Top25snuff

25

www.top25snuff.com

Bajki z za morza
(od w³asnego korespondenta)

Serwis internetowy Top25snuff.com
Ranking tabak, forum tabaczane, spis tabak.
Kontakt: redakcja@top25snuff.com
www.top25snuff.com

By³em w zatoce zobaczyæ, jakie postêpy robi budowa portu rybackiego. Wracaj¹c
wst¹pi³em ”na pocztê”, tj. do znajduj¹cej siê w tym samym budynku co poczta,
ober¿y. Maj¹ tam niez³e gdañskie piwo, a co wa¿niejsza, schodz¹ siê tam rybacy,
mieszkaj¹cy nad zatok¹, której wody zreszt¹ widaæ z okien ober¿y wraz z
wêdzarni¹ Juljusza Kohnki, kawa³kiem „Westowego Oku*” i wyci¹gniêtemi na
brzeg czarnemi ³odziami. Wcale grzeczny widok.
Ledwo usiad³em, wszed³ do ober¿y mój przyjaciel. Bo trzeba wiedzieæ, ¿e
zrz¹dzeniem Opatrznoœci znalaz³em w tem pustkowiu przyjaciela i kolegê jeszcze
z lat szkolnych. Kiedyœ o nim napiszê, bo ch³op nadzwyczaj ciekawy i oryginalny,
ale dziœ rozwodziæ siê nad nim nie bêdê, poniewa¿ mamy inny temat.
Przyjaciel przywita³ siê ze mn¹, kaza³ sobie podaæ piwo, przysiad³ do mnie i
zapyta³:
– Co s³ychaæ?
– Nic. Gada³em w ostatnich dniach du¿o z ludŸmi.
– Dowiedzia³eœ siê czego?
– At! Tyle tylko, ¿e przypomnia³y mi siê pewne chiñskie powiastki. Masz czas?
– Mam pó³ godziny. – To ci opowiem.
– Nie lubiê chiñskich bajek – broni³ siê mój przyjaciel – Wogóle nie lubiê
chiñczyków!
– Nie szkodzi. Musisz s³uchaæ!
– No to gadaj! - westchn¹³ mój przyjaciel.
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Piasek morski

