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KLEMENS JUNOSZA

Zając
Był pogodny ranek esienny. Na trawie poczerniałe , w rowach przydrożnych, na ciemno
zielone runi oziminy znać było mróz biały: słońce zarumieniło uż wschód, zapowiada ąc
ǳień asny i pogodny, eden z tych pięknych dni, akimi nas czasem spóźniona esień
obdarza.

Na droǳe panował ruch niezwykły. Na furach i pieszo dążyli chłopi ku miasteczku,
niektórzy prowaǳili krowy lub woły; owǳie kobieta szamotała się z „gaǳiną”, szarpiąc
ą umocowanym u tylne nogi postronkiem, tam znów akaś e mość z waszecia dum-
nie spoglądała z wysokości rozklekotane bryczki, owǳie przemykał na biedce Żydek
zaaferowany, okłada ąc biczem wychuǳoną szkapinę.

Wszyscy dążyli do ednego celu — a wszystkim było pilno, każdy się śpieszył.
Bo też to i ǳień niezwycza ny. Wtorek po świętym Marcinie, wielki armark w Okpi-

szewie, sławny na całą okolicę. Na ten ǳień ściągali do Okpiszewa z sąsiednich, a nawet
z barǳie odległych miasteczek czapnicy, szewcy, bednarze, blacharze, handlarze sukman
i kożuchów. Rozbĳali oni swo e kramy i namioty na rynku, ustawiali improwizowane
półki, ochrypłym głosem zachwala ąc i reklamu ąc swó towar.

Wieǳieli oni dobrze, że ǳisie szy ǳień to żniwo — a wszyscy chłopi wieǳieli rów-
nież, że ǳiś w Okpiszewie, oprócz chyba ptasiego mleka, wszystkiego, co dusza zapragnie,
dostanie. Szklanych paciorków, wstążek, korali, galantych kozików, spinek z lusterkami,
grzebyków, którymiby można na twardszy tynk z murów oskrobywać, obwarzanków,
kiełbasy, pierników, śleǳi i innych wykwintnych łakoci…

Chłop, choćby miał się zupełnie bez obuwia obywać, nie kupił butów gǳieinǳie ,
tylko na święty Marcin w Okpiszewie, ǳiewczyna tam kupowała czerwono malowaną
skrzynkę na wyprawę, gospodyni chustkę, albo obraz święty na ozdobę izby.

Okpiszewscy Żyǳi na dwa tygodnie naprzód przygotowywali zapasy w szynkach,
sklepach, kramach; cieszyli i radowali się, żału ąc zarazem, że ten święty Marcin nie bywa
przyna mnie co tyǳień.

Na droǳe aż się czerniło od fur, można było słyszeć wesołe rozmowy podróżnych,
kwik trzody lub też przeciągłe ryczenie krów, ogląda ących się ciągle za wioską, z które
e wyprowaǳono.

Wśród pieszych szedł także Michał Gil, gospodarz z Zawadówki, z małżonką swo ą
Magdą, młodą eszcze, przysto ną kobietą.

Michał szedł zamaszysto, kĳem się sękatym podpierał, na plecach miał kobiałkę łu-
bianą, u pasa kozik i krzesiwko, ak na porządnego gospodarza przystało. Żona dotrzy-
mywała mu kroku o tyle, o ile „gaǳina”, prowaǳona przez nią na armark, nie szarpała
postronkiem i nie zbaczała do rowu.

— Wiǳisz, Michale — mówiła baba — chciało ci się samemu iść na armark, ale
docekanie two e! Ja ǳiewką byłam eszcze u o ców, w chałupie, i dlatego żaden armark
przeze mnie się nie obył — a tera, na swo em gospodarstwie, mam w taki ǳień sieǳieć,
ak zamurowana.

Chłop ręką machnął.
— Zawdy — rzekł — eno pretensye masz. Chciałem iść sam, bo enteres mam taki,

co do niego baba tak potrzebna, ak ǳiura w moście, abo ak nieprzykłada ąc, dyabeł
w Częstochowie.

