


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

MARIA DĄBROWSKA

ǲikie ziele
Rano do dnia¹ Marynka szorowała skopki² i bańki przy małym stawie. Było eszcze sza-
ro. Liście drzew sto ących ponad wodą wisiały nieruchomo, a tarcie wiechcia o żelazne
obręcze buǳiło odgłos na drugim brzegu. Za drogą w dworskim ogroǳie coś wzniecało
w krzakach akby kaszlnięcia i szeptania.

Podwórze ma aczyło we mgle buro i niewyraźnie. Po małym czasie zaczęło się tam
ednakże coś rozlegać i na drogę wypłynął wóz, cicho sunąc po szarym piachu i postu-
ku ąc niegłośno. Fornal³ sieǳiał bokiem, z bosymi nogami zwieszonymi przez drabki,
pogrążony w gwizdaniu.

Gdy zobaczył ǳiewczynę mięǳy wierzbami, przestał gwizdać i zakrzyczał w e stronę:
— Mogłabyś ty kiecuchny⁴ barzy⁵ podnieść i te giry⁶ umyć, kie ⁷ u wody sto as⁸, nie Kłótnia

s takiemi cornemi⁹ choǳić!
Marynka wyprostowała się, żeby zobaczyć, kto eǳie, gdyż mówił nie po tute szemu.

Ma się rozumieć — nie był to żaden z fornali, tylko bandos¹⁰, nazwiskiem, o ile pamiętam,
Słupecki.

Jechał widać za Banasiaka, bo ego końmi, a o Banasiaku wczora mówili, że na brzuch
leży.

Zobaczywszy, ak rzeczy sto ą, Marynka odgryzła się napastnikowi:
— Ty cyganiaty¹¹ wytrzyścu, byś ty trzy dni swo e mył, to eszcze mo e bydom¹²

bielsze, choć uszargane!
Zaczął coś wołać w odpowieǳi, lecz nie było uż słychać, gdyż wóz w echał na twardą

drogę i gruchocząc skręcał koło drugiego stawu ku wiatrakowi.
Chcąc się barǳie zabezpieczyć przeciwko słyszeniu, co mógł do nie mamrotać, Ma-

rynka sarknęła coś w otwór cynkowane bańki, aż echo w nie zadudniło, i zaczęła śpiewać:
— Miałam jednego brata… — Zaś rozpęǳiwszy się prześpiewała eszcze kole no: —

Nie dbam, nie dbam, że mnie nie szanujesz… — Księże, księże… oraz — A pod moją klaczą
podkowy kołaczą…

Gdy na ostatku zaczynała: — Mówiom luǳie, żem ładna… — zaǳwonili do do u.
Luǳie ruszali się uż koło szopy, w szorowni¹³ u stelmacha¹⁴ i przy chlewach; mgły

się poodwĳały i wszystko rzeźwo stanęło w rumianym złocie poranka.
Marynka ścisnęła oczy i przypatrzyła się mostkowi, przez który była droga do czwo-

raków.
— Co ich nie widać? — spytała sama siebie.
Dó ki¹⁵ wynurzyły się niespoǳianie z furtki dworskiego ogrodu.

¹do dnia (daw. reg.) — o świcie. [przypis edytorski]
²skopek — drewniane naczynie na mleko. [przypis edytorski]
³fornal (daw.) — pracownik zatrudniony ako woźnica w ma ątku ziemskim. [przypis edytorski]
⁴kiecuchna a. kiecka (gw.) — sukienka. [przypis edytorski]
⁵barzy (gw.) — barǳie . [przypis edytorski]
⁶giry (gw.) — nogi. [przypis edytorski]
⁷kiej (gw.) — kiedy. [przypis edytorski]
⁸stojas (gw.) — stoisz. [przypis edytorski]
⁹corny (gw.) — czarny. [przypis edytorski]

¹⁰bandos (daw.) — na emny robotnik sezonowy. [przypis edytorski]
¹¹cyganiaty (gw.) — obraźliwe określenie osoby o ciemne karnac i. [przypis edytorski]
¹²bydom (gw.) — będą. [przypis edytorski]
¹³szorownia — pomieszczenie, gǳie przechowu e się uprząż. [przypis edytorski]
¹⁴stelmach (daw.) — ma ster za mu ący się budową i naprawianiem wozów. [przypis edytorski]
¹⁵dójka — do arka, pracownica od do enia krów. [przypis edytorski]

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dabrowska-dzikie-ziele
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


— Tośta¹⁶ po mnie choǳiły do kuchni? — spytała na młodszych, z którymi miała
dobrą zna omość.

— Nie — odparły ze śmiechem. — Aleśmy przelazły bez¹⁷ ǳiurę w angryście¹⁸ i zaś
sadem.

— Sadowy nie wiǳioł¹⁹?
— Uo… on ta byǳie patrzył na ǳiki angryst. Ale i tak eszcze cierpki.
Pozbierały bańki, skopki, wiechcie i ruszyły do do u.
W ǳwoniące łańcuchami oborze trwał chrupiący niegłośny hałas żucia, mleka strzy-

ka ącego w naczynie i kroków stąpa ących po zgno one słomie.
Krowy myczały od czasu do czasu, a ta, która stała przy samych drzwiach, przestawała

niekiedy ruszać gębą i patrzyła sztywno, ak blade strugi mleka ciekły przez skręt chłod-
nika i ze świegotem kapały do naczynia. Na chłodnik dawał baczenie²⁰ garbaty mleczarz
Dionizy. Przyciągał powązki²¹, gdy dó ki zlewały mleko, oganiał muchy, które brzęcza-
ły dokoła, zmieniał nagrzaną wodę, a potem sieǳiał i przyglądał się, ak wlatywały do
obory czyste granatowe askółki. Ich szczebiot mocnie się rozlegał tu w brunatne ciem-
ności niż na dworze. Pomięǳy wiązaniami stropu widać było migotanie ich białych piersi
z ceglastym ognikiem na gardle.

— Nastąp²² się — mówiły od czasu do czasu dó ki — i — fitu-fitu, fitu-fitu —
szczebiotały bystre askółki. Dionizemu zachciało się spać od tych głosów.

— Co to Marynka ǳisia nic nie mówi? Zawdy²³ tak śpiewo, to czymu²⁴ tera²⁵ nie? Śpiew
— zapytał, by się roztrzeźwić.

— Ady ǳięka Bogu, że raz wyć przestała — rzekł zgryźliwie pastucha²⁶ rozgrzebu ąc
widłami ciepłą zielonkę.

Słysząc te słowa, choć nie miała chęci, na złość zaczęła śpiewać pioseneczkę niedo-
kończoną nad stawem:

Mówiom luǳie, żem ładna,
a to prowda²⁷ nie żadna,
bo mnie mama o chłoǳie
myła rosom w ogroǳie…

Drugie natychmiast zawtórowały:
Mówiom luǳie ci sami,

że o²⁸ barǳo z chłopcami…

— Nastąp się! — wrzeszczały w przerwie, a potem zaczynały znowu:
Nieszczęśliwy tute szy mosteczek,

nieszczęśliwy tute szy most…

Pastucha mówił do swego białego psa: — Psss — bierz e… Pies hycał ostrożnymi
susami przez gnó , szczeka ąc na chybił trafił, i to sprzeciwianie się dodawało gorzkie
uciechy robocie.

Gdy po do u myły sobie nogi z gno u przy studni, Marynka wpadła w niespoǳiewaną
złość na mleczarza Dionizego.

¹⁶Tośta po mnie choǳiły do kuchni (gw.) — to poszłyście po mnie do kuchni. [przypis edytorski]
¹⁷bez (tu gw.) — przez. [przypis edytorski]
¹⁸angryst (gw.) — agrest. [przypis edytorski]
¹⁹wiǳioł (gw.) — wiǳiał. [przypis edytorski]
²⁰dawać baczenie (gw.) — uważać, pilnować. [przypis edytorski]
²¹powązka (gw.) — kawałek tkaniny, przez który ceǳi się mleko. [przypis edytorski]
²²nastąp się (gw.) — przesuń się (do krowy a. konia). [przypis edytorski]
²³zawdy (gw.) — zawsze. [przypis edytorski]
²⁴czymu (gw.) — czemu. [przypis edytorski]
²⁵tera (gw.) — teraz. [przypis edytorski]
²⁶pastucha (gw.) — pastuch. [przypis edytorski]
²⁷prowda (gw.) — prawda. [przypis edytorski]
²⁸jo (gw.) — a. [przypis edytorski]
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— Co le eta²⁹ te wode, akby i³⁰ w studni brakło! — zgrzytnęła. — Chto³¹ mo³² za
wos³³ lać?

Tedy³⁴ chlusnął ze wszystkich sił, sprysku ąc Marynkę po pas, aż zawrzeszczała, co
mleczarz powitał cichym śmiechem.

— Jakie tyż ten Dóniży³⁵ mo³⁶ biołne³⁷ te zembiska. Jak się oześmie e³⁸, to aż aż…
— mówiły ǳiewki, wstawia ąc bańki na ego szary wózek.

Gdy uż ruszyły za wózkiem w stronę dworu, rzekły eszcze:
— Drugie takie som… Te Galic oki³⁹, co tu robiom, to eden w drugiego eszcze

barzy bieliste zemby ma om…
Marynka przerwała z gniewem:
— Te cyganiate diabły? Jakby się człowiek z takim trącił, toby się eszcze ubruǳił.
Mówiąc to i owo do siebie, we rzały mimochodem na pozamykane okiennice dworu.

