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Jak sprzedał konia i przez las wracał
     Jak modlitwa ochrania przed
złoǳiejami    
Żył sobie w edne wsi gospodarz ani zamożny, ani ubogi, taki w sam raz. Hodował konie
i miał do nich dobrą rękę, ak powiadali. Zawsze o nie dbał i niczego im nie żałował, a ak
im chciał szczególnie dogoǳić, to gotował kartoﬂe, ubĳał e w garnku, dodawał otręby
i ugniatał takie nieduże kulki, które zanosił koniom do sta ni i tam e częstował, a konie
barǳo te podarki lubiły. Był on człowiekiem pogodnego ducha i zwykł mawiać, że takie
życie: nie za biedne, ani nie za bogate, est na lepsze — bo est właśnie „w sam raz”.
Przed domem ego rozciągał się kawałek ziemi nieuroǳa ny, na którym tylko ałowce rosły. Ale gospodarz lubił ten ałowy kawałek. Lubił siadać na progu w wolne
chwili i patrzeć ak ałowce sto ą wyprostowane, niby żołnierze na warcie. Albo kiedy
wiatr się zerwie i deszcz gwałtowny lunie, nachyla ą się do siebie i coś tam sobie gada ą,
nie wiadomo o czym. Patrząc na te postacie gospodarz czasem w myślach coś zagadywał
do nich, akby byli ego roǳiną: ednego nazywał wu kiem, innego stry aszkiem, a temu
na barǳie pokrzywionemu nadał imię praǳiadka.
Ale oczywiście nikomu o tym nie mówił, bo eszcze by kto go wyśmiał, albo co.
Jałowce, ak to ałowce, nie wymagały żadnego podlewania, ani pielęgnac i. Ot, same
z siebie rosły. Ale gospodarz, który był człowiekiem starannym, obchoǳił e od czasu do
czasu i suche, zruǳiałe gałęzie obcinał, a zostawiał te nowe, zielone, żeby ładnie wyglądało.
Pewnego razu odwieǳił go gość akiś bogaty i koniecznie chciał to pole ałowcowe
odkupić.
— Sprzeda mi to pole nic niewarte! Na co ci ono? Ani tu uprawy żadne nie masz,
ani pastwiska. A a ałowce wykarczu ę i coś tu wybudu ę pożytecznego, bo mie sce dobre,
blisko drogi, to mi pasu e.
— Panie! — odrzekł gospodarz. — Mó ǳiadek lubił patrzeć na te ałowce. Mó
o ciec lubił tu siadać i patrzeć na nie. To i a będę tu sieǳiał i patrzył. I nikomu ich nie
sprzedam.
— Od samego patrzenia ma ątku ci nie przybęǳie! Już lepie byś sprzedał i wziął
dobry pieniąǳ za to.
— Może i nie przybęǳie, ale też nie ubęǳie od patrzenia. Nie sprzedam.
— A sprzeda !
— A nie sprzedam!
Tak sobie eszcze pogadali bez skutku, w końcu kupiec zabrał się i poszedł, a gospodarz
został na progu, zadowolony, że na swoim postawił. Ale kupiec wcale nie miał zamiaru
zrezygnować i myślał cały czas, ak by tu gospodarza zmusić do sprzedaży tego pola. Jaki
tu podstęp wymyślić?
— Jak go ściśnie bieda, to mi wtedy sprzeda! — przypomniał sobie kupiec stare
porzekadło i zaczął obmyślać, ak by tu gospodarza na ma ątku ukrzywǳić.
Zbliżała się pora targów końskich w niedalekim mieście, no i gospodarz miał zamiar
sprzedać ednego ze swych koni. Spoǳiewał się dostać za niego niezłą cenę, bo koń był
zdrowy, silny, zadbany. Ale też nie zamierzał sprzedawać swo ego konia byle komu, chciał
go oddać w dobre ręce, żeby zwierzę nie zaznało głodu, bicia, poniewierki od żadnego
okrutnika.

Już z początku traﬁli mu się acyś klienci. Ale źle im z oczu patrzyło, nie wyglądali na
dobrych luǳi, a tak akoś kręcili z ceną, tak mącili, na co im koń potrzebny, że w końcu
tylko czas z nimi stracił. Ale potem traﬁł w końcu na odpowiedniego kupca, który mu
się spodobał i dobił z nim targu.
