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Legencla 0 Leacl1u t c..zechu i Rusie 
W czasach, kiedy ludzie nie umieli pisac, kiedy nie liczono lat i nie zapisywa

no dat, wiesci 0 tym, co si<:( zdarzylo, przekazywano sobie z ust do ust. Najpierw 
mowili 0 nich naoczni swiadkowie, a potem szly w swiat - powtarzane z pokole
nia na pokolenie, synom i wnukom przez oj c6w i dziad6w. 

Nazywano je "ustnymi podaniami" i niekt6rzy kronikarze umieszczali je 
p6zniej w swoich kronikach. Tak wlasnie bylo z podaniem 0 Lechu, Czechu i Ru
sie. Trafili do kronik z informacj'l:, ze od nich zacz<:(ly si<:( przedhistoryczne dzie
j e naszych przodk6w - Lechit6w i naszych s,!:siad6w - Czech6w i Rusin6w. 

A potem r6zni autorzy zacz<:(li tworzyc 0 nich legendy. Moze i ja spr6buj<:(? 
Wiadomosci w kronikach malo, tylko trzy imiona i jedna linijka tekstu - cienki 
sznureczek sl6w, ale postaram si<:( go rozci'tgn,!:c, wydluzyc, nawin,!:c w kl<:(bek 
opowiesci i nie przerywaj,!:c w'!:tku potoczyc do r,!:k czytelnik6w. 
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· .. Wif:;c bylo ich trzech. Lcch. Czech i Rus. Bmcia. Zyli w slowianskicj osa
dzic zagubioncj w og-:omnych lasach. Tam sif:; urodzilL W srodku wicLkicj kniei. 
W g~s twinie niepaebytej puszczy. Nicprzcbyta - bo nlc bylo czlowiekll, kt6ry by 
j'l. eal'l pacbyl, przcdarl SI" przcz glIszcz krLew6w, ehrusniaki i maliniaki. poko
nal ornszalc pnie zwalonych d,Lew i ziclon4 !>cianl( rych, kt6rc koronami si~aly 
nieba - soscn i swierk6w. bukow.jawor6w I d"b6w. 

D(,(by byly najwaznieJsze. Najstarszy g6rowal nad osad4_ Byl wielki i swi~ty. 
1 zr6rllo, ktorc tryskalo spod dl.;.bu, bylo swi«te. I kOll, biaiy kon. kt6ry pasl ~i« 

w cieniu d"bowych konarow i pil wodf:; zc zrodla, tei; byl swi«ty. 
- Bogu 0 cztcrcch twarzach poswic;:cony. Swit(lowitowi. co w cZlery slrony 

swiata ezlery obl icza obraea - mowi l stary Kaplan, a lech, Czech i Rus potakiwa
Ii. 

Wiedzlcli, ie Swi,<lowit jest najwi~kszym Bogiem sposroo wszyslkich slowian
skich bostw. a Kaplan - najm4drzcjszym czlowiekiem w calej osadzic. Na wszyst
kim siq 7..nal. Na ludziach. zwierz«tach, roSlinaeh. Umial leczyc ciala i dU$2e -
z roslin przyrz4.dzal lcki, ze znak6w na ziemi i niebic - z gwiazd, z lotu ptak6w, 
z wialm i dymu - wr6zyl plLyszlosc, objasnial ~ny. Te, ktore micli dorosli i te, 
klorc snily siq chlopakom. 

Lechowi i jcgo braciom od dziecinSlwa snily si~ konie. 
- M6j byl wrony - zwicrzal sit( SlarCfllU Kaplanowi Czech. 
- M6j lez wrony - polwicrdzal Rus, 
• A m6j gniady, kasztanowy. zloty taki - usmiechal si« lech. - I jcchalcm na 

nim. p~dzi lcm.lcc ialcm nad puszc74 i gonilem bialeob/oki ... 
Wysniiy im Sl~ te konie. Kaplan powicdzia/, i:c si" wysni/t i wysnily sic;:. Kicdy 

padrosli • kazdy dOSlal od ojca zrcbaka. Rus I Czech - czame, a l ech - gniadc
go. J kazdy sam si" 0 swojcgo konika musial troszczyc_ Kannic go i poic, czesac 
i Oporz.1dzac, zcby koil. mial czysto i sam byl czysry. 

Pi (( knic 0 te swoje koniki dbali. A stary Kap/an tylko sic;: prt:ygltldal i llsmic
chal. Az pewncgo dnia powiedzial: 

- Jest was trzech i macic trzy konie. W trzy strony swiata rozjedziccic Si(( na 
nich. Trl.Y konie - na lay strony, a SWiat ma cztery. Jak Swi((lowit 0 czterech obli
czach. lcby do nicgo dotrzcc -jc~zczcjcdcn kon polrl.ebny. 

i pokazal im i rcbaka. 8ialcgo jak mleko. jak snicg i jak obloki , ktore w swo
ich dziccinnych snach gonil lech. 