U pana tylko okno było ak szeroko otwarte i dawał się przez nie wiǳieć pusty pokó
z dawno posłanym łóżkiem.

Wczesna goǳina ze swą ciszą uroczystą i surową panowała w kręgu obłych kasztanów
i na klombie, zarośniętym ciemnoczerwoną półǳiką różą. Marynka, roze rzawszy się,
narwała po droǳe te róży i dała Stasi Jamrozikównie.

— Na⁴⁰, mosz⁴¹ — rzekła dobrotliwie. — Postawisz sobie w zbanyszku⁴², to ci bydom
ładnie pachniały.

Na ławce przed kuchnią sęǳiwa kucharka skubała sennie kurczęta. Mały foks stał
naprzeciwko, przełyka ąc od czasu do czasu głośno.

Marynka zapytała:
— Jużeśta wydowali⁴³ Galic okom?
— Coś ty się szale u na adła? Jeszcze ni ma szóste . Pani dopiero wsta e.
Ze świeczką w ręku wchoǳili w dudniący echem zmrok piwnicy. Marynka stawiała

mleko na kwaśne, le ąc w donice edwabisty płyn. Gdy zamykała spróchniałe drzwi na
kłódkę, Dionizy od eżdżał właśnie do miasta, a bandoska kucharka wołała na nią ak co
ǳień, że iǳie uż po życie⁴⁴ dla bandosów. Życie owo Marynka pomagała e nosić.

Sto ąc w ciemnożółte od wschodniego słońca spiżarni, śród⁴⁵ oschłe woni sypanych
kasz i miękkich tchnień mąki pada ące na kopankę, spytała kucharkę, gǳie bandochy⁴⁶
ǳiś robią. Kucharka powieǳiała, że sieką rzepak pod dębem. To samo potwierǳiły ǳieci
pańskie, które uż wstawały, żeby tam iść. Marynka mogła ǳięki temu wcześnie posprzą-
tać poko e i o ósme skoczyła zrobić masło w te że, gǳie była rano, piwnicy.

Piwnica zna dowała się nieco za dworem w starym budynku, skrytym pod wysokimi
drzewami. Na górze był drwalnik, a pod ziemię wchoǳiło się w kurzu oblatu ące ze
wszystkich stron cegły. Nad schodkami wisiała pa ęczyna brudna i zaprószona, gruba ak
płachta, i wisiały nietoperze ak ulęgałki.

W pierwsze piwnicy porobiono z obydwu stron sąsieki⁴⁷, a w nich leżały kartofle,
którym o te porze rosły uż białe kły, długie na łokieć. W drugie był dostęp do okieneczka
i Marynka na pierw tam podeszła. Za żelaznymi prętami widać było, ak wyrasta ą z ziemi

²⁹lejeta (gw.) — le ecie. [przypis edytorski]
³⁰ji (gw.) — e . [przypis edytorski]
³¹chto (gw.) — kto. [przypis edytorski]
³²mo (gw.) — ma. [przypis edytorski]
³³wos (gw.) — was; tu est to gw. forma grzecznościowa. [przypis edytorski]
³⁴tedy (daw.) — więc. [przypis edytorski]
³⁵Dóniży — gwarowa wymowa imienia Dionizy. [przypis edytorski]
³⁶mo (gw.) — ma. [przypis edytorski]
³⁷biołny (gw.) — biały. [przypis edytorski]
³⁸oześmiać się (gw.) — roześmiać się. [przypis edytorski]
³⁹Galicjok (gw.), własc. Galicyjak (reg.) — mieszkaniec Galic i, t . Małopolski. [przypis edytorski]
⁴⁰na (gw.) — proszę; trzyma . [przypis edytorski]
⁴¹mosz (gw.) — masz. [przypis edytorski]
⁴²zbanyszek (gw.) — ǳbanuszek. [przypis edytorski]
⁴³Jużeśta wydowali — czy uż wydawaliście. [przypis edytorski]
⁴⁴życie — tu: eǳenie. [przypis edytorski]
⁴⁵śród (daw.) — wśród. [przypis edytorski]
⁴⁶bandoch a. bandos (daw.) — na emny robotnik sezonowy. [przypis edytorski]
⁴⁷sąsiek — agment pomieszczenia wygroǳony do przechowywania ziemniaków (w piwnicy) a. siana (w

stodole). [przypis edytorski]
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krzaki bzu i wielkie kasztany. Tuż za okienkiem z tamte strony rozpościerał się parzący
upał, a tuż za nim z te strony był ciężki chłód. Marynka oparła się czołem na prętach,
prześpiewała za okno:

Mo a ǳiewulu, naucz się robić⁴⁸,
bo cie nie po mie żaden królewicz…

i zaczęła wołać — tu-tu-tu — do psów, które miały budę opodal. Psy szarpnęły się
i zahałasowały, a ona wtedy dopiero ze śmiechem poszła chlastać tłuczkiem w śmietanę.
Przez wierzchenek⁴⁹ kierzanki⁵⁰ czuć było zapach tłusty, a zarazem kwaśny i słychać było
gęste chlupotanie.

Marynka stawała to od te strony, to od tamte , żeby się masło chciało lepie robić,
i śpiewała:

Rośnie ziele, rośnie, na oknie w donicy…

Niektóre zwrotki przerywała nieznacznie i nasłuchiwała, ak eszcze przez nieco czasu
głos w zimne ścianie ǳwoni.

Masło się zrobiło pręǳe niż zawsze. Jeszcze było dość czasu do obiadu i posłali Ma- Rośliny
rynkę pleć⁵¹ do ogrodu. Tańcowała po droǳe mięǳy malwami, aż urwała z nich na -
pięknie szą sobie we włosy — co napęǳiło e na usta chełpliwą śpiewkę:

Jaka taka pękata,
a o sobie nie taka…

i z ozna mieniem tym przykucnęła na grządce.
Pleć też barǳo lubiła. Położyła się bokiem w bruźǳie, mięǳy zagonkiem a zagon-

kiem i wyskubywała z ciepłych grudek ǳikie ziele i niepotrzebne chwasty. Trzeba było
mocno uważać, ażeby nie załapać pietruszki albo selera. Do tego na przydatnie było śpie-
wać co płaczliwe. Śpiewała więc kole no: — Wszystko się pole zazieleniało… i — Moja
miło matuleńko, dodejcie⁵² mi rady…

Wtem po słowach — Ojej, ojej, dodejcie mi rady — załapała garścią na pięknie sze se- Gniew, Zemsta
lery. Wytaszczywszy e z ziemi razem z kępą lebiody — aż zachrupało — rzuciła wszystko
w bruzdę i krzyknęła:

— Już o ci zrobie, o ci zrobie! Żeby tak em⁵³ co takie spsocić tem⁵⁴ cyganom⁵⁵!
Przez chwilę pełła w milczeniu i myślała, z którą ǳiewczyną się naraǳi, ak bandosom

dokuczyć, zwłaszcza ednemu, co śmiał o e nogach tak powieǳieć. Paniczowi, który tu
był tamtego roku w gościnie i umizgał się do nich, nakładły w siennik sękatego drzewa
— ale to była rzecz inna.

Usiadła oparta brodą o kolana, chytrząc po cichu, a lebiody, rdesty i ognichy więdły
tymczasem na bruźǳie i więdnąc cierpko pachniały.

Ledwo zdążyła się znów zabrać do pielenia, zaǳwonili na południowy dó , a zaraz po
do u, nim zdążyła pomówić z ǳiewczynami, losy się inacze z nią sprzymierzały.

Nakryła była do stołu i wyszła na werandę wołać ǳieci na obiad. Wtedy zobaczyła, że
kury znów są w klombie. Nagrzebały się uż widać co niemiara, a teraz siadły i pozasypiały
na samym środku, w ciepłym dołku mięǳy na pięknie szymi floksami, naokoło koguta
całego w rudych, granatowych i zielonych piórach.

Marynka skoczyła z krzykiem: — Kury ha! — i — weź e ha! Zwierzęta, Ptak

⁴⁸robić (tu gw.) — pracować. [przypis edytorski]
⁴⁹wierzchenek (gw.) — pokrywka. [przypis edytorski]
⁵⁰kierzanka (reg.) — maślnica, wysokie i wąskie naczynie drewniane, w którym za pomocą tłuczka ubĳa się

śmietanę na masło. [przypis edytorski]
⁵¹pleć a. pielić — wyrywać chwasty spomięǳy roślin uprawnych. [przypis edytorski]
⁵²dodejcie (gw.) — doda cie, da cie. [przypis edytorski]
⁵³jem (gw.) — im. [przypis edytorski]
⁵⁴tem (gw.) — tym. [przypis edytorski]
⁵⁵cygan (gw.) — tu: obraźliwe określenie osoby o ciemne karnac i. [przypis edytorski]
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Kury zbuǳiły się, lecz nie rozumiały, na co ten hałas. Przypodnosiły się niepew-
nie i zasiadały znowu, mierząc wystraszonym okiem w koguta, który wydawał pyta ące
okrzyki. Na koniec, kiedy psy zatętniły dokoła — kury pozrywały się i od razu popadły
w szaleństwo. Wyskoczyły z dołka i popęǳiły na oślep, chrypiąc, pie ąc i gdacząc.

Zbłąkawszy się w popłochu, tym wściekle zawrzeszczały, aż wreszcie trafiły na wła-
ściwe zarośla i nurknęły w stronę kurników.