— Ot, zamknĳ lepie gębę! żebyś w złą goǳinę nie wymówił! Jenteres ma! ciekawość,
aki to enteres, co może być przez baby? Chyba kozę pó ǳiesz odsiadywać.
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— Nie będę a nic odsiadywał, bom nikogo nie zabił, ani ensze rzeczy nie zrobił,
a co do enteresu… t, niech cię marności ogarną!…

— No — a co?
— Musi chyba nie wiǳiałaś? za ąc bez drogę przeleciał… i eszcze pytasz się co? Magda

— dodał cisze — mnie się wiǳi, że zawdy lepie się wrócić.
— Bez głupiego za ąca⁈ a żeby on skapiał pręǳe . Nie słyszałeś ty, ak ksiąǳ na

ambonie przykazywał, żeby w takie głupie ba dy nie wierzyć⁈
— Et, ksiąǳ księǳem, a za ąc za ącem. Przepomniałaś to uż, ak łońskiego roku na

wiosnę, akem to do lasu echał i baba mi drogę przeszła, to mi się koło złamało?
— To musi baba w tem winna, żeś woza w domu nie opatrzył. Sprawiedliwie to

powiada ą: że kiepskie tanecznicy to i obrąbek zawaǳa; enszy niezguła porządku kiele
woza nie do rzy, a ak mu się w droǳe szkoda zrobi, to na babę spęǳa, albo choć i na
za ąca.

Chłop zaczął się w głowę drapać.
— Nie — rzekł — nie, Magdusiu, chyba się zawróćmy, po co guza szukać, mówię

ci, że bęǳie nieszczęście.
— No — a akże z tem enteresem, co przez baby miał być⁈
— Obenǳie się.
— Niby ak?
— A tak, mam stare buciska, to w nich, siako tako, do godów przechoǳę.
— Ehę! toś ty taki enteres miał, buty chciałeś se kupić.
— A ty skąd wiesz?
— Skąd? musi mi ten za ąc powieǳiał, coś go się zląkł, ak złego.
Chłop usiadł nad rowem i usiłował przekonać żonę, żeby nie iść.
— Powiadasz — mówił — że ksiąǳ zakazu e; no dobrze, o babie zakazował z am-

bony, bom sam słyszał, ale o za ącu nic nie gadał.
— Słucha no, Michał — odrzekła żona, trąca ąc go potężnie w bok — albo a ci kiedy

krzywa była? albo a o two e dobro nie sto ała? czy a latawiec, czy a tobie nie gospodyni,
nie żona, twoim ǳieciom nie matka? Czy to nie dbam, nie haru ę, ak wół?

— No użci, to prawda, po sprawiedliwości, a tam powiadam, żeś rzetelna kobieta,
poczciwa, ale też i a dla ciebie nie pies, krzywdy ode mnie nie masz, choć się przemówimy
czasem, to dlatego gnatów ci nie przetrącam, ak insze swoim kobietom, nie skrzywǳę,
przyoǳiewek też masz, ak się patrzy, głodu nie mrzesz.

— Zgrzeszyłabym też, żebym powieǳiała, że nieprawda; przemówienie to swo a rzecz,
a choć mnie eszcze po ostatniem przemówieniu plecy bolą i stara Zagnańska musiała
mnie wódką z psiem sadłem smarować, dlatego a sobie nie krzywdu ę. Zawdy ty mnie
mąż, a a tobie żona, a co Pan Bóg miłosierny złączył, to nic nie rozłączy, eno co rydel
a motyka. Wstań, wstań, Michałku, pó ǳiewa, co se tam bęǳiesz brał do serca, chodź.

Chłop namyślał się.
— O , o ! — mówiła dale kobieta — wszystkie wy chłopy ednakie, a nie przy-

kłada ąc, wszystkie sielmy. Nie bó się, żebym tak temu ǳiesięć lat, esce kie u o ców
w chałupie byłam, żebym tak, na to mówiący, rzekła: chodź, Michałku, tobyś na stado
wilków nie patrzył, eno leciał. Może nie?

