Stolemowe ko�ci do gry
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<p>Dawno, dawno temu, kiedy na ca�ym �wiecie �y�y olbrzymy nazywane przez Kaszub�
stolemami, w pobli�u Osia dosz�o do nieoczekiwanego zdarzenia. <br /> Teren ten
zamieszkiwali Borowiacy, kt�zy po�ow�swoich zbior�, uwarzonego piwa i upolowanej
zwierzyny oddawali panosz�cym si�wsz�zie stolemom. Olbrzymy, z uwagi na swoj� postur�
nie mog�y zaj��si�prac� na roli, ani wypuszczaniem strza� z �uku, ani zbieraniem
drobnych szyszek chmielu. Przeto zajmowali si�wy��cznie zabaw�, przy okazji
nie�wiadomie siej�c zniszczenie na polach, w sadach i lasach, a i czasem domostwach ....
Pewnego dnia, odwa�ny syn le�nika zdecydowa� si�przem�i�wielkoludom do rozumu.
Wszed� na szczyt najwy�szej sosny, rosn�cej na tle�kiej g�ze, tu� przy uj�ciu rzeki Prusiny
do Czarnej Wody i zacz�� nawo�ywa�najm�odszego, tym samym najmniejszego ze
stolem�. <br /> Krzycza� g�o�no i gromko. Krzycza� d�ugo, bowiem ten krzyk, tam, na
wysoko�ci uszu olbrzyma, by� zaledwie mysim piskiem. <br /> Jednak wymachuj�cy
ramionami cz�owieczek zaintrygowa� wielkoluda. Ostro�nie wzi�� ch�opaka na otwart�
d�o� przysun�� do twarzy i wyszepta�:<br /> - Czego piszczysz zielony ludziku? <br />
Mimo, �e s�owa te wypowiedzia� szeptem, powiew id�cy z ust omal nie zdmuchn��
cz�owieka z d�oni. <br /> Zatrwo�y� si�ch�opiec, lecz, nabieraj�c i odwagi, i powietrza do
p�uc, wykrzycza� ile mia� si�: <br /> - Id�cie si�bawi�w inne strony, gdzie� na bezludzie,
gdzie strat i szk� nie wyrz�dzicie! <br /> I doda�: - Sp�rz, stolemie, na po�amane drzewa,
zbo�e i ��ki wygniecione waszymi stopami, przera�one zwierz�a i puste osady. <br />
Zamy�li� si�olbrzym. Westchn�� g�o�no, a od tego westchnienia zerwa� si�wicher
gro�ny, kt�y po�ama� kilka najgrubszych sosen, a wod� z rzeki zala� ch�opskie pola. <br
/> Nagle zab�ys�y mu weso�o oczy i szyderczo rzek�: <br /> - Dobrze, tak uczynimy, jak
m�isz, ale musisz ze mn� wygra�w ko�ci - tu wskaza� r�� na ogromne g�azy le��ce
wok�wioski. <br /> - Przecie� ja nie ud�wign�nawet jednego kamienia - roztropnie
zatrwo�y� si�ch�opiec. <br /> -To ja b��rzuca� za ciebie - zdecydowa� olbrzym. <br />
Pochyli� si� wzi�� w gar��pi� najwi�szych kamieni i rzuci�. Kamienie poturla�y
si�woko�o, w�skimi �cie�kami, niszcz�c po drodze wszystko, co �y�o i ros�o. Jednak
wszystkie kamienie, kt�e rzuci� stolem, le�a�y p�asko. Zmartwi� si�olbrzym, zebra�
kamienie i ponownie rzuci�, jakoby ch�opiec rzuca�. <br /> Zn� kamienie si�poturla�y. Obaj
spojrzeli w d� Trzy g�azy, b��ce najbli�ej, le�a�y p�asko. Jeden z kamieni poturla� si�do
Tlenia, wzd�u� wysokiej skarpy, omal nie wpadaj�c do rzeki. Stolem si�ucieszy�, bo i ten
kamie�le�a� p�asko. Brakowa�o pi�tego, chocia� najwi�szego g�azu. D�ugo szukali.
Odnale�li go dopiero gdzie� w lesie, za Drzycimiem i Gr�kiem. Kamie�sta� pionowo. <br />
Zrozumia� wielkolud, �e przegra�. Ze z�o�ci uderzy� pi�i� w g�az, a� ten wbi� si�w
ziemi�tak mocno, �e dzisiaj tylko kawa�ek wysoko�ci dw�h doros�ych ludzi, wystaje ponad
ziemi� <br /> Odwr�i� si�olbrzym na pi�ie, postawi� ch�opca na ziemi i odszed� na p�oc.
<br /> Do dzisiaj �aden z wielkolud� nie powr�i� w Bory Tucholskie. <br /><br /> Na
pami�tk�pozosta�y nam tylko dolinki wype�nione wod� - to �lady stolemowych st� oraz
wielkie g�azy - ko�ci do gry. <br /> Jeden z tych g�az� le�y tu� przy zawieszonym nad Wd�
mo�cie kolejowym w Tleniu, drugi w Leosi ko�o Gr�ka. <br /><br /><i>Marek J. Lejk - Osie,
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