Furtka na kurze podwórko była zamknięta. Śmielsze kury z rozǳiera ącym okrzykiem
dźwignęły się i robiąc⁵⁶ nad siły skrzydłami przeunęły płot. Drugie rzuciły się w bok.

Na boku tym, pod szczytową ścianą oficyny, w chłoǳie pod bzem bandosy edli
obiad. Łyżki ǳwoniły cienko w gliniane misy, w których pachniały kwaszona kapusta
z kartoflami oraz maślanka.

Bandosy sieǳieli przy stole w koszulach szarych od potu i otwartych na ciemno spa-
lone piersi.

I otóż stało się, że kury poprzerażane do nieprzytomności i osaczone przez psy wzle- Zemsta
ciały na stół. Maślanka chlusnęła, wystraszone ptaszyska rozpryskały e białe krople, ławy
się przewróciły, edna misa zleciała. Tylko psy uspokoiły się znacznie i zżerały prędko po-
wylewane eǳenie śród powszechnego rwetesu.

Szale ąc z radości Marynka u rzała z krzaków, ak pstra kokoszka prysnęła maślanką
w lica Słupecczaka⁵⁷ i ak skoczyła mu na czarny łeb.

Bandosi krzykliwie ruszyli w stronę dworu, gdyż stamtąd poko owymi psami po-
szczuto na nich kury.

— Nie — nie na nich poszczuła e Marynka. Samo się tak zrobiło na e pociechę.
Prędko się stało to, czego pragnęła. Stać tu teraz nie głupia⁵⁸ i czekać, aż ą zobaczą
i zło ą⁵⁹.

Zaroślami, które ą w porę skryły, pobiegła nie na obiad, tylko gǳiekolwiek, przed
siebie. Na pierw uderzała się ze śmiechem o drzewa parku, strąca ąc tu i ówǳie, nie-
chcący, znamię upału, przedwczesny żółty liść. Potem skoczyła dale za rów, za podwórze,
mięǳy stodoły, na puste w te porze pole. Tam na kwiecistym rowie zatupała i głaskana
po kolanach przez przytulie zakrzyczała na spiece⁶⁰, tańcząc po ǳikim zielu:

Uoi zagre mi, groczyku, a nie żału smyczka —
uoi daǳom ci matula, da, ak przedaǳom byczka —
uonydany, uonydana, nanynanynana
uonynyna nanydana uony dada da a-a-a.

W napaǳie radości rwała wiotkie byliny, mietlice, drżączki, powó ki i rozrzucała
e naokoło. Potem stanęła, zakrzyczała swą piosenkę eszcze głośnie i znów zatańczyła.
Zdyszała się, stanęła, znów zatańczyła i znów zaśpiewała, eszcze głośnie i eszcze, eszcze
pręǳe . Potem nastało milczenie i w polu oǳywał się tylko eden ptak cienkim głosem
oraz pasikoniki.

Trzeba było ednakże wracać. Marynka roze rzała się pilnie i cichaczem ruszyła w stro-
nę dworu. Dotarła pomału do kuchni, gǳie kucharka zaczęła ą straszyć.

— O, dostaniesz ty hałas o to, żeś nie przyszła, dostaniesz. Julka musiała obiad za
ciebie wydać i ze stołu pozbierać. Bez coś tak zrobiła⁶¹? Mosz ty rozum?

— A tak. Bez nic. Niech ma om — odparła krnąbrnie i zabrała się od razu do po-
mywania. Czekała, że ą zawoła ą i zacznie się, ak ma ą w zwycza u, powtarzanie ednego
i tego samego dokoła Wosiu⁶² po sto razy. Nie wołali ednak — zebrała tedy pozmywane
rzeczy i poniosła odważnie do stołowego poko u. Nie było nikogo. W otwartych drzwiach
werandy wróbel ćwierkał przenikliwie. Na stole stały niedo eǳone wiśnie. Wzięła sobie

⁵⁶robić skrzydłami (daw.) — machać skrzydłami. [przypis edytorski]
⁵⁷Słupecczak (gw.) — młody Słupecki. [przypis edytorski]
⁵⁸stać tu teraz nie głupia — (Marynka) nie est tak głupia, żeby tu teraz stać. [przypis edytorski]
⁵⁹złoić — zbić, pobić. [przypis edytorski]
⁶⁰spieka — upał. [przypis edytorski]
⁶¹Bez coś tak zrobiła (gw.) — przez co (dlaczego) tak zrobiłaś. [przypis edytorski]
⁶²dokoła Wosiu a. dookoła Wojtek — azeologizm: w kółko to samo, wielokrotnie, do znuǳenia. [przypis

edytorski]
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z garstkę i przez werandę wróciła do ogrodu, na przedpołudniowe mie sce. Tam pieląc ze
skrzętną niewinnością warzywne grządki, śpiewała nie nazbyt głośno:

Kozali mnie kury paść,
a o na nie ciu-u-u.

Gdy nastał zmrok, a bandosy tymże porządkiem co zawsze przyszli do swego stołu
pod bzami, Marynka zwinęła się z mlekiem i uwiesiwszy się mięǳy konarami bzu, dobrze
w zieleń zaszyta, wołała do ednego z nich:

— Ty czorny gno ku! Nie ostawiła ci ta bestra⁶³ kokoszka na łbie akie pamiątki?
Poiska ⁶⁴ się, może co na ǳiesz!

Uczynili, akby nie były powieǳiane do nich żadne słowa. Rozczarowana wróciła do
dworu i gdy zaczęła sobie słać łóżko, usłyszała, że ktoś wszedł do kuchni.

— Kto tam? — spytała kucharka, przerywa ąc różaniec.
Marynka wyszła ze stanc i na kuchnię i stanęła oko w oko ze Słupeckim.
— Niech banǳie pokwalony⁶⁵!
— Na wieki.
Podszedł blisko. Powieǳiał, że u nich est ǳisia granie przed kuchnią i czyby nie

przyszła. Rzekł to po cichu, akby w sekrecie.
— Co ni mom przyńść⁶⁶ — odparła bez wahania, gdyż iść na tańce była to rzecz

zwycza na.
— No to dali⁶⁷ — przyzwał nagląco.
— Marynka, chto ta po nocy przylos⁶⁸? — zaskrzypiała uż spod pierzyny kucharka.
Marynka poczuła się w nieprzy emne spółce i wstyǳiła się przed starą o tym mówić.
— Nic, nic — odparła mrukliwie.
Wyszli razem, ale gdy się znaleźli w ciepłych zmrokach, skoczyła mięǳy aśminy. Nie

uskoczyła daleko. Słupecki okazał się chybszy⁶⁹ i przytrzymał ą, aż za ęczała. Przytrzymał
i nakierował na ścieżkę tak, że musiała iść.

— Puść mnie — mówiła całą drogę. — Puść mnie. Flirt, Taniec, Walka
— Na co? — pytał z głupia ant. — Nie kces⁷⁰ ze mno potańcować. Co to a nieładny?
Odwróciła tym barǳie głowę, by ani we rzeć na tę niegodną urodę. Puścił ą dopiero,

kiedy uż luǳie wiǳieli, że nadchoǳą. Teraz nie mogła uciekać, boby się wydała na
pośmiewisko. Myśleliby, że ǳika.

Dobrze — bęǳie więc tańcowała z tym chłopaczyskiem. Należy e się to za karę,
skoro dała się zdurzyć⁷¹ słowem bożym. W ustach takiego nic nie est święte. Ale uż ona
emu też obmyśli, żeby potańczył. Mało mu eszcze, że mu psy obiad zeżarły — bęǳie
miał co więce .

Lecz w miarę ak tańczyli, serce e truchleć zaczęło. To nie był taniec, to było kato-
wanie człowieka. Ręka Marynki zsiniała od uścisku pięści Słupeckiego. W sobie czuła się
opasana nie ramieniem, a łańcuchem z gorącego żelaza, od którego żebra chciały popękać.

Uścisk nie sfolżał⁷² nawet, kiedy muzyka grać przestała.
— Dali, siędnĳ, to wytchnę⁷³ — chrapnęła wtedy zgoniona.
— Mogemy⁷⁴ postać — odparł bez pośpiechu i przytupywał na mie scu.
Gracz obtarł pot i wiǳąc taką gotowość rozciągnął znowu mieszki harmonii.
Taniec przedłużał się. Inni dwakroć lub trzykroć pozmieniali się, pooddychali — a oni

wciąż się kręcili. Marynka spociła się aż do wierzchniego oǳienia i nie dyszała uż, lecz
⁶³bestra (gw.) — bystra, sprytna. [przypis edytorski]
⁶⁴poiskaj się — przeszuka swo e włosy. [przypis edytorski]
⁶⁵Niech banǳie pokwalony (gw.) — niech bęǳie pochwalony (w domyśle: Jezus Chrystus). [przypis edy-

torski]
⁶⁶Co ni mom przyńść (gw.) — czemu nie miałabym przy ść. [przypis edytorski]
⁶⁷dali (gw.) — dale . [przypis edytorski]
⁶⁸chto ta po nocy przylos (gw.) — kto to po nocy przyszedł. [przypis edytorski]
⁶⁹chybszy (gw.) — szybszy. [przypis edytorski]
⁷⁰kces (gw.) — chcesz. [przypis edytorski]
⁷¹zdurzyć (gw.) — ogłupić, omamić. [przypis edytorski]
⁷²sfolżeć (daw.) — zelżeć. [przypis edytorski]
⁷³Dali, siędnĳ, to wytchnę (gw.) — no uż, usiądź, to odpocznę. [przypis edytorski]
⁷⁴mogemy (gw.) — możemy. [przypis edytorski]
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sapała, świszcząc przez nos, a Słupecki coraz to dwoił prędkość. Na koniec nie wytrzymała
i spróbowała się wytargnąć z ob ęcia pełnego nienawiści. Stracił krok może na moment,
zachwiał się, gdyż była mocna, lecz nie puścił. Przeciwnie, ścisnął ą tym zaciekle .

