹpżeczgć żgwy d,o-
blliek przed, chorobamź. Kąpo.ti się od,uażnż parobcg.
Dziewezęta ntytg sżę pż|,nźe, oby unilcnąć latem sło-
neeznej cpalenźzng Lub też pozbgć się,,. pźegow,

Nie mo jednak regułg bez uslJjątków. Trafiali sźę
osobnźcp, ktorzu od chłoilnej u:od.ls lłźosennej stronilłjak czarcż od. kropielnie. Palmę pieruszeństwa mia|pośrórl tych brzidasów d,zźerżyć przed" lata Rrzguy
hlarcźn, sgn udou:y po fromborsk.im, gormistrzu rgbac--
ki.m Suli,uku, Bźeł.lna nl,atka Marta mi,ała z tanx ,,LolL-
trusern" nientało klopotólł. Wqs się mu już sapał, a do
źadnej rcbotg chłopźsko się n.i,e kwapiło. Nauset mgć mu
się nie chciało. Próżno blagała go Sumkowa, aby cllo-
ciaz ,,raz około \7|ietkallocg'' zajrzał do miejskie! laźni,
Wggląrl,ał też okropll,że. Czuprgna jego nie znalo grze-
bźenia, gębę mtał pruszcza!ą, szyję ezarną jak smoła,
ża.Łobę za paznakciami,. Głupiec, zgnile, teń stał sLę
niebaulem poślttiewiskient, bislłupiego rnżasteczka, Nió
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lloTTo: Idzi? ka§zubrkim goicńcem
Pajka o tdańrkieJ Drzewincl,
ldzi? przez u-ieś, las, pustkowi?,
warto lrosłuchać, co powie,

OBIL,SŁAW, gdańskż uielkorządcd, żonatg z obo-
drzycką księźniczką ze sławnego fod,u Nźekłótą,
nlżał * prócz sunot§ Sambora i Mszczuja - uiot-!ią, białą, wdzięczn,ą fliclam brzoza córę, którei imię

zagżnęło bezpowrotnie. Kaszubska bajka zlparftiętała
xedynie iei przud,ornek: Drzewin.ka. Czasu, w jikictz
przypod"lo lei żuć, były niespokojne, W Polsce synouie
Krzywoustego toczulź za.cięte walki o stołeczny Kraków,
za co prąłszło płłcźć róónieź Pomorzu, W pamiętnym
roku 1157 kaszubscy tl:oje uspomagali księcia Kęd,zle-
rzawego, który starł się z cesarzem Biedrzychem Ru-
,iobrodym. Pollsiódł ich ustenczas pod Poznań §obieslc-
wowy ojci,ec, ilzteusźerz mazowi.ckiego uoiewoilu Zlltl),
poton,Lke Wo jsława - piastuna tego Piastouice, co
lłra! swój niebacznic n0, ćIzielflicc przeil skonem rożdzl.-
lił. Teraz ilfieszko Star11 żądał od Sobiesiotłla posiłkóu
przeciw najnłodsaemu z brul - Kdzimiatztui.
,- Lepszy słamia,n1l pokói od zlotei uoiny - uźgmal

slę pan na Gdańsku, t iak mógl wgmawtał się oit ud,zźa-łu tls ilomowych zorniełzkach,
Nieraz loszakże d"uilnźłg padko:łg konź posłóu po du-

Lach gdańskiego mostlŁ a kopllnik dął u róg przed bra-lilq satlborzą grod.u, oblanego szerokżlni trod"ami '|Yisly,
}iotłauy, BiaŁej Strugź, Sźcillb1l. Nźeraz ćla późnej no-cy książę radz|l ż a:ielrooźałnl w grorlzkiej śuietticy.
|}iLlltn,a. zaś księżna, marząc o króteuskirn małżonku dl,a
su:ej jedyn,aezkź, bźesiadol,Dab, ehętnie, ud.zielała leską-
wie posłuchań żeglarzom zamorłkiłh króLów, jeźdzźła nałouy. DIa d,ziecź niewźelc pożottawalo jej czasu. Popa-
trzała niekźed,y jak Sarnbmak s Mściuojkietn pod okźem
wgchowau;cy ścierajq, się l14 drcwniane mźecze, albo iak
córa ze starą piastunkq, tgblookq Neczkq, idzźe na prza-
chad,zkę ku przgstani, I tull, Peuna byia, że lej śmia-
łllch, zamysłólł flźc poplątdć nic zdoła, Tumczg.se?Tl -snując swoje lnarzenlą w kłiężgcotaq nx świętoiańską
- usły_s.zała, że ktoś pod, grodam 7lderza w strunu gęślt,
Wucnulita się z okna gotniły. No, srebrnej tonŹ, u łodzi
chybatl,iwej czernial smukły cleń, Nieznniomy człek grał
i nueił ksźęźniczce uśrniecha!ące! ńę d.oń z iźeża:

Dr zewin kq

- §rebreg ,źę Dr'zazlna,
zielenią łię ltog,
silła gąska, tiua
po Wiselce plglła
i u dzźoble mi nźesłe

k aĘźabzbl mQ płer telłł,,.
O, moia !ed,l1na,
iakżem, ćlziś tzczęślżwg!