— Ha, albo a wiem, powiadasz, żebym leciał, i mnie się wiǳi, żebym leciał — dodał,
śmie ąc się. — Zreśtom, i ǳiś przecie zły dla cię nie estem. Gadasz iść, ha! rezyk fizyk!
co bęǳie, to bęǳie, idę!

— Ot tak to ale! taki stateczny gospodarz, taki chłop, zeby się głupiego za ąca bo ał‼
Chodźmy, prosięcinę sprzedamy, choć biednie za siedm rubli, zara sobie chustkę kupię
i ǳieciom obwarzanków choć z ǳiesięć, niech tam i one robaczki ma ą uciechę.

— I a im kupię, eno pierwe buty, to e na pierwsza rzecz.
— Na pierwsza rzec, a chciałeś sam kupować, przeze mnie!
— A uści, bo a chcę wedle nowe mody, foremnie, a ty może…
— Nie pleć, pleciugo, nie pleć. Toć nieraz sama ci gadałam, żebyś se kupił galante

buty nowomodne, ak młode gospodarze noszą, bo patrzeć nie mogę, ak się telepiesz
w takich stęporach, rychtyk, ak kuń po gruǳie. Już a ci sama buty nara ę galante, ak
się patrzy.

— Ech! albo to ty na rzemień znawczynia?
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— Nie — tylo musi chłop to uż na wszystko znawca! wielga rzec rzemień, aby eno
mocny był, to i u!

Tak rozmawia ąc, zbliżyli się do Okpiszewa. Już na moście był ścisk okropny. ǲier-
żawca rogatki kłócił się o kopytkowe, faktorki i przekupki przeglądały wszystkie fury,
kilkunastu ǳiadów śpiewało na całe gardło: eden o świętym Mikoła u, drugi „kto się
w opiekę”, ǳiesiąty o św. Rochu, obrońcy od morowego powietrza…

Michał dał ednemu ǳiadowi trzy grosze, na pacierz do Przemienienia Pańskiego, bo
mu fatalny za ąc nie mógł akoś wy ść z głowy.

Wszakże, wbrew owe wróżbie, interesa odrazu wzięły pomyślny obrót. Za prosiaka,
wedle obliczeń Michałowe , miało być siedm rubli, tymczasem rzeźnik, niewiele się tar-
gu ąc, dał za niego ǳiewięć rubli i złotych dwa, przybił Michałowi rękę, aż się po całym
rynku rozległo, i eszcze litkup zapłacił.

Co prawda, w Okpiszewie na św. Marcin bywali porządni rzeźnicy, aż z pod Węgrowa
podobno, czy może z innego końca świata…

Uradowani małżonkowie pragnęli też zaraz załatwić sprawunki.
— Słucha no, Michał — rzekła baba — mnie się wiǳi, że pasowałoby ci kaśkiet

kupić, takie masz wielkie czapczysko, ak nie przykłada ąc, wronie gniazdo, kozuch na
nic zruǳiał, denko wypłowiało i wstąscyna, ze tylko na śmiecie wyrzucić.

Żyd czapnik podsłuchał rozmowę i wnet chwycił Michała za rękę.
— A wa , gospodarzu — zawołał — aką wy macie rozumną kobietę, a wa , aką ro-

zumną! Co ona w swo e głowie ma, to prawǳiwy ma ątek. Żeby wy tyle zboża w stodole
mieli, co ona ma w swo e głowie rozumu! to rarytna kobieta est, na mo e sumienie!

— Nie sceka , Zyǳie — rzekła Michałowa — eno da kaśkiet, rzetelny kaśkiet
z daszkiem.

— I to macie recht, na co emu staromodne czapke? taka czapka barania, ak konewka,
to ciężkie est, trzeba zdrowe szy e, żeby mogła udźwignąć głowę z takim baranem! trzeba
bydlęce szy ę na taki interes!