— By nie to, że na oczach — tobym ci… Jo i chłopu poraǳe⁷⁵ — zachrypiała po
cichu.

Roześmiał się. Sam też sapał. Krople potu z ego twarzy upadły Marynce na lica.
Stęknęła głośno. Inni spostrzegli, że się coś święci, porzucali własną zabawę — patrząc,
ak tamci paru ą niby żelazo w ognisku zanurzone.

Tończ, tończ,
małe ǳiwcze⁷⁶,
tończ, tończ…

uǳili edni, a druǳy do nie :
— Nie de ⁷⁷ sie, Maryś! Nie de sie bandochowi.
Gdy znowu ęknęła, zaczęli wołać:
— Co on i⁷⁸ robi! Słupecki! Ostaw⁷⁹ ǳiewuche.
— Huknĳ go, Jędrek!
— Nie grać. Przestać ta z graniem!
Harmonia rozdarła się ryczącymi akordami i zamilkła.
Słupecki puścił Marynkę stańczoną prawǳiwie że do upadłego. Odleciała, tacza ąc

się aż do ściany, i upadłszy pod murem, zaczęła rzęzić ak człowiek duszony. Słupecki stał
blady przy płocie i obu rękami obcierał twarz. Wstrząsał się raz po razie, akby płakał.

Rusocińskie⁸⁰ chłopaki rzuciły się ku niemu z wygrażaniem. Ludwik Unisławski ich
wstrzymał, mówiąc wzgardliwie z głębi swoich doświadczeń:

— Poodźta⁸¹. To ta eich⁸² sprawa. Jest ta o co się waǳić⁸³. Pies ta ze sukom się nie
pożrom — nie bo ta się…

ǲiewuchy, poodciągane przez kochanków, zostawiły Marynkę.
Dźwignęła się spod muru, akby wstała z ciężkie choroby, i zaczęła iść ku dworowi.
Słupecki dogonił ą i spytał:
— Tero wis⁸⁴, kto mocnie sy? Tero wis? Ty złe ǳicie⁸⁵. Miłość, Konflikt
W odpowieǳi na słowa te usiadła na kamieniu i zapłakała. Podchoǳił natarczywie

to z te , to z tamte strony, ale za każdym razem odpychała go nogą i pięścią. Tedy dał
spokó . Zaczął odchoǳić i po droǳe oberwał z krzaka liść, a krzak wstrząsnął się głośno
w nocne ciszy.

Marynka przestała płakać. Po chwili krzyknęła:
— Nawróć⁸⁶ się!
Nawrócił się i przyszedł. Powstała przerażona wszystkim, co się zrobiło, i nagle sko-

czyła w ego ramiona akby w przepaść.
Gdy się wywlekli obo e spomięǳy zarośli, miało się uż na ǳień. Dwór stał cicho

w zawo u mleczne drogi, w rozprysku gwiazd świecących eszcze biało nad stromym
dachem.

— Gǳie śpis? — zapytał Słupecki.
— Przy tamtym oknie — rzekła po cichu i nagle poskarżyła się:
— Jeszcze mieć byde⁸⁷ sprawe o te kury.

⁷⁵Jo i chłopu poraǳe (gw.) — estem tak silna, ak mężczyzna. [przypis edytorski]
⁷⁶tończ, małe ǳiwcze (gw.) — tańcz, mała ǳiewczyno. [przypis edytorski]
⁷⁷dej (gw.) — da . [przypis edytorski]
⁷⁸ji (gw.) — e . [przypis edytorski]
⁷⁹ostawić (gw.) — zostawić. [przypis edytorski]
⁸⁰Rusocińskie chłopaki — chłopcy mieszka ący w Rusocinie; Rusocin: wieś stanowiąca mie sce akc i wielu

opowiadań Marii Dąbrowskie , ako pierwowzór wskazywany est Russów, wieś w wo . wielkopolskim, położona
ok.  km na płn. od Kalisza, w które autorka uroǳiła się i spęǳiła ǳieciństwo. [przypis edytorski]

⁸¹poodźta, własc. podźta a. pójdźta (gw.) — chodźcie; ode dźcie. [przypis edytorski]
⁸²jeich (gw.) — ich. [przypis edytorski]
⁸³waǳić się (daw. a. gw.) — kłócić się, wchoǳić w spór. [przypis edytorski]
⁸⁴tero wis (gw.) — teraz wiesz. [przypis edytorski]
⁸⁵ǳicie (gw.) — ǳiecię, ǳiecko. [przypis edytorski]
⁸⁶nawrócić się (daw., gw.) — zawrócić. [przypis edytorski]
⁸⁷byde (gw.) — będę. [przypis edytorski]
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— Niek⁸⁸ im Pan Bóg da zdrowie — odparł ciepło i obo e zaśmieli się.
Marynka nie miała ednak sprawy o kury ani naza utrz, ani potem. Gdyż było właśnie Praca

zapowieǳiane, żeby kury wyganiać z klombów. A prócz tego te ǳiewczynie robota paliła
się w ręku. Teraz w żniwa dobrze mieć taką, co zna dowała czas, żeby i w ogroǳie co
zrobić, gdyż o dostanie kogo z pola do ogrodu nie można było marzyć. Lubiono także e Śpiew
śpiewki.

— Przyna mnie wesoła, nie choǳi ciągle z nadętą gębą, a ak śpiewa, to wiem, że
w ogroǳie owoców mi nie z ada — mówiła pani.

To edno tylko w Marynce było dworowi przykre, że ciągle z kielczakami⁸⁹ zaczynała.
Pan był o to cokolwiek zły.

— ǲiewucha ma z osiemnaście lat i żadnego zastanowienia; eszcze się od nich do-
igra.

Lecz po namyśle państwo przyznali razem:
— Lepie , że z nimi zaǳiera, niżby miała do nich latać i zadawać się z którym ak Ciąża, Kobieta ”upadła”,

Upiórinne.
Tak. Dosyć uż wszyscy mieli tych nieproszonych ǳieci, które się ciągle roǳiły,

umierały, potem straszyły.
Następna sprawa z bandosami wynikła zresztą nie z powodu Marynki. Przyszli się

poskarżyć, że im do izby, gǳie spali, z kurników smród barǳo leci.
Trzeba było za rzeć do kurników, które leżały na drugim końcu budynku. W sionce

koło stanc i oprzętki⁹⁰ pani się na coś natknęła i szerze otworzyła drzwi, żeby zobaczyć
co to. Zza stromych schodów, które wiodły na strych, wyzierał siennik.

— Co to za siennik tu leży?
Oprzętka rzekła śpiesznie i głośno, wchoǳąc do pustego kurnika:
— Sprzątać się sprząta, ale na takie gorąco zawdy⁹¹ byǳie⁹² czuć kole kurów⁹³.
Pani ponowiła pytanie:
— Co to tu leży?
Oprzętka węszyła duszną wilgoć, odwleka ąc eszcze odpowiedź. Na koniec rzekła

razem z echem:
— To ta tegu Janka…
— Co za Janka?…
— Ady ten… ak się nazywa, Słupecki, śpi tu z Marynkom ze dworu.
Teraz i pani wkroczyła pośpiesznie do kurnika i bada ąc zgno one klepisko wszczęła

alarm na zapuszczenie i brudy.
— Przy wszystkim trzeba coǳiennie być samemu, inacze ani do głowy komu przy -

ǳie, żeby co zrobić — zasmuciła się.
Po chwili spytała, przeraźliwie zdumiona i prawie uduszona od niemiłe woni:
— A temu… Słupeckiemu, tu nie śmierǳi?
— Jemu nie śmierǳi — rzekła stara z pogardliwą zazdrością. I rada teraz z odwrócenia

rozmowy, dodała:
— Jak sie tu na noc zdybiom⁹⁴, ak sie ścisnom, to ta o świecie nie wieǳom.
W goǳinę po te ważne i zdumiewa ące rozmowie Marynka spytała pani, czy może

nie przy ść do obiadu. Julka od ǳieci za nią poda i wszystko zrobi, a ona pó ǳie po-
móc bandoskie kucharce zanieść obiad na pole. Kielczaki robią tak daleko, że nie mogą
przychoǳić na południe.

Prosiła o to uż kilka razy i zawsze miała pozwolone. Na nikogo nie można się było
gniewać, kto służyć chciał sprawie żniwa.

Lecz teraz można było wątpić, czy to pomaga sprawie żniwa — czy nawet Marynka
w ogóle ten obiad nosi.

⁸⁸niek (gw.) — niech. [przypis edytorski]
⁸⁹kielczak (gw.) — mieszkaniec Kielc; tu: przybysz spod Kielc. [przypis edytorski]
⁹⁰oprzętka (daw.) — pracownica dogląda ąca i karmiąca świnie i kury. [przypis edytorski]
⁹¹zawdy (gw.) — zawsze. [przypis edytorski]
⁹²byǳie (gw.) — bęǳie. [przypis edytorski]
⁹³kole kurów (gw.) — koło kur; przy kurach. [przypis edytorski]
⁹⁴zdybać (gw.) — tu: spotkać. [przypis edytorski]
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Ma się rozumieć, nie nosiła go wcale. O ile dostała takie pozwolenie, to nawet do u
swego częstokroć nie skończyła. Mleczarz Dionizy za nią poda ał, a ona biegła na pola, Miłość spełniona
gǳie sprzątali. Jeżeli było zawczas, to odpęǳała ǳiewuchy i sama pobierała za Słupec-
kim ostatnie garście. Luǳie zmagali się i zwĳali w szklistym szeleście, a kiedy niekiedy
pili wodę, postawioną w cieniu gruszki. Gdy nastawało południe, Marynka patrzyła, ak
Słupecki e obiad, zaś potem szli obo e gǳie precz.