- To dar diu Swil(towita. i sam jest swif:;:IY. Piinujcie, zeby nie dOlknqia go ud
na obca r<;ka. :i:cby ±aden bczboznik nie wyrwal ani jcdncgo wlosa z jcgo ogona 
i gr-tywy. K iedy niebo da znak. odprowadzicic go do P61nocnego Crodu. Do 
wielkicj swi4tyni. 

- Ajaki to lx;.dzie znak? - zapytal Lech. 
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- Swi«lOwit was zawola. Spojrzy i nicbo stanic w plomicniach. Zagrzmi i Bia
ly Kon zrozumic. Na grzmot odpowic rL;cnie\U i ruszl' w strollt;. swii!lyni. A wy, na 
koniach, za nim - odpowicdzial Kaplan . - Na polnoc, ci,mle na pOlnoc. 

PrzCz cali! drog, powtarzali sobie potem te slowa. \V dzien - sprawdzali kic
runek jazdy po mchu porastaj~cym pnic drzcw ad p6lnocncj strony, w noel' -
patrzy/i na gwiazdy i (icszyli sil<, ie stary Kaplan Iylu oeczy ich nauczyl, i dziwi
Ii, :i:c Bialy Kori nigdy nie my Ii drogi. Moze i on nauczyl si« od Kaplana? A mo
ze Swi«towit mu podpowiada? 

- Slyszy to, ezego ludzie nie slysz'l. - mOwi li. palrzi!C jak kon slrzyzc uszami , 
jak czegos nasluchuje, jak na cos, czego oni nie slyszq, odpowiada naglym n:eniem. 

Caly (zas ich prowadzil. A kicdy szedl - las sit;. przcd nim rozst«powal, krzc
wy klanialy si, nisko, a lesne jeziorka podsuwaly swoje IUSlerka, ;r.cby mugl si, 
w nich przcjrzce, zobaczye,jakijcst pi«kny. 

Kaplani w Polnocnym Grodzie lez powiedzicli, zc pit;.kny. 
- Dar godny Swi,lOwita l - orzekl Najstarszy_ 
A mlodsi, przywiflzawszy do ogrodzcnia konic Lccha, Czecha i Rusa, pozwo

/iIi trzcm braciom wcjsc 0.0 wm;trL:a switltl'ni. Przed ogromny, sio:t£ajqcy stropu 
posal!: S wil<towi ta. Przed jcgo wiel k'l. postae z glow'l. 0 czterech obliczach. 

Bialy Kon jliZ tam byl. Prowadzony przcz Najstarszego Kaplana okrqzal po
s'ill raz, dmgi, trzcci. Kaplani szli za nim, modlili si" mmczcli cos niczrozumia
le. \V jakicjs chwili jedcn z nich mijajqc trzech braci, zatrzymal sit;. przy nich 
i szepn'l.l: 

- SWi,lowit przyjmuje dar. Schyleie glowy, pr,dko si, ukloncie, zaraz prze
mow). 

I uslyszeli glos. Cab swi<ttynia wypdnila si, tym glosem : 

- Na Bialym KOl1iu wyms=r IV b6). 
IV obronie wim}; 

a d, co konia przywiedfi lu, 

niech przy)mq dmJ', 

- Bicrzcic - zwr6cil SI, do nich Najstarszy Kaplan, wr«czajqc trzy topory. 
Ci((zkic, zclazne topory 0 szerokich ostrzach mocno osadzonc na drzcwcach. 
I wr,czaj'l.c dar powiedzial - Tcraz mszycic na wschud. Tam, gdzic budzi si, no
wy dzieri. Gdzie sloncc wstaje. Dla was tez prL:l'jdq nowe dni _ Nie wrocicie do fO

dzinncj osady. Za1:ozycic trzy nowe. Taka jest wola Swi,lOwita. Dlatego dal wam 
topory. Do walki i do pracy. Do obrony przed wrogiem i budowania nowego zy
cia_ A {eraz przyjmijcie sakiewki ... 

Trzej bracia pochylili glowy, trL:cch kaplanow zaloiylo im na szyje male, 
skorzanc sakiewki na dlugich rzemykach. 
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- W kaidej z nich ukryty jest znak. Tajny znak. Nie woloo go poka:tywac nl
komu. Bt;d:tie go znal tylko ten, kto nosi sakiewk~ oa sen.: u. 

Zajrzel l do sakiewek. 
"W mojej jest piow ... " - :,:d:tiwil sit( Lech. W milczcniu, bez slowa, ieby nie 

zdradzic tajemniey. 
11araz rozlegt si , glos Swic;towita: 

- 1ak swiat fila eztery sfrollY. 
a ja - c::/efY /wane. 

}edno miejsce l1a ziemi 
zilak ka::demu IVska:':e .. 

- W drog~ ! - krzyknt(1i kaplani. - Na kOl'l! W imi~ Swic;towita w drogC;! 
- W imie; Swie;towila! - odkoykn«li Lech, Czech i Rus i wskoczywszy na konie 

ruslyli przed siebic. 
A kaidy sprawdzal co ehwila, ezy nie zgubil sakiewki z tajemnym znakiem 

i myslal -jakie miejsce poeznaclyl mu Swit;towit i ktory z nich pierwszy na swo
je miejsee trati. 