— Magduś — rzekł Michał — a może lepie zamiast kaśkieta capkęby kupić, tera do
zimy iǳie, mróz, cy do lasu, cy ak, zawdy cieple .

— Macie recht, gospodarzu — rzekł Żyd, wybiera ąc ogromną czarną czapę baranią
— macie recht! Tera do żyme iǳie, kto nosi kaszkiet, żeby wiater ego świszczył po uszach!
Ja wam co powiem: letki człowiek, letka czapka! Po czem poznać siłę w koniu? po ogonie,
a po czem poznać osobę? po głowie! a że każde głowe ednakowe est, to trzeba poznać po
czapce! Kto nosi kaszkiet? pisarczyk od wó ta! a kto nosi taką czapkę? sam wó t! A wa !
a wa , czeka cie, niech no a wam wybiorę kawałek czapki w dobrym gatunku, coś fa n!

To mówiąc, Żyd wsaǳił Michałowi na głowę olbrzymie czapczysko i, natychmiast
zwraca ąc się do Michałowe , zapytał:

— Gospodyni! pani gospodyni! słucha cie no, gǳie się wasz chłop poǳiał? gǳie un
się poǳiał, wasz chłop, co tu sto ał niedawno, gǳie un się poǳiał⁈

— A dyć stoi przed tobą — rzekła z gniewem baba — gǳie się miał poǳiać, toć się
w ziemię przecież nie zapadł!

— Na mo e sumienie, a ego nie poznałem w te nowe czapce, żebym tak nieszczęścia
nie wiǳiał; tu sto ał sobie chłop, zwycza ny chłop, ak dużo chłopów est, a teraz taki
gospodarz, taka osoba, że na całą gibernię takiego nie zdybować! Ja, ak ży ę na świecie,
nie wiǳiałem, żeby który wó t tak wyglądał. Ale też to est kawałek czapki! a , wa ! aki
to kawałek czapki est!

— No, Magda! ak? — zapytał Michał — ak ty mi raisz… kaśkiet, czy czapkę?
— A no, albo a wiem, może według zimy i czapkę, a na św. Jan kupisz se kaśkiet,

ak zechcesz.
— A , a , sprawiedliwie pani gospodyni powiada, barǳo sprawiedliwie, a nawet nie

wiem, gǳie wy na wsi taki rozum zdybali! Na mo e sumienie!
Po długim targu, odchoǳeniu, zawracaniu kilkakrotnem Michał został właścicielem

wspaniałe czapki, która, zdaleka szczególnie , wyglądała rzeczywiście, ak wronie gniazdo.
Pani Michałowa sprawiła sobie chustkę barǳo piękną, w które barwy czerwona,

zielona i żółta kłóciły się z sobą zawzięcie i, nareszcie, przed zmrokiem eszcze, zrobiony
został na ważnie szy sprawunek… buty.
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Szewc z czerwonym nosem, znany na wszystkich armarkach handlarz obuwia, zaklął
się na wszystkie świętości, na żonę, ǳieci, na zbawienie duszy, że rzemień na butach est
mocny, ak żelazo, a fason na świeższy, warszawski; że podkówek na lepszy kowal obcę-
gami nawet nie oderwie i że, nareszcie, w tem wspaniałem obuwiu można stać w woǳie
przez rok i sześć nieǳiel i nie przemoczyć się wcale. Zapewnił, że z tego samego towaru
robił buty dla dwóch młynarzów i rybaka, przyczem opowieǳiał barǳo ciekawą histo-
ryę. Jeden z ego klientów, kupiwszy buty, takie same właśnie, ak Michał sobie wybrał,
łowiąc ryby na eziorze, utonął, i dopiero w pół roku późnie woda wyrzuciła go na brzeg.
Cygan, który właśnie tamtędy przechoǳił, pozazdrościł topielcowi tak pięknych butów
i ściągnął e, potem dostał się do sądu i w tychże samych butach przesieǳiał dwa lata
w kryminale; ale nie dość na tem, bo, wyszedłszy z kryminału, sprzedał e Żydowi za
cztery złote podobno.