Zapuszczali się w niepokoszone eszcze zboże i tam w palącym ak spirytus powietrzu, Seks
przy byle akim rowie napadali na siebie ak zbó e. Całowali swe twarze słone od potu,
gnietli i rwali sobą wiotkie przytulie, szarpali w ciosach miłości płatki cykorii, a gniewne
przyduszone trzmiele wybĳały się spod nich, dudniąc w splątane trawie.

Mimo że tak było i że pani uż to i owo było wiadome — pozwolono e ǳiś eszcze
„zanieść obiad”, gdyż trzeba się było w ogóle namyślić nad tą rzeczą. Odeszła śpiewa ąc
po cichutku i namiętnie:

Powieǳiołeś, że mnie weźniesz⁹⁵,
ino⁹⁶ z pola żytko zeżniesz…

Po południu miała być w ogroǳie i obcinać z pędów truskawki. Nie było ednak
słychać, aby śpiewała.

Niezadowolona z siebie i wieǳiona osobliwą ciekawością, pani wyruszyła, żeby zo-
baczyć, co się tam ǳie e.

Szła ostrożnie słoneczną stroną przez warzywa i kwiaty. Marynki nie było ani przy Jabłko, Grzech
ednych truskawkach, ani przy drugich. Wobec tego pani zanurzyła się w stary ogród,
barǳie zacieniony i chłodny. Nie rosły tam kwiaty ani ogrodowizny⁹⁷. Jedne drzewa
rozpościerały swo e gałęzie po trawnikach, inne były olbrzymie ak drzewa w puszczy
i roniły swó drobny owoc z niedosiężone wysokości.

Naprzeciwko cukrówki⁹⁸, pod którą leżały porozstrzaskiwane gruszki lepkie od soku, Uroda
w cieniu zǳiczałych malin spała Marynka — ogromna i wspaniała — z wyrazem słodyczy
na różowym obliczu. Naokoło były porozrzucane ogryzki cukrówek.

W skwarne ciszy dawał się słyszeć z drugie alei szewiecki młoteczek sadowego,
a młody chłopak sadowych krążył pode rzliwie w pobliżu. Niekiedy mówił do swego
psa: — Na tu, na… — co słychać było cienko i blado w piekących blaskach gorąca.

Pani na razie stała w milczeniu, zaskoczona pięknością śpiące ǳiewczyny. Była to
piękność niesforna, asnowłosa i mimo woli potężna.

Lecz co ma być w gospodarstwie zrobione — zrobione być musi — i Marynkę trzeba
było przebuǳić.

Szarpnięta i zawołana zerwała się od razu przytomnie i rześko ak ǳiecko.
— Usnęłam zǳiebko? — zapytała nieśmiało.
— Nie zǳiebko, tylko uż czwarta. Co ty sobie myślisz w ogóle?
ǲiewczyna wstała w milczeniu i poszła do truskawek.
— Zbałamuciłaś się… Zbałamuciłaś się — mówiła pani, towarzysząc e aż do mie sca

pracy.
— Żebyś mi ǳiś przyna mnie była na czas u do u — dodała na zakończenie długich

przemówień.
Marynka nie była ednak na czas. Kiedy o siódme wieczorem ǳwonili, błąǳiła wła-

śnie mięǳy stawami na droǳe, po które taczały się wozy ze swym olbrzymim ak dom
złoty ciężarem. Zaprzęgano nie czwórkami, tylko po parę koni i wszyscy, kto żywy, wozili
zboże, gdyż miało się na burzę.

Marynka czyhała śród słomy, zwiesza ące się z przydrożnych lip, od których wiało
skwarem. Gdy Słupecki nad eżdżał, biegła za nim wyciąga ąc z woza kłoski, i adła ziarnka,
które on zwoził. Na te zabawie zobaczył ą rządca, zezwał, wygnał do do u i naskarżył we
dworze.

⁹⁵weźniesz (gw.) — weźmiesz. [przypis edytorski]
⁹⁶ino (gw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁹⁷ogrodowizny (daw.) — rośliny uprawne, rosnące w ogroǳie, t . warzywniku; warzywa. [przypis edytorski]
⁹⁸cukrówka — gatunek gruszy. [przypis edytorski]

   ǲikie ziele 



— Robi się niemożliwa, rzeczywiście niemożliwa — rzekła pani — ale cóż ona winna,
zakochała się ak nieprzytomna, trzeba z nią po dobroci.

I naza utrz przy maśle zaczęła z nią w tym duchu rozmowę.
— Czy ty wiesz, głupia ǳiewczyno, co ciebie czeka? — mówiła.
Lecz Marynka nie chciała przy ąć żadnych ostrzeżeń dla swego dobra. Gorszyło ą za Miłość, Kobieta ”upadła”

barǳo mówić o swym kochaniu z kimś ze dworu. Pani napomykała wyraźnie o te rzeczy,
a Marynka, prze ęta za nią wstydem, powtarzała tylko uparcie, aby przerwać:

— Jo ta nikumu nie waǳe⁹⁹.
Za to z ordynariuszkami¹⁰⁰ i z matką kłóciła się nieraz zażarcie o tę miłość. Baby

wciągały ą do czworaków¹⁰¹ i nauczały, że ma tak nie latać za chłopakiem.
— Jak byǳiesz zanadto po ego woli, to ani sie obe rzysz, ak ci powi: — póǳiesz¹⁰²

— akby psu.
Odpowiadała, że przenigdy nie powie. Na to dały e niemało wiarygodnych przy-

kładów, ak oni prędko mieli dosyć takie , co im nazbyt gorliwie służyła, i ak chłopa
trzymać należy za łeb z daleka a z daleka.

Ze łzami szeptała na to:
— Choćby mi kazał precz iść, to z ego nielubienia eszcze wiency¹⁰³ pociechy lo¹⁰⁴

mnie, ak z drugiego nie wiem akie miłości.
— Masz głupiom — wyrokowały wtedy.
We dworze przerażono się eszcze barǳie tymi konszachtami po chałupach. Mięǳy

dworakami są rozmaici luǳie. Jeszcze zacznie co ze dworu wynosić. Już i tak ginęły akieś
rzeczy.

Zaczęło rosnąć przekonanie, że Marynka est nie tylko tłuk, ale i poruchliwa.
— Wszystko można zrozumieć — mówiło się coraz częście — ale nie wytrzymamy

z nią długo.
Namyślano się, by ą odprawić. Niech sobie iǳie w pole robić, w końcu i dla ǳieci

nie est dobrze na to wszystko się patrzeć — a choćby słyszeć.
Marynka, akby nie wieǳąc, że koło nie tak uż krucho, przyszła w porze tych na-

mysłów do pana prosić o zasługi i żeby e pozwolił iść utro na odpust do Bruǳewa.
Dopiero co przy wypłacie o to samo prosił Słupecki.

— To z nim chcesz iść? — spytał pan, otwiera ąc niepewnie i z namysłem szufladę.
— Tak, z nim — odparła i hałaśliwie chrząknęła.
— Na co ci tyle pienięǳy? Nic nie chcesz oszczęǳić? Na wesele ci bęǳie potrzeba.

Cóż to, o weselu nie myślisz?
Zaczęła milczeć z nieprzy aznym uporem.
— Żebyście mi do wieczora wrócili.
— Co nie mamy wrócić — krzyknęła zachłystu ąc się.
— Co wam się tak zachciało? W na większe żniwa…
— Jutro święto — przypomniała nieśmiało, a po chwili dodała:
— Nigdy nigǳie nie choǳimy. Nic człowiek nie oboczy¹⁰⁵…
— Dobrze, dobrze — przerwał pan niezadowolony.
Naza utrz, zanim się ściemniło, popowracali wszyscy, którzy choǳili do Bruǳewa,

oprócz Marynki i bandosa.
Po kolac i zaczęto na nich wyglądać z gniewną zawiścią.
Przy kłaǳeniu się spać we dworze stwierǳono:
— A Marynka eszcze nie przyszła.
W nocy niektórzy luǳie słyszeli, że psy mocno szczeka ą koło kapliczki przy szosie.
— Przyszli — mruczeli ci, których to obuǳiło, i zasypiali z ulgą.
Rano pokazało się, że nie przyszli — i coś cierpkiego zawaǳało każdemu w sercu. Zazdrość

Luǳie mieli złość do tych dwo ga za ich lekkomyślność i szczęście.
⁹⁹Jo ta nikumu nie waǳe (gw.) — a tam nikomu nie przeszkaǳam. [przypis edytorski]

¹⁰⁰ordynariuszka (daw.) — pracownica folwarku, odbiera ąca część zapłaty w formie ordynariów, t . w płodach
rolnych. [przypis edytorski]

¹⁰¹czworaki (daw.) — budynki mieszkalne dla pracowników folwarku. [przypis edytorski]
¹⁰²póǳiesz (gw.) — ode dź, ucieka (do psa). [przypis edytorski]
¹⁰³wiency (gw.) — więce . [przypis edytorski]
¹⁰⁴lo (gw.) — dla. [przypis edytorski]
¹⁰⁵oboczyć (gw.) — zobaczyć. [przypis edytorski]
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Dopiero koło podwieczorku Marynka i bandos ukazali się z daleka na szosie.
Żniwa były eszcze wszęǳie na gwałt. Kosili na trzech polach, na dwóch — żniwiar-

kami, na trzecim — ludźmi.
Marynka i Słupecki ak państwo, nic się nie śpiesząc, stanęli koło pola. Grabie żni- Maszyna

wiarek cięły żółtymi zębami modre niebiosy. Naręcza pszenicy ślizgały się przez niebieską
platformę, a suchy terkot sunął brzegiem szeleszczącego zboża. Wielki napis MACCOR-
MICK¹⁰⁶ skakał czarnymi literami po ścierniu, na którym odgniatały się w zielone ko-
niczynce wzorzyste ślady żelaznych kół żniwiarki.