I lak Sil< zdarzylo, ic picrwszy byl Lech. Na 1csnej polanie :tnalazl biale pioro. 
Takie sarno jak to, ktore mial w sakiewce. Leialo w pobliiu drzcwa, gmbcgo, roz
lozystego d«bu, na d«bie bylo gniazdo, a nad gniazdcm knl.iyl bialy ptak. Orzel. 

- To tu! - zrozumial Lech i wskazuj ~e braciom orla, powiedzial. - Tu jest mo
je miejscc. TUlaj zostant; pod skr-lydlami bialego ptaka. Wy pojedziecie dalej , 
a ja zbudujt; tutaj grod_ I nadam mu imit( - Gniezno. Bo tu, gdzic orzel ma swo
jc gnia:tdo. bc;dzie i moje. 

Nie wiem, czy naprawdc; tak powiedzial:. Ale wiem, ie Biaty Orzel jest godlem 
naszego panstwa, a Gnie7.no bylo pierwsz,! stolic'! Polski i sicdzib~ picf\vszego 
po[skicgo wladey - Mieszka. I ie w slowach kryj~sic; tajemnice przeszloSci. 

o na%wie rniasta uczeni m6wi<t r6inie. Jedni - ie Gniezno wywodzi si~ od 
gniazda, inni - ic od kniazia. Gniezno - knie:tno - gr6d kniazia ... 

A moic obydwa slowa po-i,!ezyly si~ w jedno? Moie to - i od gniazda, 
w kt6rym zagnic5:dzil si~ orzel, i od kniazia - ksic;eia, kt6ry mial na imi, Leeh? 
Bo to jest pewne, ic yak wlasnie mial na imi,_ Tak z.apisanc jest w starych kroni
kach. Nazywal sic; Lech i mial dwoch braci - Czecha i Rusa. 



Legenda 0 Popielui Mysiej Wieiy 

Solne grudy nazywano dawniej - kruszami. A s61, zanim nauczono siE( wydo
bywa6 jet w kopalni, brano z solanek. Stab tam w zaglE(bieniach . ziemi. Ciurkala 
spod ziemi w wodzie rozpuszczona i gromadzila siE( na powierzchni w plytkich 
zaglE(bieniach. Kiedy wodE( podgrzano - "warzono", jak m6wili ludzie - plyn wy
parowywal i zostawaly solne grudy. Te krusze wlasnie. I od nich wywodzi siE( na
zwa - Kruszwica. 

Kruszwica lezy nad Goplem, jednym z najwiE(kszych polskich jezior. W jezio
rze woda jest slodka. A solanek w okolicy coraz mniej. Za czas6w Popiela na pew
no bylo wiE(cej. 

Bo Popiel mieszkal wlasnie tu - w Kruszwicy. Mial dw6r, poddanych. Byl 
wIadcet. Ostatnim w gI6wnej linii rodu Popielid6w. Popielidzi nie byli biedni. 
Nalezaly do nich zyzne ziemie, lasy peIne zwierzyny, rybne jeziora, mieli koniey 
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i ti/.odt;:. leh r«cmidlnicy z Inu i fu ter robili odziei, z gliny \\")'palal i naezyn ia. 
Z soli tez ezerpal i korzysci . Krusze zast(J>Owaly picnilldzc, plaeono nimi za roi
oe towary. 

Do dzis pr.£Ctrwaly powicdzenia - . .slona eena", ,,,s lono za cos zaplacil". Od lej so
li wla1mie. Ciekawe. za co tal slono plaeil Popiel? Co kupowal od kupcOw w~dru
jllcyeh przcz slowianskie zicmie na polnoc po bursztyny? Bron? I)i~kne 

pr/.cdmioty? Wyroby l e srcbm i zlota? A moze kupowal trunki - mioo, piwo, 
bcezki wina? 

Tak. wino kupowal na pcwno. Bo w legcnuach. kt6rc pozniej 0 nim opowia
dallo, zawsze powtart..ajq si~ slowa - hulakn, pijnk .. 

- U Popicla wina wiela! - cicszyli si~ proszeni i nieproszeni goscie. kt6rych 
zawsze pelno bylo na dworze. l edli, pili. tanezyli, urz1!dzali gonitwy. Z lukam i po
lowali na jelenic. zoszczepem - oa niediwiedzie. 

A Popiel z coraz wi~ksZ1! trudnoSeiq wstawal od stohl, eoraz bardziej cillZyla 
mu po przepieiu glowa i eoraz liejs7..a stawala si~ krolewska szkatula. Czcrpal 
7.. niej pelnq garSciq. A jego Zona - dwicma. Wszystkie kobiety cheiala zacmic 
ubiorem, wszyslkich m<;:i:czyzn olSnic urcx4. Karoego dnia ubierala si<;: w in
ne strojc i dobierala inne ozdoby. Naszyjniki pk:cione ze srebmyeh i :dolych 
drutow, picr§Cicnie i zauszniee, koli c zc szklnnych paciork6w. 