Doprawdy, od takiego ma stra, ak ów szewc, nie żal przyna mnie kupować, bo to
i ma ster dobry i człowiek wymowny, umie towar zachwalić i uszanować każdego, nie
targu e się, ak Żyd; ak może co opuścić z ceny, to opuści i da statek porządny, co się
zowie, i nie obedrze człowieka.

Jarmark powiódł się Michałostwu. Prosiaka sprzedali dobrze, kupili piękną chustkę,
czapkę, buty, obwarzanków dla ǳieci, a oprócz tego Michałowa zaopatrzyła się w duży
garnek gliniany, polewany, o akim uż oddawna marzyła; kupiła także soli oraz kilka
pierniczków dla swego »raka zatraconego«, na młodszego Antosia, którego barǳo ko-
chała. Sprawunki zawiązała w chustkę, a Michał przymocował nowe buty u kobiałki,
potem wstąpili do Le busia, napili się na drogę wódki, z edli śleǳia prosto z beczki, parę
bułek i poszli do domu.

Pokrzepiwszy siły, zyskali także i na humorze. Szli żwawo. Kiedy uż minęli most,
baba odezwała się.

— A co, Michałku, musi mo a prawda, że tak est, ak ksiąǳ przykazu e, a twó głupi
za ąc poleciał se w krzaki, ak zwycza nie za ąc, i przeszkody ci żadne nie uczynił.

— Et, co ty tam wiesz. Zwycza nie ak baba, gadasz eno po próżności — aby gadać.
— Tak, tera to ci baba, a przepomniałeś, ak to było ǳiesięć lat temu? Magduś —

słonko! Magduś — kwiatek! Magduś — kochanie; a tera to baba! E , żeby mi tak garnka
nie szkoda, co go trzymam w garści, tobym cię tak ǳbęknęła po łbie, ażby ci się babka
przyśniła, paskudny chłopie!

— Tobie eno do ǳbękania, to na pierwsze, to nie kobiecka rzecz, mo a Magduś.
— A , a , aki ty mądrala, Michałku! u ciebie wszyćko nie kobiecka rzec! a miałbyś ty

buty, żeby nie a? miałbyś taką capkę galantą? przedałbyś może prosioka za ǳiewięć rubli
i złotych dwa, żeby nie mo a głowa, nie kobiecka głowa?

— No — uści, możebym i przedał…
— Ale… przedołbyś! — kumedya! — a kupiłeś co dla Jantosia, ty o cze! cobyś to niby

za ǳieciami w ogień wskoczył⁈
— Ano uści, kupiłem obwarzanków za cały złoty, to i dla Jantosia bęǳie.
— A a kupiłam dla niego eszcze coś…
— Bo u ciebie Jantoś oczko w głowie, a mnie kużde ǳiecko wraz.
— Toć i a matka — eno Jantoś na mnie szy i rychtycek taki na gębie, ak ty, Mi-

chałku.
Chłop się rozrzewnił.
— A , Magdusiu, agódko — rzekł — musi ty tylko tak gadasz se bez żarty…
— A uści! Sprawiedliwie to w pieśni śpiewa ą, co kużdy chłop to ak pies; choćby

emu duszę oddać, zawdy sceka…
— Cich! cich, kobieto!… a powiadam po sprawiedliwości, co takie baby, ak ty,

Magduś, w świecie posukać. Ot, wiesz co, agódko mo a, mrok się uż robi, chłodno
akoś, możebyśmy do Pohulanki zaszli, odpoczęli krzynkę… Jankiel tam dobrą wódkę ma
— a po drugie, luǳie z armarków idą, kumów się spotka…

— E , uż cię coś ciągnie?
— Ciągnie, albo i nie ciągnie, ale zawsze tak, o suchym pysku, z armarku wracać, to

akoś, mi się wiǳi, nie pasu e…
— Paskudny pysk, co zawdy do mokrości ciągnie!
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— Wiǳis ą! aka ci! A pamiętasz, akeś gadała dawnie : „mó Michałek ma miodową
gębę?” — a tera to ci paskudny pysk!