Parwała sźę ksźęźna, iakbu lc rozvalongm żelazenł
napiętnowano, Wezwara ctrążÓ, Nakaziła pojmać śmiat,
ka,.który się poważyt sięgać po jei córQ. Ńybiegl,i u nocz żagwiamź, Lecz śpielpdka ttlc schwyiali. brzópad"ł iakka.mień us tłodę. §obicsłctłotpa, półprzytomna u gnic-
wie, polecźałą ochłostać m brak dozorł rablookq pźa-
ytl"tnke. Roz!<az wykanano tw ilziedzińcu wCzełnym ran.
kiem, nźrn książe dź,usignął ńę z łożnźcy, Z zaciśniętgeh
ust _star.uchlJ nie usydatł ńę ięk skargi czy bóti. To
rozzloścźło jej paniq, do ra.zta, Sina z uśłieięłołci Legła
no posłłniu. żażądała d, ktiqżęcego mailyką nd,icnllć.go
yłoju. Zapadla us głęboki lcn, Sądziłł, że od,zyaka tpo-
11ó! nrzed ronnouą z rnałżonkicm i ledumczkq,, ,tfarlne
ią9"9Y o.kązało sźę jej przebudzenźc, Piactunkż' ni kłięż-
nźczki nic było to grod,zi,c! Nikt nic umiał pousiedzieć ujakź sposób uydostałg ńę za bramę, lł.osr, ioilgrodzic._ §torc cząrollsnźca uprouadzila z zemsty rraszą pa-
cźechę_ _ orzekł zgnębiony Sobiesła-, po czim - iłiiauposzukiwania tłojózls, komorników, młodego- Sambora iMszczujem, przebiegajqcych konno z su{icami D g&r-
ścźach pomorskie gościftce, nie d.ały wynźku - ogłosit 

'eten, kto od"najdzie ksiqżęcq, jedgnaczkę, rnożc zażi,qilać &
wlad"cy uszystkźego czego jeno zapragnźe,

, WźeIu miało askomę na takq, nagrod.ę, lecz pewnia szu-
kano by ksźężnżczki Sobiesłaulównu po ćtziś ilzień, gdyby
nĘ ksiqżęcy rybitwa Ręgosz, tłnuk sędziuego Głodkd t
Głodkoua. On to ułaśnie był tyln gąd,kicm, który gędzlł
w _księżycou:q noc pod, grodem, -zyskaus'zy 

uóricdnlo
pod,cz.as spotkań tu gdańskźej przystani uszajómno{ć córy
księcia. Nie trzeba móuić, jak bardzo cierpial, gdu i],oI
szla_do jego uszu wieść, że tliczrla d,zieueczka iaiźnęta.
Szukał iej rozpaczlźtłźe, jed,nak ty|ko przypad"kiem ud'ało
mu .tię rozzłiqzać tajemnicę tego zaginiĘcia. Łotłil na
Leniwce, opod,al jeziora Zcspa, i u sieć upadł ńu lrlota-
nlk Neczk, Trawił on żyuot na dnie rzeki, leziar, a tł
chwilach kaprlJśnlJch,,ncków'' machał błonłaatymi łapa-
mł, wywoływał woćlne uźrg, wcźągał lekkłmg{InlJch lu-dń na dna, Złowiang, loybałuszył rgbia śtepid., {ud"zkim
odezwał się głosem:

- Doruj mi, rybaku, żgeio -od.wdzźęczę eł aię sou,lcin!

- Targ u targ - ukłod stonął, Neczk, htóry - iak
wyszła na jaw - wysłał swą ciot!łę Neezką ną duór
Sobiesława, by uiedzieć, co się tarn dzieje, poradził Rę-
boszowi ąb1l popłanął na półnacny brzeg Zaspy i ściął
Tosnącą tąm, na u"roezgsku Brzeźna, młodą brzozę, Ru-
bak ulłpuścił tuodnika z siecź. Rad,y posłuchał. Poża,glo-
wał u noc sobóilcotr-lą na ,wskazaną polanę. siekierą jął
rąbać białokory pień, srebrzacy sźę u miesięeznej smu-
dze. Gdy ostTże topora dotarło da rdzenia - z naciosu
niespod.zźetłanźe wgsltoczyła gdańska ksźężniezka,

- Drzewinko moja - krzgknął ehwytając ją w ra-
młona.

Została iego żoną, .§rrbieslatł botłiem,, rninl"a lozpacżu
butne! rnałżonki, n,ie chciał cafnąć obźetnicy, abiecął, źe
ów, kto łtd,szuka jego córę, moźe ad,eń żądać wszustlęźega,
czego zapragi"ie, a czego pragnął nasz rubittła, ieśLi nźe
ręki Sobiesłauóuny, Pod iesźeń, po żnźwach urząd,zono
tedg no gdańskim gradzie uspaniałe lłeselLsko, wllposa.-
żono pannę młodą razieglymi dobrami, od,ziedzźczongmi
póŹniej pr:ez jej patomlłów, Rozrodzili się anź Licznie
i dziś jeszcze podobno m,ieszkają uokół kdszubskiego Rę-
boszewa, rniędzy toniami Wielkiega a \Iałego Brodna,
pod legendarnq górą §obótlcq.
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