A na wonnc olejki wydawala chyba jeszczc wi<;:cej nii Popiel na wmo. 
Kupey eiqglc rnusidi jej przywozic nowe pachniula. Cedrowe i lawendowc 
olejki, wody pachnqec kwiatami, jnkieh nad Goplem niguy nie widziano. 
z krain. 0 kl6ryeh w Krus7.wiey nik.1 nie slyszal. Z poIudnia, zc wschodu. 
Z najdalszych dali. Z miejsc, gdzie iyly smok.i , potwory i ezarowniee. Syreny 
i 7.wodniee. 

Ozonic Popiela tc""..! mowiono: 
- Zwodnica ... 
Sludzy tak szcptali: 
. Nie wiadomo, sk,!d si~ wzi<;:la ... Raz mowl, ie jest ni~micckl\. ksic;inicz

kfl, drugi - ze jq Wikingowic zza morza przywiC±li ... A tak si~ stroi, prt.:cbicnl, 
ie co dzien inna. Rozeznac si l( nie mozna. Czar na Popicla rzueila i tylko jej za
bawy w glowie. A on na wszystko pozwala. Bo pijany. To ona go rozpila, to 
ona winn mu ciqglc dolcwa. Pijancgo Intwicj omamic. Omami la go. mamuna 
jedna ... 

I chociaz sludzy m6wili szcptcm, wiadomoSci z Kruszwiey rozchodzily sil( co
raz szcrzcj i dalej. Ai. dotarly do rodziny Popiela. Do jego kn.:wnych z rodu My
szeid6w. Moze dlalego lak siC; nazywali, i.e micszkali na Kurpiaeh w okolicaeh 
MyszynQI'! 

A krewni zwolali narad<;: i najstarszypowiedzial: 
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- TrLeba ratowae, co jeszezc si« dOl. Popiel przcpija ntaj'l.tck. J c~tesmy rodzi
n~ a naRZ kuzyn nie 111a przccici dzicci ... 

- No wlasnic - pr.-;ytakn l;.Ji powstllJi. - Dzieci nie 111a. bo la jego zwodniea 
obieeala mu syna urodzic. a tadnego polomka nie dala. Wi..,e jak umrt.e, caly 
majlltck bl,:dzic nas;d 

I wszysey razcm postanowili : 
- Jedziemy do Kruszwicy. Popielowi trzcba odcbrac wladzt<. Nie czckac, az 

wszystko roztrwoni. Na miejscu 7.rlcrydujcmy, co robie . 
Ale Zona Popie la byla szybsza. Kicdy krewni przybyl i do Kruszwicy, zoriento

wllia si l;.. 0 co chodzi i czym prr.;dzcj lOlprosila ich n3 uelt ... St61 uginaJ si~ od je
dzenill.Aona przy nim krOlowala. 

- Prosz,<, proSZ,<, jcdzeic i pijcie - za.eh~ea la gosei podsuwaj<tc im paehnllce 
dymem i ziolami r6inorakic mi<:;siwa i napelniajQc puchary wincm, 

Niczcgo nie przewidywati. OEnieni przepychem stroju gospOOyni. podzi
wial i Jej szaty I klcjnoty - wiclkie, do ramion zwisaj<tcc 7.3USzmce, nllsZYJni
ki i p icrSeienic, nie maHe poJ,<eta, i e w jednym z nieh ukryta jest truei
zna. 

PierScicn by! gruby. ci"iki. splcciony ze zlotego w~. W<tz owijal si<:; 
woko! wskazuj<tcego pOllca, $wi(.'Cil rubinowym okicm, a kicdy keiukiem naci
sn<::lo sil; koniec jego ogona, wysuwal si<:; z w«zowego pyszczka j«zyk gada. eicn
ki , ostry i wype!niony jadern. Trueizn~ ktorej kaida kropJa oznaczala sm ier<:. 

Kupicc, ktory z dalekieh krain picrSc1cn przywiozl, mowil, zc zwi!lzaoa jest 
z oim jcszeze jedna tajemniea - zloty wlli potrafi nie tylko 7.abijac swojc oflary, 
ale lakie przemicniac zahilyeh w zwicrz«ta, 

- W Jak ie? - zamlcrcsowa!a 5i,< zona Popiela. 
- W Jakie tylko s i.., chee - zapewnil kupiec. - Wys\arczy, w chwili uklucia, glo-

sno wypowiedzicc nazw« zwicrz<::eia i oflora zaraz si~ w nie zamieni. Moina miee 
z tego niezly zysk. 

- SprObuj~ ...• pomyslala zona Popielll i oim kupiec 7.rl<tzyl 5i« zorientowac, 
dzgm.la go w«Zowym j<;:zykiem, wykrzykujilc pierwsze s!owo, jakic jej przysz!o do 
glowy - Gawron! 

