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Janusz Mamelski Diôbelsczi kam
Òd stalat w lëpińcu Kaszëbi we wiôldżi lëczbie cygną do Gduńska na òdpùst
swiãtégò Dominika. Przódë te pielgrzimczi bëłë barżi nôbòżné. Lëdze szlë, żebë sã
pòmòdlëc, wëspòwiadac i pòprawic. Pòmôgałë jima nôùczi Dominikanów, zôkònników, bëlnych kaznodzejów. Kò ten zôkón doch nazywô sã kaznodzejsczi.
To pielgrzimòwanié mòckò złoscyło pùrtka. Długò kómbinowôł, jakbë tu Kaszëbóm
ùprzikrzëc drogã i òdebrac jima chãc do pielgrzimòwaniô. Jaż na òstatkù ùdbôł so, że
zagrodzy wéńdzenié do gardu. Chcôł wiôldżim kamã zastawic Wësoką Brómã.
Długò lôtôł nad Kaszëbama i wëzérôł za spòsobnym kamieniã. Czas ùcékôł, òdpùst béł corôz krodzy, a diôbeł ni miôł wëbróné niżódnégò kama. Jaż na òstatkù wzął
ten, co leżôł w lëpùsczim lese.
Do òdpùstu òstôł le jeden dzéń. Trzeba bëło zarô brac sã za robòtã, bò północ bëła
krótkò. A robòta i dlô smãtka nie bëła letkô, bò kam béł gromisti i cãżczi. Diôcheł béł
gò òbwiązôł lińcuchama i pòdniósł. Lecało sã mù pò prôwdze drãgò i tej sej mùszôł
òdpòcząc. Latné noce są baro krótczé, temù wnetka nastôł pòrénk, a pùrtk béł dopiérkù kòl Òwsnic, niedalek Kòscérznë. Jak lecôł nad wsą, ùczuł spiéwanié kùróna.
Nie bëło jiny radë, jak skùńczëc robòtã. Tak Pùrtk béł cësnął kam na pòle i zaczął sã
òbzérac za jaczims skrëcém. Baro sã przë tim pòspiéwôł, bò zeza czëpów drzéwiãtów
wëzérało ju słuńce. Wej, doch wkół nie bëło widzec nic pasownégò. Téj wëszwidrowôł
dzurã w kamie i wskòkł do ni. Tam chcôł pòczekac do wieczora i òb noc pòcygnąc dali
na Gduńsk.
Timczasã nadjachôł chłop. Ùzdrzôł kam i stanął zdzëwòwóny. Kamienia tuwò
doch nigdë nie bëło, a terô òn zastôwiôł drogã na pòle.
–Cëż terô? Jô doch sóm nick nie pòradzã – rzekł chłop i rësził za jinyma gbùrama.
Razã próbòwelë rëszëc kam, a jak to sã jima nie ùdało, chcelë gò rozbic.
Kò jich wszëtczé starë szłë w labùdową. Kam ani sã nie zrësził. Jakbë jakôs tajemnô mòc gò trzima w tim placu. Pãknąc téż nie chcôł. Nie pòkôza sã na nim ni jedna
rësëna, chòcô chłopi prelë w niegò z całi mòcë. Nie pòmôgałë téż starë kamianników.
Kam trzimôł sã cwiardi, wëpòmògłi diôbelską mòcą.
Na òstatkù zrezygnowóny gbùr rzekł:
–Jak tak, téj niech le òstnie. Mòże sã na cos przëdô.
–Chcemë na nim pòstawic krziż – zabédowôł szôłtës i wszëtcë chãtno na to przëstelë.
Zarô zaszlë do kòwôla, a ten miôł prawie przërëchtowóny krziż do przëdrożny
kaplëczczi. Jak wësłëchôł, co mù chłopi rzeklë ò dzywnym kamie, zgòdzył sã z nima.
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Ùredóny przëszłë nazôd na pòle.
–Tam na górze je dzura, w sóm rôz na krziż – rzekł szôłtës.
Pò prôwdze, krziż dëcht pasowôł w dzurã. Stojôł mòcno i prosto. Tak téż stoji do
dzysdnia.
A pùrtk copnął sã przed nim w sóm kùńc dzurë i, jak dotądka, nicht gò stamtąd
jesz nie wëpùscył.
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