Włódarz¹⁰⁷ ukłonił się przybyszom aż do ziemi.
— Kłaniam się aśnie państwu! — krzyknął i zwrócił się do luǳi: — Dali, powiążta

aśnie państwa, może ta trząchnom sakiewkom.
Nieżyczliwy śmiech pochwalił tę złośliwość.
Kochankowie postali nieco przez honor, a potem prędszym krokiem ruszyli ku czwo-

rakom. Naprzeciwko mieszkania Marynki usiedli pod topolą i poskładawszy węzełki, ob-
cierali spocone twarze.

Marynczyna matka wyszła przed sień, i przysłania ąc oczy, krzyknęła pyta ąco:
— No?
Podeszli bez pośpiechu.
— No co? Przyszlimy.
— Ale kie ¹⁰⁸? — wrzasnęła.
— Jach¹⁰⁹ to, kie ? Bo to mało droga? Zgrzali my się ak nie wiem co. Dalibyśta,

mama, czegu się napić. Nie poszliśta na pańskie?
— Adym¹¹⁰ wyglądała, żeby was przed drugimi zobaczyć.
Wciągnęła ich do chałupy, zamknęła drzwi i załamała ręce. Już zostało zapowieǳiane,

że Marynka ma się we dworze nie pokazywać. Włódarze też e nie chcą w pole, bo
mówią, że ona tylko patrzy, gǳie się położyć — a robić e się nie chce. Słupecki ma
zaraz od echać w swo e strony.

Cała ta mowa nie była im do smaku.
— Bez co tyle hałasu? — mówili wzrusza ąc ramionami. — Że się człowiek trochę

zabawił? Żeby my co komu zrobili, ale czy to im ubyǳie¹¹¹, że ta chto¹¹² eden do żniwa
raz nie przyszed. Żeby na małem¹¹³ — tak, ale tu?

Lecz gdy matka nie ustawała, popada ąc w coraz to większą rozpacz — spochmurnieli,
a na koniec sami zaczęli nalegać, żeby poszła do dworu za nimi prosić. Gdy matka prosi
— kobieta siwa — rzecz się inacze wyda.

Nie chciała o tym słyszeć. Jeżeli ży ą ak psy, niech ak psy idą wiatru po polu szukać.
Sami się rząǳą — to niech się rząǳą.

W takim razie mówi się — trudno. Rozpakowali węzełki i pokazali, co sobie kupili Dar, Ambic a
na odpuście. On e glinianego kokotka¹¹⁴, kwiaciatą chustkę, wstążki, paciorki i atłasowy
fartuch w róże. Ona emu spinkę do koszuli, czerwony fontaź¹¹⁵ i dewizkę¹¹⁶ do zegarka.
Pokazał, ak ą nosi — zaczepioną o ǳiurkę i zatkniętą do puste kieszeni.

Matce podobał się ten towar, lecz mimo to chwyciła się za głowę:
— Ileśta na to wydali⁈ Wom dać grosz do pazurów! Wom dać grosz!
Zobaczyła asno, że gdy ich samych zostawi, pó dą na ǳiady. Trzeba ich przy sobie

mieć i opiekę nad nimi rozciągnąć. Tedy zmieniła swe chęci i kiedy zmierzchało, ruszyła

¹⁰⁶MACCORMICK, własc. McCormick — marka maszyn rolniczych, od nazwiska wynalazcy żniwiarki Cy-
rusa Halla McCormicka (–). [przypis edytorski]

¹⁰⁷włodarz a. włódarz (daw.) — tu: pracownik zarząǳa ący robotnikami rolnymi w folwarku. [przypis edy-
torski]

¹⁰⁸kiej (gw.) — kiedy. [przypis edytorski]
¹⁰⁹jach (gw.) — ak. [przypis edytorski]
¹¹⁰Adym wyglądała (gw.) — przecież wyglądałam. [przypis edytorski]
¹¹¹ubyǳie (gw.) — ubęǳie. [przypis edytorski]
¹¹²chto (gw.) — kto. [przypis edytorski]
¹¹³na małem (gw.) — tu: w niewielkim gospodarstwie. [przypis edytorski]
¹¹⁴kokotek (gw.) — kogucik. [przypis edytorski]
¹¹⁵fontaź (daw., z .) — chustka na szy ę, wiązana w kokardę. [przypis edytorski]
¹¹⁶dewizka (daw.) — łańcuszek, na którym wieszało się zegarek; dewizkę zaczepiało się na guziku kamizelki,

żeby łatwo było wy ąć zegarek z kieszeni. Luǳie, których nie było stać na kosztowny zegarek, nosili sam
łańcuszek ako ozdobę. [przypis edytorski]
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mężnie do pana. Komornicą¹¹⁷ była tylko, co prawda, lecz wdową po fornalu, co służył tu
lat piętnaście — i nigdy o nic nie prosiła.

Na pana trzeba było chwileczkę pod oknem czekać. Otwarty lufcik skrzypiał w tchnie-
niach wieczoru. Skrzypiał tak długo, aż serce upadło w stare matce i zapomniała, co sobie
po droǳe wymyśliła, że powie, aby młodych bronić. Przestraszyła się barǳo, gdy pan
wszedł do poko u i z daleka od biurka zapytał w stronę okna:

— Co tam?
Zaczęła przedstawiać sprawę:
— Nie o mnie choǳi, ale o te ǳieci, żeby nie zmarniały — powtarzała i mówiła co

chwilę: — Co o to chciałam powieǳieć?
— No tak. No co? No więc? Jakie ǳieci? No więc? — przerywał ciągle pan.
Zbita z tropu tymi słówkami, tłumaczyła się z trudem. Nie prosi o to, by Marynkę Obycza e

przy ąć z powrotem do dworu, lecz niech e włódarze daǳą choǳić w pole, gdyż inacze
by nie wyżyły. I o Słupeckiego śmie prosić, żeby go pan nie wyrzucał, żeby go nawet na
dobre zgoǳił¹¹⁸, to może tę Marynkę po mie. Dodała płacząc: — I tak uż est na wstyd
podana i ǳiecko mieć z nim bęǳie.

Pan podniósł krzyk. O niczym nie chciał słyszeć. Pan
— O to mi nie choǳi, z kim kto śpi, tylko żeby robota była zrobiona. Czy oni przestali

rozumieć, co to są żniwa? Co to est, ak deszcz wisi? Że każde ręce, co zbędą, każdy ǳień,
co go kto zbałamuci, to akby kto chleba ukradł.

— Co ukrad⁈ — krzyknęła zmylona, gdyż przez płacz mało słyszała. — Nic nie
ukradli! Ale żeby nie wiem co wzieni, żeby sie edno z drugiem nożami pożgali, toby nie
taki był hałas. O to luǳie mnie pomstu om, ak sie kto nienawiǳi, ino tego ścierpieć
nie mogom, ak się druǳy kocha om. A że nie na czas przyszli, to i świętemu się zdarzy
— zakończyła niespoǳiewanie i po ednawczo.

— Co świętemu, gǳie świętemu?
— W taki upał, na taką drogę — ąkała, obciera ąc łzy, i wciąż nie mogła sobie

przypomnieć, ak ich miała usprawiedliwić.
Pan wychylił się do połowy przez okno i nuże wołać, czy ona nie wie, ak daleko est

do Bruǳewa.
Siląc się na spokó , zaczęła rozważać:
— Od figury do Helenówka byǳie wiorst¹¹⁹ może ze dwie. Od Helenówka zaś do

krzyża byǳie ze trzy.
— Co to znaczy? — zacietrzewił się pan.
— Od krzyża — mówiła w natchnieniu — do krzaczków, kole Borkowskie granicy

— ze dwie. Od krzaczków do ty kapliczki kole Piątku tyż ze dwie, a zaś od Piątku byǳie
eszcze ze dwie mile.

— We łbach wam się pomieszało! Tam wszystkiego nie ma dwu mil — oto est wasza
droga.

Zaczęła po raz drugi, a w miarę obliczania droga do Bruǳewa rosła i wydłużała się.
Gdy na koniec stara wyraziła poǳiw, że na ǳisia zdążyli, pan zamknął okno.

Wtedy postawszy eszcze śród blade nocne pogody, zezwała od ostatnich Marynkę
i Słupeckiego, przez których wstyd eść musi na stare lata. Nagle przypomniała sobie.
Miała powieǳieć, że wu pod Bruǳewem był chory i że u niego się zatrzymali. Ale
przypomniała za późno.