– Jak ci wiadomo lub raczej nie wiadomo, Szangaj, s³ynny i bardzo bogaty port
chiñski, jest wolnym miastem, podobnie jak nasz Gdañsk.
– Nic mi o tym nie wiadomo.
– No, toœ siê teraz dowiedzia³. I tak samo jak Gdañsk ma Szangaj swe w³asne
dolary z wy³¹cznie chiñskiemi napisami i tak dalej. Zaœ niedaleko Szangaju
znajduje siê niezale¿ny od wolnego miasta, a nale¿¹cy od Chin pó³wysep Hel-tsin,
zamieszka³y gównie przez ubogich rybaków, ¿yj¹cych wy³¹cznie z rybo³ówstwa.
Pó³wysep ten w³aœciwie jedna wielka wydma, jest tak w¹skim skraweczkiem ziemi,
ze w niektórych miejscach nawet w pi³kê no¿n¹ graæ nie mo¿na, bo jakbyœ, stoj¹c
na jednym brzegu, kopn¹³ j¹ porz¹dnie, toby przelecia³a przez ca³¹ szerokoœæ
pó³wyspu i upad³aby po drugiej stronie w morze. A trzeba ci wiedzieæ, ¿e tak ocean
jak i te¿ oblewaj¹ca z drugiej strony pó³wysep zatoka nie odznacza siê bynajmniej
wielk¹ g³êbokoœci¹. Przeciwnie, wody s¹ tam przewa¿nie p³ytkie.
– Otó¿ trzeba ci wiedzieæ, ¿e roœlinnoœæ jest na Hel-tsinie bardzo uboga a prócz
tego otacza siê j¹ wielk¹ opiek¹, jako spójniê, umacniaj¹c¹ lotne pisaki wydm.
Dlatego zamiast podœció³ki – s³omy – daje siê tam byd³u piasek – i wogóle
u¿ywa siê piasku do ró¿nych rzeczy. Jest go tam du¿o – rozumiesz? - tyle ile
piasku w morzu.
– Doskona³a rzecz. Gdyby tak sprowadziæ tam cement, mo¿naby wyrabiaæ beton,
ceg³y betonowe i wiele ró¿nych po¿ytecznych rzeczy, których ludnoœæ
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niepotrzebowa³aby sprowadzaæ.
– Bardzo s³usznie. Ale widzisz, to jest niemo¿liwe, poniewa¿ w³adze chiñskie ze
wzglêdu na pó³wysep nie pozwalaj¹ braæ pisaku z morza... Za wyniesienie jednego
wiaderka grozi surowa kara...
– Ale to zupe³nie, jak u nas w Jastarni – wykrzykn¹³ mój przyjaciel. U nas te¿ nie
wolno braæ pisaku z morza!
– Nic o tem nie wiedzia³em. Przeciwnie, sam widzia³em w sobotê na wybrze¿u
dziewczêta, nabieraj¹ce piasek do worków...
– Bo siê ustawy nie przestrzega.
– To Ÿle, powinno siê przestrzegaæ. Chiñczycy na Hel-tsinie przestrzegaj¹.
Trawa morska
– Ale teraz opowiem ci, inn¹ historjê – ci¹gn¹³em dalej – W morzu okalaj¹cem Heltsin roœnie trawa morska. Czasem morze burzy siê, przechodz¹ burze i
wówczas fale wyrywaj¹ ca³e sterty trawy, któr¹ morze wyrzuca na brzeg. Od
niepamiêtnych czasów rybacy trawê te zbierali i wypychali ni¹ sobie sienniki i
poduszki, albo tez sprzedawali ja za dobre dolary do Szangaju, gdzie u¿ywa
siê jej do wypychania mebli. A naraz w³adze morskie wyda³y ustawê,
zabraniaj¹c¹ zbierania tej trawy. Znajomy mój, który mi to opowiada³, uda³ siê
w imieniu rybaków hel-tsiñskich do odpowiedniego mandaryna i zapyta³ go o
przyczynê wydania tej ustawy.
– Mandaryn odpowiedzia³:
– Morze ko³o Hel-tsinu jest ubogie w plankton, który stanowi po¿ywienie
ryb. Dlatego zabroniliœmy zrywania trawy morskiej i d¹¿ymy do tego, aby
ona, mog¹c wysypaæ swe nasienie, bujniej siê na dnie morskim rozros³a.
– Wielka jest Wasza wiedza i m¹droœæ – odpowiedzia³ mój znajomy – ale trawa
morska przypadkiem nie rozrasta siê z nasienia lecz od korzenia. Dlatego nic jej
nie szkodzi jeœli siê jej kilka pêków zerwie. Prócz tego, jak wszystkie roœliny
morskie trawa ta ma w sobie bardzo du¿o jodu. Robicie z hel-tsiñskich wiosek
letniska. Dobrze. Otó¿ wiedzcie sobie, ¿e gdyby rybacy wyrzuconej przez morze
trawy nie zbierali, ona, rozk³adaj¹c siê, tak by zatru³a powietrze, ze jakby jakiœ
letnik stan¹³ na brzegu, toby splun¹³ i musia³by wykrzykn¹æ: - Fuj, jak to morze
Chiñskie œmierdzi! - Dlatego to niedorzeczne jest zabraniaæ rybakowi zbierania
wyrzuconej na brzeg trawy morskiej i pozbawiaæ go w ten sposób pos³ania,
poduszki lub ma³ego zarobku ubocznego.
– Ale¿ takie samo rozporz¹dzenie wysz³o i u nas! - zawo³a³ mój przyjaciel. Wydano je dwa lata temu, ale nikt go, jako niedorzecznego nie przestrzega!
– To bardzo Ÿle! Ustawy s¹ po to, aby je przestrzegaæ! - odrzek³em. - A teraz
pos³uchaj nowej historyjki.
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Tabaka
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– Musisz wiedzieæ, - opowiada³em, - ze doniedawna Hel-tsin nale¿a³ do wolnego
miasta Szangaju. Dopiero w ostatnich czasach Chiny zdo³a³y pó³wysep
odzyskaæ i zaprowadzaj¹ na nim teraz swoje porz¹dki.
– Tam te¿ ludzie maj¹ takie przyjemnoœci? - zapyta³ mój przyjaciel.
– Ale¿ oczywiœcie! -odpowiedzia³em – Na ca³ym œwiecie jest wszêdzie to samo!
– £adna historja! - mrukn¹³ mój przyjaciel.
– Mój drogi, sam wiesz dobrze, ¿e wyrabia siê ro¿ne dziwne historje...
– A Chiñczycy nie s¹ gorsi od nas. Otó¿ w prowincji, do której nale¿y Hel-tsin,
istnieje monopol tytuniowy.
– Bardzo s³usznie!
– Rozumie siê. Ale teraz uwa¿aj: Rybacy hel-tsiñscy z dawiendawna przywykli do
pewnego gatunku tabaki, któr¹ dla nich w pewnej szangajskiej fabryce wyrabiano.
Oni nie pal¹, rzadko kiedy pij¹, jedz¹ bardzo skromnie, ale tabakê lubi¹, zw³aszcza
starzy. Tymczasem – stop! Z Szangaju tabaki sprowadzaæ nie wolno, bo tu
monopol.
– A czy¿ gdzie indziej w Chinach tabaki nie wyrabiaj¹?
– Rozumie siê, ¿e wyrabiaj¹, ale hel-tsiñscy rybacy do niej nie przywykli, Pojmujesz
przecie, co to takiego - „u¿ywka”. On przywyk³ do tej tabaki i musi j¹ mieæ – innej
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nie znosi. Próbowali oni i tej chiñskiej tabaki – ale, có¿ jednemu – drugiemu ch³opu
krew siê z nosa zaczê³a laæ - Ÿle jest. Pojecha³ rybak z rybami do Szangaju, kupi³
sobie funt tabaki i chcia³ na Hel-tsin przemyciæ. Z³apali go.
– Bardzo s³usznie!
– I tabakê mu odebrano.
– Doskonale. Niech siê nie bawi szmuglem. Powinien by³ tabakê op³aciæ.
– Kiedy nie mo¿na!
– Jakto – nie mo¿na?
– Poprostu. Tabaki ani tytuniu nie wolno przez granice przewoziæ. Jeœli chcesz
przewieŸæ sobie z Szangaju funt tabaki, musisz naprzód prosiæ o pozwolenie w
ministerstwie w Pekinie. Inaczej pod ¿adnym warunkiem ani odrobiny przewieŸæ
nie wolno. Wiêc jak¿e? Rybak ma pisaæ podanie o pozwolenie na pó³ funta tabaki?
Czy warto na takie g³upstwa czas traciæ? I owszem zaprowadzaj sobie monopol,
jeœli chcesz, ale pozwól¿e cz³owiekowi za op³at¹, abyœ nic nie straci³, zaopatrzaæ
siê tam i w to, gdzie i co jemu siê podoba!
– Zak³opotany przyjaciel podrapa³ siê za uchem.
– Ale kiedy-bo i u nas jest tak samo. - rzek³.
– Nie wiem, nie za¿ywam tabaki odpar³em.