— Gęba gębą, to swo a rzecz… a pysk co inszego.
— Dlatego wstąpmy, wstąpmy, Magdusiu… co se bęǳiesz nozyska zrywała na pie-

chotę… na Pohulance swo ak się zna ǳie, to do same chałupy podwiezie…
— A swo e kobyły to żałowałeś.
— Bo mo e kobylsko z parobkiem rubla ǳiś zarobi, a rubla na droǳe nie zdybie.

Nie bó się, dobrze zerkasz na wo tkową łąkę, co ą chce przedać; ale radaby dusza do
ra u, eno grzechy nie puszcza ą, pienięǳy nie bęǳiemy mieli tyla, co potrza — to dobry
i rubel.

— O ty! ty! rubel to ci dobry — a na Pohulance dwa stracisz.
— Co? stracę? choćbym i stracił, to swo e — a z kim? z tobą. Co to, a kompaniów

szukam, czy co? Czy to my źle ży ewa ze sobą? Ot, chciałbym se krzynkę pohulać, to i idę,
a z kim idę? z żoną, z Magdusią mo ą, z mo em kochaniem, psiakość!

— No, to chodź, eno ci to przykazu ę, nie siedź! Zara, aby się tylko fura trafiła,
po eǳiem.

— Po eǳiem, agodo, po eǳiem.
— Boć tam i ǳieciska Bóg wie ak…
— No — siostra się przy nich ostała…
— Co siostra… zawdy to nie matka…
Na progu stał pan Jankiel, szynkarz z Pohulanki, i witał swoich gości.
— A , wa ! — zawołał — co a wiǳiałem⁈ Złoto, srebro, perłów wiǳiałem, a Michała

z Michałową nie wiǳiałem! A ! takie gość! takie gość! w Pohulance to wielki rarytas e!
wielgie mecy e! Chodźcie do izby, tam e Mateusz Drozd z wasze wsi, i Walko est,
i Michał est, wszystkie są! — czy to ǳiś nie święty Marcin? nie zabawa⁈

Michałostwo weszli do karczmy, w które było uż pełno luǳi. Janklowa nie mogła
obsłużyć wszystkich gości, taki był popyt na gorzałkę, piwo i miód. Kumowie ściskali się,
całowali, zapewniali się nawza em o swo em przywiązaniu i czułości.

Na dobitkę, ni stąd ni zowąd, znaleźli się acyś dwa wędrowni muzykanci, a wiǳąc,
że luǳi est dość i zarobek być może, zaczęli stroić skrzypce.

Młoǳieży tego tylko było trzeba. Zaraz znalazł się akiś elegant, gospodarski syn,
tupnął podkówkami, chwycił wpół zapłonioną ǳiewuchę i, krzyknąwszy hu! ha! puścił
się w tany.

Za ego przykładem poszli inni, i wnet obszerna karczma Jankla zamieniła się na
salę balową. Michałowe usiąść nie dano; była to kobieta przysto na, wesoła, gospodyni
porządna; za honor sobie miał każdy, kto mógł, z nią tańczyć. A i ona sama zabawić się
także lubiła.

Zmęczona, wymknęła się do sieni — a ponieważ umówiła się z Mateuszem, że na
ego furmance powrócą, więc też wyszła przed karczmę, upakowała w wozie wszystkie
sprawunki i okryła e dobrze słomą.

Było uż późno; noc pogodna, choć zimno; księżyc płynął po niebie wysoko i rzucał
blade promienie na poczerniały dach karczmy, na wioskę, las i rzekę, wĳącą się mięǳy
łąkami.

Przy koniach nie było nikogo, — edni poszli tańczyć, inni pić, inni wreszcie przypa-
trywać się zabawie. Szkoda było babinie zostawić sprawunków na łasce losu; wgramoliła
się więc na wóz, otuliła się chustką i pilnowała, w naǳiei, że wy ǳie ktoś z karczmy
i bęǳie dawał baczenie na wozy.