Wróciwszy do chałupy zastała Marynkę i Janka w swoim łóżku. Gdy usłyszeli, że
nic nie wskórała, wyleźli, ubrali się i zaczęli e skromnie posługiwać. Zadumali się we
tro e nad swym losem. Jedyną ulgą stało się to wszystko, co powieǳieli na dwór. Nie Pozyc a społeczna, Chłop
pożałowali mu słów. Tyle tylko, że pośmiać się z nich można niekiedy, lecz zrozumieć się
z tymi panami na żaden sposób niepodobna. Może nawet lepie , że Marynka tam służyć
nie bęǳie. Są takie, które się z nimi zży ą — ak choćby Julka Kaczmarków, co ą wzięli
do ǳieci. Ona est wszęǳie akby u siebie w domu — i tu e dobrze w chałupie, i tam.
Przerobiła się prawie na pannę, ale Marynka nie taka. Ona tam była pomięǳy nimi ak Kondyc a luǳka
akie ǳikie ziele. Ma się rozumieć kłopot est, że im nie chcą darować — trzeba myśleć

¹¹⁷komornica— chłopka nie ma ąca własne chałupy ani ziemi, płacąca pracą za mieszkanie. [przypis edytorski]
¹¹⁸zgoǳić (daw. gw.) — przy ąć do pracy. [przypis edytorski]
¹¹⁹wiorsta (daw.) — daw. ednostka długości, ok.  km. [przypis edytorski]
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teraz, co robić. Uraǳili echać w Kieleckie i tam się pobrać, a potem emigrować do Prus
albo gǳie.

— Niech ta wszystko zabierom. Niech ta żyć nie daǳom — co zrobiom? Zabró-
niom to drogi we świat? Abo siebie samego człowiekowi zabierom? Nie zabierom —
gorączkowała się Marynka.

— Rząd gorzy¹²⁰ zrobi cłowiekowi, ak do wo ska pogna, na Kapkaz¹²¹ abo gǳie —
a i tak nic nikomu nie banǳie. Daǳom luǳie rade kozde rzecy — dopełnił Słupecki
e słowa pełne odwagi.

Odwaga ednak na razie nie była potrzebna, bo rzecz się wyczerpała niedługo. Do
chałupy Kuźniaków, gǳie Słupecki na dobre uż kwaterował, przyszedł włódarz i spy-
tał szorstko, czy chcą iść do roboty. Gniew pana przemienił się na to pytanie, tak ak
wzgardliwa niechęć Marynki przeobraziła się była w miłość.

Ma się rozumieć, poszli. Po droǳe Marynka prześpiewała:

— Lniane włosy, lniane włosy, a oczy niebieskie…

oraz

Nie dume sobie, ǳiewucho, nie dume sobie,
chociaż ci o ograniczny, wiem o o tobie.

Tę pieśń pode mowała kilkakroć na nowo. Była to ulubiona śpiewka, które słowami
Janek nęcił ą zawsze do siebie.

W tyǳień potem żniwa były skończone i zaczęli postanawiać wesele. Słupecki wy-
bierał się w swo e strony na akie ǳiesięć dni, żeby dostać pozwolenie od roǳiców, gdyż
był niepełnoletni.

Pan chętnie zgoǳił się na ten wy azd, bo dwór miał dosyć zgorszenia i, owszem,
popierał ten ożenek.

Osamotniona Marynka choǳiła teraz na warztę do stodoły, gǳie śpiewała od rana
do nocy:

He , bywa , bywa , nadobny Jasiu,
dawnom cie nie wiǳiała…

Stodoła, ze swymi bladymi kra obrazami w otwartych na przestrzał wrotach, pełna Maszyna
była huku maszyny, szelestu słomy, suchego kurzu. Piec lokomobili¹²² stał przed stodołą
tuż obok starego kieratu, którego szare drągi zarosły ǳikim zielem.

Brązowe płaszczyzny maszyny dygotały mięǳy sąsiekami, e łoskot natężał się i ściszał
na przemiany. Snopy odłamywały się z żółte bryły żyta, a maszyna łykała e, wywala ąc
słomę na odpolną stronę stodoły i tryska ąc z trzech paszcz zdro ami ziarna.

Głos luǳi podniesiony do krzyku topniał w rytmicznym zgiełku. Nieusta ącego śpie-
wu Marynki nikt prócz nie same nie słyszał. Stąpa ąc po gnącym się zbożu myślała:

— Może do ty¹²³ pory przy echoł. Tęsknota, Kobieta ”upadła”
Lecz Słupecki nie wracał. Minęło ǳiesięć dni, i minęło dwaǳieścia. Im dłuże go nie

było, tym więce mieli luǳie Marynce do powieǳenia. Ubolewali, że ten Słupecki nie
powróci uż więce , że zresztą przyszło na to uż nie edne , o ile się nie chciała szanować.
Jędrek Grabowski, któremu Marynka odmówiła się dać, rzekł e , że eśli bęǳie miała
ǳiecko, to pó ǳie chyba za żydowską mamkę do miasta. Bo tu niech nie myśli, że ą
który weźmie. Nie, że wianeczek utraciła, ale że wzgarǳiła tute szymi chłopakami dla
tego przybłędy spod Galic i, dla tego pana na pięciu prętach. Na to ona odrzekła, że ma

¹²⁰gorzy (gw.) — gorze . [przypis edytorski]
¹²¹Kapkaz (gw.), własc. Kaukaz — Słupecki, pochoǳący spod Kielc, przypomina doświadczenia z zaboru

rosy skiego, gǳie chłopów brano do wo ska (po kilku z dane wsi, drogą losowania) nawet na  lat; służba
wo skowa odbywała się często w odległych regionach Imperium Rosy skiego. [przypis edytorski]

¹²²lokomobila — daw. wielofunkcy na maszyna rolnicza: silnik spalinowy na kołach, używany do napęǳania
innych maszyn, np. młockarni. [przypis edytorski]

¹²³ty (gw.) — tu: te . [przypis edytorski]
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ich wszystkich za nic i wolałaby „z kiem drugiem” wianek na ostatnim gno u, na wyrku
stracić niż z nimi na edwabiach i przy ołtarzu. Pocieszona w swe boleści tymi słowy
czekała dale cierpliwie, wychoǳąc wieczorem do kapliczki przy szosie. Pomału zrobiło
się tak, że wychoǳili i druǳy.

— Co tam tych luǳi tak sieǳi przy kapliczce? — pytała pani stróża, wraca ąc z nad-
wieczornego spaceru z gośćmi.

— Tak ta choǳom patrzyć, czy ten Słupecki nie iǳie.
Nie szedł. Zebrali chmiel, wykopali kartofle i buraki — i nadszedł ǳień od azdu

bandosów. Słysząc ich wesołe hałasy, kiedy na wóz siadali, Marynka zapłakała. Było to
akby zrywała się ostatnia nitka, po które mógł tu przybyć.

W tyǳień potem wszelako przybył — zdrożony i nie barǳo wesoły. Ona zrazu nic
nie wiǳiała. Przez ǳień cały nuciła:

A uż mi go nie zganicie,
bo go kocham nad swe życie.

Narwała kaliny i ustroiła się w nią. Kiedy tego nie zauważył, przestała śpiewać i zapy-
tała, co mu się stało. Może mu było markotno, że został sam w obce stronie bez swoich?

— Nie.
— No to co?
Powieǳiał, że nic. Tedy¹²⁴ ponownie zapytała: co? Pomilczawszy wyznał, że tam w do- Małżeństwo, Bieda

mu pokonać musiał niemałe trudności, zanim roǳice się zgoǳili, zanim papiery dostał.
— Bez¹²⁵ co? — pytała spłoszona.
Bez to, że mieli tam dla niego upatrzoną ǳiewczynę, edynaczkę na sześciu mor-

gach¹²⁶. Musiał się ze wszystkimi pożreć, a i tak by nic nie sprawił, żeby nie ksiąǳ.
Ksiąǳ mu pomógł, bo powiada, ǳiecko tam bęǳie miał.

— Przez te głupią miłość postradałem los. Bo nos e syścioro¹²⁷ na dwie morgi gruntu
— tymi słowy zakończył Słupecki swo e wyznanie.

Szli wtedy z roboty przez dworski ogród, ku ǳiurze w ǳikim agreście, gdyż tak było
bliże . Z boku przez płot, wynurza ący się z grube zaspy opadłych liści, dawał się wiǳieć
ogień w kuźni i słychać było bicie młotem: w żelazo cienie , a w kowadło grubie . Liście
zesuwały się z drzew i padały na ziemię mlaszcząc cicho.

Pierwsze chęci Marynki były takie, żeby zakrzyczeć i zapłakać. Lecz po chwili zrobiło
się w e sercu mocno inacze . Uczyniło się tak akby niecne sprawy z ową ǳiewczyną
— która niech się udławi swymi sześciu morgami — były ich wza emnym wspólnym
kłopotem.