Wraca gospodarz z armarku, zadowolony, że konia dobrze sprzedał, za pazuchą pieniąǳe szeleszczą. Tylko nie wiadomo ak tyle czasu mu zeszło, bo uż słońce zachoǳi.
A droga przez las prowaǳi, więc coraz ciemnie się robi; tylko z boku eszcze, nad samą ziemią akiś promień mięǳy pniami drzew błyśnie, a i to coraz słabszy. Więc kroku
przyspiesza, bo akoś niemiło się czu e. Ale i tak eszcze sporo mu drogi przez las zostało,
a uż czarna noc dokoła.
Strach lodowatą ręką za koszulę mu sięga. Jakaś okropna twarz wygląda z ǳiupli
dębowe , oczy ak dwie latarki świecą.
— Umyka ! Umyka ! — słyszy głos ponury.
— E, pomyślał zaraz — to tylko sowa z ǳiupli woła — nie ma strachu.
Iǳie dale , ale akoś mu nieswo o. Przy droǳe w zaroślach coś co chwila szeleści,
akby ktoś się tam skradał czy czaił.
— Ech, strachy na Lachy — mówi do siebie — pewnie to akiś lis czy borsuk przez
krzaki się przeciska, nic mi przecie nie zrobi…
Lecz nie wieǳiał gospodarz o tym, że to podstępny kupiec złoǳiei na niego namówił,
żeby go z zarobionych pienięǳy okradli. I eszcze na targu fałszywych kupców udawali,
niby, że chcą konia kupić, a w końcu wcale nie kupowali, więc cały ǳień zmitrężył i po
ciemku musiał wracać, a oni uż w lesie na niego czatowali.
Jak się rzekło, nie wieǳiał gospodarz o niczym, tylko niepokó czuł akiś ǳiwny, więc
dla uspoko enia ducha pacierze zaczął odmawiać. Modlił się za siebie, za roǳiców swoich,
za ǳiadków i praǳiadków i tak akoś droga mu zeszła.
Już do krańca lasu się zbliżał, uż asne światło księżyca wiǳiał, z naǳie ą przed siebie
spo rzał, ale nie! Nie ma naǳiei żadne ! Czterech chłopa drogę mu zastąpiło, w rękach
kĳe potężne, a pewnie i noże gǳie schowane…
— Dawa pieniąǳe, albo zginiesz! — woła ą z daleka.
Spróbował gospodarz rzucić się w akąś boczną ścieżkę, żeby złoǳie om umknąć, ale
nic z tego! On tylko eden, a ich czterech, i to takich zbó owatych, że aż strach w oczy
spo rzeć.
Okrążyli gospodarza i zda e się, że uż ratunku nie bęǳie.
— O , marnie — pomyślał sobie i duszę Bogu polecił.
Ale cóż to? Żaden cios nie pada i wiǳi gospodarz, że złoǳie e spłoszyli się i znika ą
w lesie. A od strony drogi zbliża się liczna gromada luǳka. A może i nie luǳka? ǲiwna
akaś, choć maszeru ą ak luǳie… Och, to ałowce nadchoǳą! Kroczą równo, akby wo sko
akieś, a złoǳie e pierzcha ą przed nimi w popłochu.
Pozna e gospodarz zna omych ze swego pola: wu ka, i stry ka, i koślawego praǳiadka
nawet, i innych eszcze, których nazwać nie zdążył… Otacza ą go gromadą i bezpiecznie
do domu prowaǳą.
A złoǳie e tłumaczyli się późnie bogatemu kupcowi, że nie udało się im zlecenia
wykonać i okraść gospodarza, bo akaś liczna grupa ǳiwnych luǳi razem z nim szła,
a nie wiadomo skąd się wzięła.
A i sam gospodarz sobie tego zdarzenia wy aśnić nie umiał. Czy to ałowce przyszły
mu z pomocą? Czy dusze przodków, za których się modlił, otoczyły go opieką?
Sieǳiał sobie po dawnemu na progu domu, patrzył na ałowcowe pole i miał o czym
myśleć.
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