Byla pewoa, i c kupiec przcmieniony w ptaka natychrniast odleci. a ona zy
ska za darmo pierScien. Ale s i<:: przcliczyla. Za picrSeien, co prawda. nic zaplaci
la, alc gawron weale nie zOllllicrzal odleciee. Zadomowii siE; w Kruszwicy na do
bre i doprowadzal wszystkieh do sza!u bezustannym krakaniem: 

- Kra ... kra l 

A najgloSniej krakal na widok zooy Popici% jakby cheial wszystkim ozoajOlic, 
ie pierscien na jej dlonijes t: 

- Kra ... kra ... kradziony! 130 go z lodziej ka-kradziejka kra.. kra ... ukradlOl! 
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Nic eierpiala tego gawrona i robila wszystko, zeby si, go pozbyc - przegonic albo 
zabic. Nie z tego. Przegonic si, nie dawal, a zabic tei: go nic bylo moina, 
bo razzabitego nic moma przceicz zabic po raz drugi. 

POnUla tyeh doswiadczen, z krewnymi Popiela postanowi la rozprawic sii( 
w sposob oslaleczny - nie probowac zadnyeh przemian w zwierz,,-ta, tylko od ra
zu otmc. Jcdnoczcsnie, wszystkich razcm. Czekala tylko na odpowicdni'l. chwi
Ii(. Na moment, kicdy Popiel powie: 

- Nalej wina, niewiasto ... 
Tak wlasnic, jak si, z nim przed uezl<!. umOwila. A ona, napeiniaj<tc puchary 

kuzynow, mia!a wtedy wstrzykn'l.c do kazdego kroplt;: rrueizny z pierkienia. 
- PMnicj ... - cicszyla sii( zona Popic1a - Popiel wzniesic toast za zdrowie go

sci, wszyscy podnios'l.puchary i ... 
Nie mogla si, doczekac tego "i" ... Chwili, w ktorej ona i m'lz pozb,d'l. si" 

wszystkich krcwnych. 
- Mys%eidzi pr;:yjechali na koniach - myslata. -"Kiedy trucizna zadziala, ko

nie b,d'l. nasze. I biale plaszcze, w ktorych przybyJi, rzeczy, ktore przywiei:1i. Przy
jeehali, zcby pozbyc si, Popiela i mnie. A to my pozb,dziemy si« ieh. My odzic
dziczymy ich maj'l.tki. . 

Nie mog/a sil,! doczekac tej chwili. Slow, od ktorych wszystko sii(zacznie: 
- Nalcj wina, nicwiasto ... 
Ale Popiel milczal. Sam nalewal wina gokiom, a najpierw zawsze sobie i ki

wal sit;: nad stolem coraz bardziej pijany i senny. Oiywil si,- dopiero wtedy, kiedy 
wyj,la mu pusty pucharz r<tk i powiedziala: 

- Nalcji( nowcgo willa. Jcszcze Icpszego. Najlepszym wypijemy zdrowie goki . 
Wlala troch, wina do pucharu m"i:a, podala mu, zeby sprobowat. Kiwn'l.-' 

glowil, ze dobre. Wtedy zmienila kielichy gosciom i napelnila jc nowym wincm. 
I do kazdego wpusciia niepostrzcZcnic hopi, trueizn y. 

Usiadlaobok Popiela. 
- Mow ... - sykm;-'a mu do ucha. 
Wybelkotal cos niezrozumialc. Szturehn«la go l:okeicm. 
- Mow! Jaci podpowiem. .. W gor,pucbary .. . 
- W gor,puellary ... - powt6rzyl belkotllwie Popiel. 
Ale kie1ieh podni6sl. AgoScie za nim. 
- W wasze r,ee kuzyni. Piji(. za zdrowie moich krewnych Myszeid6w ... - pod

powiadala szeptcm zona. 
Przcdobr;:yla. Zdanie dla pijanego Popiela bylo stanowezo za dhlgie. Siowa 

si,pokr"cily,j,zyk zapl<ttal i zamiast- "Myszcidow", powicrlzial: 
- Myszy ... 
- Na zdrowie! - krzykn,li Myszeidzi. 
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1 wypili. I 10 byl oSlalni Iyk wina w ieh Zyeiu, i ostamie slowa, jaki(! wypowie. 
dzicl i. Potem skurezyli sit(. wydali z siebie jakisdziwny odglos: 

- Piii... - zapiszczclijak myszy. 
Ich biale plaszC""Le zamienily sic;: w ogoniastc mysie futcrka, w<\Sate twarzc -

w biale. mysie pyszezki ... 
- Biale myszy! - wrzasn'll Popiel. 
I rzueil sic:: do lleieczki. A myszy za nim. Co bylo dalej - wiadomo. Gonily go 

az na czubck wiezy, klora leraz nosi nazw,. Mysiej. I lam zagryzly. 
A co z zonq Poriela? Jedni m6wiq, ze w ezasie lleieezki sama zaklula sic;: wt(

Zowq lruciznq, inni - i:c pom6gljej w Iym gawron i IllYs7.y. 
o myszach lei: zrcszU\. mowi'l. raznie - i:c w Kruszwicy nie bylo zadnych My

szeidaw, ie 10 wszyslko omamy i zwidy. Koszmary pijanego Popiela. klory dOSIa/ 
bialej gOl":\czki i wszt(dzie widzial biale myszy. Wielkie, biale myszy, ktore wylc;:g/y 
sic;: w jego chorej wyobraini. Myszy, przed klorymi ueickl na wiC""i:C;: i skoczyl z niej 
do Gopla. 