I dumało się babinie o tym za ącu, co im ǳiś przez drogę przeleciał, o armarku,
o butach, o chustce, o Michale swoim, który chłop dobry est, ale czasem lubi się zabawić
zanadto, — o ǳieciach, a na barǳie uż o tym asnowłosym Jantosiu-pieszczochu, który
wciąż lubi za nią łazić, ak nie przymierza ąc cielę za krową, i, choć ma dopiero dwa lata,
uż gada: „matulu”, tak ak na starszy. Okrutnie dobry ǳieciak i mądry, — po ławce do
komina wylezie i patyczkiem z ukropu, z garnka potrafi wy ąć kartofel… taki dowcipny
rak!…

Zadumała się kobiecina o tem, że ma tyle lnu do międlenia, że całą zimę prząść bęǳie
na nowym kołowrotku, że z tego przęǳiwa naszy e koszul dla chłopa, dla starszych ǳieci,
dla Jantosia… A to płótno bęǳie śliczne, cienkie, równe, wybielone na słońcu… Jantoś
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pomoże e rozciągać e na łące, skoro uż wiosenne słonko przygrze e, — ten Jantoś,
taki ładny, taki mądry, który o wiośnie uż pewnie gęsi paść potrafi… Jak kto się uroǳi
zdolny, to go długo uczyć nie trzeba; dość mu ednego słowa, dość mu raz dobrze pięścią
w kark, a reszty sam się domyśli — odgadnie…

Chłodno est na dworze, wiatr esienny się wzmaga. Babina otuliła się w chustkę,
wkopała nogi w słomę i — duma. Zmęczona podróżą, zmęczona tańcem, śni… czu e
senność, oczy e się kle ą — marzy… Zda e e się, że sieǳi w ciepłe izbie, przy kominie,
na którym ogień bucha wesoło; kartofle się gotu ą, w ryneczce skwierczy, ak nieszczę-
ście, słonina… Ona sama sieǳi przy kołowrotku i przęǳie. Jantosiowi swo emu ba kę
opowiada; starsza ǳiewczyna pierze drze pod piecem, chłopak sobie wiatraczek z gontów
robi, a Michał podrywkę na ryby szyku e… Tak dobrze w te chałupie, spoko nie…

W karczmie tymczasem bawią się, aż szyby brzęczą, wędrownym muzykantom pot
oczy zalewa, Jankiel z wielkie krętaniny chałat z siebie zrzucił.

Mateuszowym konikom przykrzy się stać przed karczmą; zmęczone i głodne, chciały-
by się dostać do sta enki, z eść świeżego siana, a późnie rozciągnąć się na słomie, wypo-
cząć. Schyliły łby ku ziemi, pożywienia węszą, krok za krokiem posuwa ą się naprzód, aż
uż karczmę minęły, a u rzawszy się na droǳe do Zawadówki, parsknęły raźno i pobiegły
wyciągniętym kłusem…

Muzyka brzmiała w karczmie tak głośno, że turkotu wozu nikt nie słyszał, a szkapiny,
śpiesząc do domu, pęǳiły po równym, twardym gościńcu.

Mateusz kiwał się senny za stołem, Michał, ożywiony zabawą i kilkoma kielichami
gorzałki, o Bożym świecie zapomniał.

— Gra , muzyka! — wołał, obe mu ąc wpół którąś z licznych swoich kumoszek —
gra ! — i, zawinąwszy połę od sukmany na ręku, przyśpiewywać zaczął:

O , w kalinowym lesie,
O , dyabeł babę niesie!

— Macie tez co śpiewać… — odezwała się kuma — eszcze, chowa Boże, w złą
goǳinę…

— Czeka ta dale — zawołał —

Ale upadł i ęknął,
Bo mu zara grzbiet pęknął!