Namyśliła się i rzekła poważnie:
— Żeli¹²⁸ się zgoǳiemy na ordynarie¹²⁹, tutek¹³⁰ albo gǳie bądź, to poczeka … ile

też byǳiema¹³¹ mieli?
Odparł ponuro, że eszcze żaden ordynariusz nie dorobił się sześciu morgów gruntu.
Zaprzeczyła, że tak mówić nie można, gdyż dorabia ą się niekiedy. Ale żeby było pew-

nie — a też pręǳe — można zrobić inacze . Wynurzyła się ta sama myśl, którą mieli
uż dawnie , kiedy wrócili z odpustu. Marynka wyraziła ą krótko:

— Póǳiema¹³² do Prus. Tam sie luǳie roz dwa dorabia om. Aby ino zima zeszła,
to uż możemy echać. ǲiecko się uroǳi w lutym… nie — w marcu. Jak e odkarmie,
to się e u mamy ostawi i przy ade do ciebie. Może się tam i zimowom porom ako

¹²⁴tedy (daw.) — więc. [przypis edytorski]
¹²⁵bez co (gw.) — przez co; z akiego powodu. [przypis edytorski]
¹²⁶morga a.mórg — daw. ednostka miary gruntu; różna w zależności od obszaru: na ziemiach polskich w XIX

w. było to ok. ,ha. [przypis edytorski]
¹²⁷nos je syścioro (gw.) — nas est sześcioro. [przypis edytorski]
¹²⁸żeli (gw.) — eżeli. [przypis edytorski]
¹²⁹ordynarie, własc. ordynaria — produkty rolne, otrzymywane przez robotników rolnych od właściciela fol-

warku ako część wypłaty. [przypis edytorski]
¹³⁰tutek (gw.) — tuta . [przypis edytorski]
¹³¹byǳiema (gw.) — bęǳiemy. [przypis edytorski]
¹³²póǳiema (gw.) — pó ǳiemy. [przypis edytorski]
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robota no ǳie¹³³, to ostaniemy całki¹³⁴ rok, może i pare lat. Ani się obe rzysz, ak potem
przyńǳiesz nazod¹³⁵ i pobudu emy tu gǳie dom. I grunt byǳiemy mieli ak Dąbek
z Poklinkowa, co tu był pierw za parobka, a tera aki pan. Jak do kościoła iǳie, to trzy
zygorki¹³⁶ na siebie kłaǳie. Wszystko z Prus.

Ta wiadomość rozproszyła przygnębienie Słupeckiego.
— Trzy zegarki! — wykrzyknął. — Ty mos¹³⁷ głowe, ǳiecuchno — dodał z uzna- Żona, Miłość spełniona

niem. Zaczął sam szukać czarnych stron tamtego związku.
— A tam, akby sie familĳa zaczena¹³⁸ wdawać… nie byłoby mi słodko. A esce z ta-

kom zonkom¹³⁹ nie barǳo ładnom, co mnie do nĳ¹⁴⁰ do łózka nie ciągnie.
Marynka zastrzegła się niepewnie:
— O urodę ta nie tak iǳie, ak o to, czy porzonno¹⁴¹… dobro… gospodarno… Seks, Pożądanie, Miłość

spełnionaSłupecki poznał po wszystkim, co mówiła, że ich miłość rozległa służyć im bęǳie do
nowych rzeczy, do budowania domu i gospodarzenia.

— Tak mi lekuchno na sercu — rzekł gwałtownie, a gdy schyliła się, aby przeleźć
żywopłot, pociągnął ą wstecz na wonne szmera ące listowie, gǳie sobie sprawili zawsze
tak samo pożądane wesele.

To zaś, które nakazywały obycza e, a Bóg uświęcał, zbliżało się też nieleniwie. Tak est.
Wesele miało być w Rusocinie¹⁴² eszcze przed zimą.

Druhny szykowały pazłótka, a młoǳiani chustki i dyscypliny. W takim rynsztunku
w ostatni czwartek poszli do dworu i po luǳiach zapraszać.

Marynka nie mogła wytrzymać przy robocie i z daleka śleǳiła ich, ak szli czarni
i wymuskani po droǳe koło pańskiego ogrodu. Spadłe liście eszcze nie były kruche, leżały
warstwa na warstwie mokrymi żółtymi deseniami. Z ich obrusa złotego występowały
drzewa, rozrzuca ąc po niebie gałęzie lekkie i puste, pełne poszczękiwania kawek. Weszli
w bramę — wiǳiała ich eszcze pod kasztanami — teraz musieli uż wkraczać do poko u
pana. Gǳiekolwiek przyszli, wszęǳie tak samo ednym głosem mówili: Wesele, Obycza e

— Przechoǳą nasze nogi przez wasze progi, abyśmy wos prosili na ten akt weselny,
na wesele, na wesele, to est nie tak na wiele i na czas krótki, na sądek wódki, na beczkę
piwa i na chleba trzy pieczywa, na dwa rżanego, edno pszennego, na kapłona warzonego,
na parę kuropatw, żeby młody pon młode panne dopad…

Zaprasza ąca mowa przedłużała się, a gospodarze dworu słuchali w milczeniu, cier-
pliwie aż do końca. Oprócz młoǳianów do dworu poszła eszcze matka prosić, czyby
wesele nie mogło przy ść potańczyć do stanc i koło kuchni, tam gǳie Marynka spała,
kiedy służyła. U nich w mieszkaniu za barǳo ciasno. Pan pozwolił. Ma się rozumieć —
wszystkie wesela tam tańcowały.

— Ładne żeście się panny młode dochowali. Ani tańcować pewno nie bęǳie mogła Kobieta ”upadła”

Panna młoda— zażartował niedbale.
Stara wyprostowała się, duża i siwa, i rzekła surowo:
— Panu Bogu o czas nie iǳie, bo e¹⁴³ wieczny, ino¹⁴⁴ o rzecz. A rzecz est — ak być

powinna.
Tak też myśleli wszyscy i luǳi naschoǳiło się na to wesele, ak rzadko bywa na które.
Prawą miłość ǳiewczyny i młoǳieńca święcił tu ksiąǳ i nad prawą tą miłością za- Śpiew

brzmiały odwieczne pieśni, których nie poważy się nikt zaśpiewać w żadnym zwycza nym
czasie.

¹³³nojǳie (gw.) — zna ǳie. [przypis edytorski]
¹³⁴całki (gw.) — cały. [przypis edytorski]
¹³⁵przyńǳiesz nazod (gw.) — przy ǳiesz z powrotem. [przypis edytorski]
¹³⁶zygorek (gw.) — zegarek. [przypis edytorski]
¹³⁷mos (gw.) — masz. [przypis edytorski]
¹³⁸zaczena (gw.) — zaczęła. [przypis edytorski]
¹³⁹zonkom (gw.) — żonką. [przypis edytorski]
¹⁴⁰do nĳ (gw.) — do nie . [przypis edytorski]
¹⁴¹porzonno (gw.) — porządna. [przypis edytorski]
¹⁴²Rusocin — wieś stanowiąca mie sce akc i wielu opowiadań Marii Dąbrowskie , ako pierwowzór wskazy-

wany est Russów, wieś w wo . wielkopolskim, położona ok.  km na płn. od Kalisza, w które autorka uroǳiła
się i spęǳiła ǳieciństwo. [przypis edytorski]

¹⁴³je (gw.) — est. [przypis edytorski]
¹⁴⁴ino (gw.) — tylko. [przypis edytorski]
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Marynka śpiewa ąca — milczała teraz pogodnie i płakała, ak płakać powinna każda,
gdy o północy kobiety za ęczały nad nią e ostatni panieński śpiew:

Wy, stążeczki, stwĳe cie się,
ty, czepyszku, ostwĳe się…

i gdy wysoki głos skrzypiec zabrzmiał z drugie izby starą pieśnią, niema ącą początku
ni końca:

O chmielu, chmielu — ty bu ne ziele…

A gdy pieśń ta minęła — nadeszła po nie późna esień i oto sieǳieli po robocie razem Roǳina, Miłość spełniona

Czas, Kondyc a luǳkaz matką w e komornicze izbie, myśląc cierpliwie o latach, które przy dą.
Z marzeń tych dźwignęło Marynkę wspomnienie kapusty.
— Gǳie mota¹⁴⁵, mama, ten wielgi¹⁴⁶ nóż? — spytała.
— A na co ci?
— Bośta te kapuste na zagonkach ostawili, a tu sie akby na mróz miało. Wezne¹⁴⁷ te

kapuste i wytne.
Zagonek, przyznany komornicy w droǳe łaski, był ich całym bogactwem.
— Po nocy byǳiesz ciąć? Noc
— A kie ta robić lo¹⁴⁸ siebie, ak nie po nocy?
— Pocke ¹⁴⁹ — to ci pomoge — rzekł e mąż.
— Weźta opałkę¹⁵⁰ i wnet przychodźta, bo zaro¹⁵¹ poliwkę¹⁵² nastawiom.
Ostra noc późno esienna rozpościerała swą czarną pogodę nad chałupami, a lekkie

gwiazdy skrapiały ciemność.
Przez żółte okienka widać było luǳi, ak pochyla ą się nad nęǳnym stołem i w to-

warzystwie swych wielkich cieniów choǳą po izbach.
Przekroczywszy drogę, małżonkowie zgięli się nad surowo pachnącą ziemią i wyła-

mu ąc spod noża zimne kule kapusty, obierali e z pierwszych liści, a liście skrzypiały
i trzeszczały im w palcach.

¹⁴⁵mota (gw.) — macie. [przypis edytorski]
¹⁴⁶wielgi (gw.) — wielki. [przypis edytorski]
¹⁴⁷wezne (gw.) — wezmę. [przypis edytorski]
¹⁴⁸lo (gw.) — dla. [przypis edytorski]
¹⁴⁹pockej (gw.) — poczeka . [przypis edytorski]
¹⁵⁰opałka (gw.) — tu: duża płócienna torba. [przypis edytorski]
¹⁵¹zaro (gw.) — zaraz. [przypis edytorski]
¹⁵²poliwka a. polewka (gw.) — zupa. [przypis edytorski]
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