Klo wi(!- moze tak naprawd" by/o? 



Niekt6rzy m6wict, ze syn Piasta nazywal si~ Ziemowit i wywodz'l to imi~ od 
slowa - ziemia. Ale kronikarze pisz'l- Siemowit, a uczeni tlumacz'l: 

- Niewykluczone, ze imi~ pochodzi od staroslowianskiej nazwy - siemia, 
oznaczaj'lcej rodzin~. 

Rodzin~ mial Siemowit nieliczn'l - ojca Piasta, matk~ Rzepich~ i chyba zad
nego rodzenstwa. W kazdym razie Gall Anonim 0 tym nie wspomina, a Gall to 
wlasnie ten pierwszy, kt6ry przekazal nam na pismie legend~ 0 Siemowicie. 

Byl zakonnikiem z zakonu benedyktyn6w, pisarzem zatrudnionym w kance
larii kr6la Boleslawa Krzywoustego i legend~ 0 kr6lewskich przodkach, kr'lZ'lC'l 
mi~dzy ludzmi od wielu pokolen, w1'lczyl do swoich kronik. 

o sobie Gall nie przekazal zadnych informacji. Nawet swego imienia nam 
nie zostawil. 
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- Gall Anonim - pisali 0 nimjcgo nast~pcy. 
- Gall - od micjsca pochodzcnia, wielkiej krainy, ktora obcjmowata rowllJcZ 

tcreny dzisiejszej Francji i nosila nazw, Galii, i Anonim - skrot od lacinskiego 
slowa "anonimlls" - bczimicnny. 

Gall pisat po hleinie. Powod, dla ktorcgo wlqczyl legend, do kr~nik, byl pro
sty - piszqc 0 Krzywoustym nie mogl pominqc jego przodkuw, rodu, z ktorcgo 
krol si, wywodzil. 

_ Z dynastii Piastow - mowiono 0 krolu, ale historia zadnego Piasta me za
notowahl. 

Gall musial si~n'l.c do legendy. PrzcpytY'val krulewskich dworzan, sladcm 
ieh slow cofal sh< w pradzieje, lIstalal kolejno:k, do korowodu krukwskich 
plzodkow dopisywal nast((pne imiona: 

_ Przed Mieszkiem [ byl Siemomysl, syn Lestka, Lestek byl synem Sicmowi
ta ... Cieplo, cieplo, gOl1ico - lifT, narcszeie! Jest Piast! Legendarny zatoZyeicl dy
nastii - Piast ojc1ec Siemowira! Teraz moina jui do kronik w/qczyc legend, - po
myslal Gall i g,sim piorem wypisaf na pergaminie lacinski tytut: 

"De duce Samowilhay, qui dicitur Scmouth, filio Pa~t..." - co na polski przetlu
maczono poi.niej tak - ,,0 ksit;ciu Samowitaj, zwanym Sicmowitem, synu Piasta" . 

Sarnowitaj - jak hldnic! [ pomyskc, jak si(( musial nagimnastykowac biedny 
Gall probujqc odlworlYc lacinskq pisowniq brzmienie slowianskich imion - Sa
mowilaj , Siemowil, Pias!... 

Wedlug Galla Piast byt ubogim ehlopem spod Gniezna. Mieszkal na zie
miaeh na!ezqeych do ksi,eia Popicla i zeby zbudowac na nich wiasne gospodar, 
stwu, lllusiallaci4gnqc u pana pozyo.kt; splacajqc jq ei((zk'l..pracll. 

P6zniejsi kronikarze dodali mu jeszeze zawod - kolodziej . Moze dlatego, ze 
jego imi(( skojarzylo im si, z kokm? 

Piasta - 10 centralna C7.((SC kola, ta, ktora styka sit( z osiq, wi,e Piast moie po, 
chodzic od pia sty, takjak kotodziej od kola. Ten, ktury robi kola. 

Niewicle ieh ehyba zrobil Piasl. Na du:i:e kola do wozow !lie bylo wiclll Ch((l
nych, bo wo/y mieli Iylko bogaci, a tych w sqsiedztwic nie by to. Najblizszq okoli
et( zamieszkiwali tacy sami biedaey jak on. Chyba, ie Tobil kola dla Popiela, spla
cajqc w ten spo$ob swoj dlug. 