Kompromitacja
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– Domyœlasz siê oczywiœcie – mówi³em dalej, - ¿e szmugiel w takich warunkach
kwitnie.
– Nie powinno siê na to pozwalaæ!
– Nie pozwala siê. Jak u nas tak i tam bacznie strzeg¹ granicy „colowi” czyli
urzêdnicy c³owi. Rybak wióz³ tabakê „colowy” z³apa³ go, tabakê odebra³ i poda³
rybaka do odpowiednich w³adz, które po pewnym czasie wezwa³y i wymierzy³y mu
grzywnê w wysokoœci, powiedzmy, 50 z³otych. Teraz zaczyna siê komedia.
– Piêædziesi¹t z³otych? - powiada rybak – A wy sk¹d wiecie, ¿e ja mam
piêædziesi¹t z³otych?
– Zaczyna siê targ. Urzêdnicy, czyli jak to siê mówi „urzêdownicy” strasz¹
rybaka s¹dem.
– S¹d mi nic nie zrobi! - wo³a rybak. - Poœcieli ani ³ó¿ka z pod baby nie
wyci¹gnie, z pode mnie tez nie, a prócz tego nic wiêcej nie mam.
– Urzêdnicy wychodz¹ na naradê i wreszcie zni¿aj¹ winnemu karê na
dwadzieœcia z³otych.
– Dwadzieœcia z³otych? To za du¿o! - brzmi odpowiedŸ – Dam dziesiêæ i radzê
wam, bierzcie, pókim dobry, bo póŸniej nie dam nic.
– Znowu narada. Ostatecznie zni¿aj¹ rybakowi karê do dziesiêciu z³otych. Ale i
on dziesiêciu z³otych nie chce daæ.
– Trzeba by³o braæ, kiedym dawa³! - mówi butnie. - Teraz dam ju¿ tylko piêæ
z³otych! Ale musicie pokwitowaæ!
– I da³ piêæ z³otych.
– Przypuszczam, - koñczy³em – ¿e tego u nas nie ma. To mo¿liwe tylko w Chinach.
U nas coœ podobnego zdarzyæby siê nie mog³o. Przecie to wygl¹da³oby na
próbê szanta¿u! Z poczatku piêædziesi¹t z³otych, a potem – piêæ! Jak¿eby to
mog³o byæ?
– Przyjaciel mój nie odpowiedzia³. Siedzia³ z rêkoma w kieszeniach i milcz¹c
patrzy³ w ziemiê.
– A szprotek jak niema tak niema! - rzek³ po pewnym czasie. Potem doda³:
– Jak z tego wszystkiego widzê, i w Chinach jest to samo co i u nas. Jak najlepsza
wola, ale nie zawsze szczêœliwie zredagowane ustawy i nie zawsze odpowiednie
ich zastosowanie. Có¿! Rozum ludzki jest ograniczony, ale miejmy nadziejê, ¿e
samo ¿ycie b³êdy poprawi i usunie. Ludzie nie chc¹ Ÿle, ale nie zawsze umiej¹
zrobiæ dobrze...
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Jerzy Brandowski
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* Zatoka wcina siê w wybrze¿e maleñkimi zatoczkami czyli „hakami”. St¹d nazwa
„ok”. Dla odró¿nienia nadaje siê tym „okom” szczególne nazwy. Wiêc: pod Borem
jest „Ok borowski”, pod Jastarni¹, „Ok jastarnicki”, dalej idzie Czerlin, „Bosmañski
ok”, „Westowy”, „Kaczy” i t. d.

ród³o: S³owo Pomorskie nr 263, R6; 14.11.1926r
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