Bezpieczny gard

Wkół Lãbòrga je ùmòcniony mùr (zwóny téż pò kaszëbskù „gôrczowim mùrã”), zbùdowóny
z mòcny gòticczi cegłë w 1363 rokù.
Krzëżacczi wójt Dietrich von Loupheim rządzy w tim czasu miastã „cwiardą rãką”. Jegò ricerze wiedno są w pòszëkù do biôtczi. Lãbórg je baro wôrtnym gardã i Krzëżacczi Zôkón ni
mòże gò stracëc. Czejbë wòjska słëpsczégò ksãca Bògùsława V chcałë gò dobëc, ricerze bë
mùszelë òbronic zómk, kòscół i mieszkańców.
Zbùdowóné òstałë téż òbronné wieże. W nich są môle do pilowaniô (rozezdrzawné wieże) i do òbronë. Ricerze dzéń w dzéń
trenérëją i szkòlą swòje ùmiejãtnoscë. Mieszkańcë mògą sã czëc
bezpieczno.
Kùpcë baro rôd przëjéżdżają do Lãbòrga. Miasto baro chùtkò
sã rozwijô. Je ju piła, młin, spikrz, rënk. Lëdze są tuwò robòcy
i pòmòcny. Mògą òdpòcząc w karczmie i pòtkac wiele wôżnëch
lëdzy: kòwôla, zélarza, mùrarza, bietnika, co robi beczczi, dżerbarza, jaczi zajimô sã skórama. Kòżdi z nich òpòwiôdô czekawé
historie. W slédnym czasu wiele sã gôdô ò nieùdónym atakù na
jich miasto!
– Móm czëté, że to nié pòmòrsczi ksążãta, a Pòlôsze chcą wząc zemie krzëżôkóm – zaczął
kòwôl Jónk.
– Atakòwelë wnet tidzéń temù, a jesz mòże nalezc strzéle w naji fòse – dodôł zélôrz Andrzéj,
chtëren prawie pił pszéniczné pitkù.
– Më bë wnet stracëlë miasto. Ùdało sã je òbronic dzãka òdwôdze jednégò ricerza. Jô bë
z nim rôd wëpił sklónkã piwa i pòwinszowôł dzyrskòscë! – rzekł kòwôl.

– A co taczégò nadzwëkòwégò zrobił ten krëjamny bòhatéra? – zapitôł
czekawi kùpc, chtëren przëjachôł do Lãbòrga hańdlowac fùtrama i skórama.
– Niedrëszné wòjska zaatakòwałë òb noc. Naji ricerze nie spòdzéwelë
sã tegò. Wikszosc z nich tak pò prôwdze spała! Chùtkò równak wstojelë, czedë ùczëlë gwizd strzélów, co lecałë w jich stronã. Niejedny gôdają, że òbùdzył jich „Òn”, krëjamny ricerz – prawił kòwôl.
– Cëganisz, Janie! Ten ricerz to Jakùb. Nôlepszi
łãkòwnik westrzód krzëżôków. Przëjachôł z Malbòrga, żebë szkòlëc jinszich. Chòdzył prawie pò
mùrach i dozdrzôł jidącëch nieprzëjôcelów. Jakùb
mô bëlny zdrok i je chùtczi jak łiskawica. Pònëkôł
do pierszi wieżë, wbiegł na nôwëższą rówiznã
i zaczął strzelac. Nôprzód z łãkù, a pózni z kùszë. To òn je najim heroją.
Jem gwës! – pòwiedzôł piekôrz Mark.
– To nie béł ricerz. Wszëtcë spelë! To bëła... białka! Jô jã widzała! Nie
strzélała z òbronny wieżë. Nie stojała téż na mùrach. Wlazła na wieżã
kòscoła – do gôdczi dołączëła białka karczmôrza.
– Ha ha ha! Białka? Jak bë miała weńc na wieżã kòscoła? W białczënëch ruchnach? To szpòrtë – wëszczérzôł sã kòwôl Jan.
– To nie są szpòrtë. Jô miała jã widzóné. Më prawie wënëkelë
z karczmë młodégò młënarza. Miesądz béł wiôldżi jak bania. Jô
wezdrzała w górã i jem widzała, że strzéle jaż gò zakrëłë. Zdrok
jem przeniosła na kòscół i zaczãła sã mòdlëc ze strachù. Tedë jô jã
dozdrza. Miała dłudżé rózwióné włosë i mańtel z kapùzą. Wierã sã
mòdlëła przed Nôswiãtszim Sakramentã i z Bòżą mòcą abò pòmòcą aniołów wbiegła na górã wieżë. Ùzdrzała atakòwników, a pózni
strzélała z łãkù i niczegò sã nie bòjała. Na taczi ôrt dobëła nad
Pòlôchama!
– Ricerz, łãkòwnik i òdwôżnô białka. Taczich mómë òbróńców.
Ale chcemë so rzeknąc, że jakbë nié mùrë i wieże, to drãgò bë
bëło òbronic naje miasto! – skùńcził gôdkã zélôrz Andrzéj.