A za danno - strugal pewnie mate, drcwniane kolka dla miejscow('j d%ieciar
ni. Jego syn lei mial takie kolko. Latal Z !lim po obcjsciu, boso, w Iniancj, utka
nej pILez matk~ koszuli, z wlosow bardziej do dziewczynki niz do cblopca 
podobny i wykrzykiwal wesolo: 

- \Vista! Wista wio! 
W womic, si, bawi!. Zdawalo rull sit(, ie ma konia duiy, mocny w6z na 

prawdziwych kolach . 
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Nicch si, bawi· mowila Rzcpicha_· Tylc jcgo, co tcj zabawy. 
I glaskala synka po glowic. A Piast, p,ltrz<tc na jcgo dhlgic wlosy, wzdychal: 
- Chlopak jcst coraz wi~kszy. Nicdlugo przyjdzie czas na postrzyi:yny. GOSci 

trzcba bl,:dzie zaprosic. 
- Zacznic s il( dla niego m"ski wiek ... - westchn,la Rzepicha. 
- Postn:yZyny? - zdziwil si" Sicmowil, bo pierwszy raz uslyszallo 510wo. 
- Wlosy ci ostrzyg(! - wyja.snil ojciec . - lebys wygJ(!dal jak ehlopak. Spod 

orieki malki przejdziesz pod mojl\.. B,dziesz pomagal mi w gospodarslwie. sial, 
oral. 

- B"d~ ! - ueieszyl sio;;: Sicmowil. 
- Nie spiesz si" - prqtulila go malka. - Praea na roli ci,zka, a ty jeszczc ma-

Iy. 
- Duzy!. sprzeciwil si" Siemowit. 
- A widziaics, co ta robola z ojea zrobila? Jak sir.< postarzal, przygarbil z lej 

harowki. Konia nie mamy, drewno na opal na wlasnym grzbiecie ojcicc z lasu 
nosi, zcby pole 7.30raC sam musi ci&gnllc sochl( ... Ciebie to sarno czcka. Wi~ le
piej pobaw si, jeszczc przy runic. A z postr2yZynami i lak musimy zaczekac. Go
sci Irzeba zaprosic, a w domu pUSIO. Nie rna co pedac na sl61. 

- Moze po zniwach? - zastanowil 5i" Piast. - liamo si" zmiele, upiecze5z pla
cck,ja nalowi" ryb, pszczo!om podbior, z barei Iroeh, miodu ... 

- Oby sil; udulo - pomysiala lQ:epicha. 
Nic udalo si«. Lata bylo zimnc, mokrc, zboic pokladlo si, na polu, zacz"lo 

gmc. 
- Chorujc - mowi Piast. - Wszyslkodokola choruje. 
lego lei zlotyla choroba_ Byl lak slaby, ie do Zriiw poszla Rzepicha. I Siemo

wit. Ale co to byly za miwa. Malo co udalo si" uralowac. Siemowil wc wszyslkim 
probowal teraz ojca zast<yJit. Rqbal drewno na opal, nosil wcd". Nawcl po mi6<! 
si" do lasu wybral. Niewiele co prawda przyniosl i pszczoly go poi:<tdlily, ale kic
dy malka uzalala si, nad oim, machnftl1ckccwaz'!co r"k:r 

- Nic to! - powicdziai. - Nie mao czym gildac. 
I oznajmil, zc nasti(pnego dnia p6jdzie oa ryby. 
- Bcz postrzYZyn przcszcdl w m«ski wick · westcho,la Rzcpicha. 
- GOSci oic zaprosimy, alc wlosy Ir7.cba mu jednak sci,,-~ - powiedziill oJclec 

I oboje z miltki\ zdecydowali. - Sami mu Ic poslr.lyzyny urzqdzimy. Upiceze si« 
placck, mamy mioo, chlopak przyniesie ryby ... 

Jedn,! Iylko przyniOsI. 
- Nic martw si~ - pocieszyl go ojcit«:. - Na drugi TaZ zlowisz wi«Ccj. A leraz 

skoczpo drewno, icby bylo na czym upiec rybf;: i placek. 
- Tylko nie bierz za duio drewek na raz - zatroskala si" matka. 
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Gdzie tam! Siemowit naloZyI sobie na ~e tak:t stert;; szezap, i.e mc spoza 
niej nie widzial. Nagle ... 

- Witaj, ehlopcze! - USIYS7.a1 czyj i; glos. Nie - nawel dwa glos)' ... 
- Witajcie! - rozlozyl n~ee do powitania. 
Bueh! - posypaly sit; szczapki na "jerni~ i Sicrnowit zobae?.yl dw6ch niezna

jornyeh. Stali przed nim oparei na kijaeh, plaszeze mieli drugie, z kaplurami. 
W",drowey. 

- Ladnie si" wilas?. - usrnitthnlll 5i" do chlopca j cdcn z nich. - Sam si~ lak 
nauczylcS? 