— To ci galanta baba być musiała — odezwał się akiś chłop — i som dyabeł nie
mógł e podźwignąć!…

— Wiadomo — wtrącił inny — baba to e ciężar…
— A musi to wy lekkie, ak piórko?… wiater-by was zdmuchnął!…
— A , wiater! wiater!… — dorzucił Mateusz półsenny — słyszyta, ak huczy w ku-

minie? Pewnie się kto obwiesił…
— Ziąb śkaradny na świecie!
— Ziąb? — zawołał Michał, podskaku ąc, — co mi ta ziąb! Niech się psi zimna bo ą,

bo na dworze sieǳą, a człowiek, skoro e w chałupie…

E , mo a Małgorzato,
Nie zważa ty se na to!
Bo, choć na dworze zima,
Ale za piecem lato!

Hu! ha!

— Mateusie! Mateusie! — wrzasnął młody parobczak, wpada ąc nagle do karczmy.
— A co? półkwaterek ci dać?… Le , Janklu, nie pyta ! a rzetelnie zapłacę… do ednego

grosa…
— Ale… Mateusie!…
— Co ta bęǳiesz gadał po próżności… pĳ, kiedy ci da ą, i tylo!
— Juści, pĳ!… Tu nie pĳ — eno waszych kuniów niema przed karczmą!
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— Ukradli! — krzyknął odrazu wytrzeźwiony Mateusz — nieszczęście mo e wielkie!
Michał urwał swą piosnkę w połowie nuty.
— Luǳie, ratu ta! — zawołał Mateusz — goń, kto w Boga wierzy! ratu ta mo ą

chudobę! He , Jankiel, psiawiaro! kto tu był obcy? to musi two e wspólniki!…
— Co to wspólniki!… akie wspólniki?… a was za potwarz do sądu podam!… wiǳita

go!… a wam pokażę, co to est takie kalumnie zrobić‼!… Co?… wspólniki?… kto tu
złoǳie ski wspólnik est?…

Mateusz nie zważał na te krzyki.
— Chłopcy! — rzekł — kto w Boga wierzy, siada ta na kunie wierzchem i gońta!

Nagroǳę, rzetelnie nagroǳę!… O ! mo e bydlątka kochane, od źrebiąt odchowane!…
mo a chudoba edyna!…

Lamentu ący Mateusz został przed karczmą, przy wozach, a chłopi, dosiadłszy koni,
rozbiegli się na wszystkie strony.

Michał na koniu swego sąsiada Marka pognał za złoǳie ami napowrót ku miastu.

*

Na drugi ǳień pod wieczór powrócił dopiero do wsi. Smutny, zbieǳony, głodny,
nieśmiało wszedł do chałupy.

— Toć Boga pochwal przyna mnie … — rzekła do niego żona — przecie katolik
esteś…

— Niech bęǳie pochwalony… — odrzekł. — Gadałem ci o za ącu, nie chciałaś
słuchać, a tera nieszcęście… ni prosioka, ni pienięǳy, ni butów, ni capki — i eszcze
Mateuszowe kunie ukradli… Będę a tera wieǳiał, ak to babskiego gadania słuchać…
ak to na za ąca nie zważać…

Kobieta rozśmiała się.
— E … nie śmie się, babo! — krzyknął groźnie — bo mnie mankulia porwie, i esce

co złego komu zrobię!… Nie zaczepia mnie… pókim dobry!
Baba wstała z ławki i rzekła:
— No, nie pomstu eno; co się stało, to stało, to się nie wróci — a tera chodźno do

kumory, pokażę ci przybytek…
Chłop wszedł i ze zdumieniem, zobaczył swo e buty nowe i czapkę i z niemnie szem

zdumieniem dowieǳiał się, że Mateuszowe konie od wczora sze nocy są w domu.
— Pamięta że se tera — mówiła, śmie ąc się, baba — żebyś sam choǳił buty kupo-

wać, to przyna mnie złoǳie e nie będą boso choǳili.
— E , Magduś! Magduś! — agodo… — dobra ty kobieta, ale… zawdy to e kiepsko,

ak człowiekowi za ąc bez drogę przeleci!…
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