- Jak sam, to moze ty 5i" nazywasz Samowitaj? -7..aZartowal drugi. 
- Nie - pokr.;;:c il glowll i przedstawil si ~ - Siemowit j estem. Dzisiaj mam po-

strzyzyny! 
- Alesmydobrzelrafi li ! 
- Nie wiem, ezy dobr/..e ... - stropil si .;;: Siemowit. - Ojeiee chory, ja tyl ko jedmt 

ryb<: zlowilcm.Ale jak zaraz polce" nadjezioro, moie uda mi si",zlowic wi«cej . 
- Stoj! - zatr.tymaH go w",drowcy. 
A Rzepieha wolalajuzod drLwi: 
- Prosz.;;:, prosz"" zapraszaml Prosz" SI", rozgokie przy stole siadue. Chata 

nie bogata, ale gokiom radar 
Wcszli, przywitali si" z Piastem, usiedli. 
- Syn mowil, i e ehorujecic. Nie martwcie si". Bo;;:dzie dobrze. A ehlopaka ma

cie m!l.drego. Udal sic;:. [ postrzyZyny 5i" udad~. Patrzcie, co za trap. Z Kruszwi
cy idziemy, od Popiela. Tam tei: byla uczta. A wina, mi",s iwa tyle, ie si", stoty ugi
naly! 

- Au nas ty lko ryba, placek i miOd ... - wl'stehni\' Piast. 
- Ale v"yseie nas zaprosil i do stolu, a Popiel nie. \Vygnal i jeszeze psami po-

szczul. Plaszeze nam poszarpaly. 
- Rzepicha naprawi - zapcwnil Piast. 
A ona "..dllzyla jU1: rozpaJie ogictl . zaczyni la ciasto, 5krobala ry~. Syna ad po-

lllocyodgonila. 
- Do postr.tyzyn sic;: przyszykuj ! Urnyj si" i wdziej czystq koszul«! 
W«drowcy go ostrzygli. Wszyscy dokola stal i, on jcden siedzial. 
- Jak krol! - slwierdzil ojeicc. 
- Nawet koronc;: mam! - zawolal Sicmowit, bo jedcn z w"drowc6w, icby wio-

sy rowno przyci~c , wlozyl cblopcu na glowc;: gamck. Wzdlu". gamka ci,<li. Rowno 
przy brzegaeh. [razern powiedzieli do Siemowita: 

- Moze i prawdziw<l, koron", bo;;:dziesz mial? 
- Jak to? - zdziwil si« chlopak. I nie wio;;:cej nie mogi jui: powit..-dziee, 00 ze 

zdziwienia oniemial. 

~ Z3 ~ 



Stol uginal si, od jedzenia! leden placek rozmnozyl si,,- w stert,,-! ledna ryba 
- wdzicsi,,-c! lmi,so bylo. [ciasta l r owocc! 

Nic wiadomo,jak to si« stalo. Ale lak wlasnie bylo. 
A pOlem wszysey siedzieli przy stole,jedli, pili, weselili si.;; i wolali: 
- Razem z goscmi do domu Piasta weszla dobra nowina. Siemowit lOstanic 

ksic,ciem I 
Czy zostal? Wrocmy jeszeze raz do Galla Anonima. I legend.;; 0 postrzyzy

nach Sicmowita zakoticzmy jcgo slowami; 
"Po tym wszystkim mlody Siemowil, syn PiaSla, wzrastal w sHy i lala. i z dnia 

na dzieri post((powal, i Tosl w zaenosei do tcgo stopnia, ie kr61 kr616w i ksi'li« 
ksi'l%qt za powszechnq zgod'l ustanowil go ksi«ciem Polski." 



Legend~ 0 Snloku oLe Smoczej Jamy 

Ludzie m6wi'i, ze Krak6w wywodzi swoj'l nazw~ od Kraka, kr6la, co pod wa
welskim wzg6rzem gr6d nad Wisl'l zaloZyl, a imi~ Krak rna ptasi rodow6d, bo 
krukom je zawdzi~cza.Widocznie sporo ich tam nad Wisl'l bylo i kiedy nadwi
slanskie plemi~ wladc~ z grona swojego wybieralo, i wszyscy zastanawiali si~, ja
kie imi~ mu nadac, kruki czam'l gromad'l nadlecialy i tak glosno: 

- Kra ... kra! - krakaly, ze ludzie odrazu si~zgodzili: 
- Krak! Krak! Niech b~dzieKrak! Wiwat, kr6lKrakPierwszy! 
A moze nawet kt6rys z tych kruk6w byl oswojony? Moze siedzial na ramieniu 

wybranca i najglosniej ze wszystkich: "Kra, Kra!" - wrzeszczal, kiedy kr6lowi imi~ 
nadawano? 

Kazdy kr61 dostawal jakies imi~. Albo nawet imi~ i przydomek. Imi~ na chrzcie, 
a przydomek p6zniej - jak niekt6rzy kr6lowie, co w dawnej Polsce panowali. Ta-
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ki Wladyslaw Lokietek na przyklad - Wladyslaw mial od chrzlu, a "Lokietkiem" 
nazwano go od 6wczesncj miary - lokeia, poniewai: byl to krol bardzo malcgo 
wzrostu. Albo syn jego - Kazimierz \Viclki - przydomek zawdzit<Czal nie tylko 
wzrostowi, leez lakze swoim zaslugom. Tyle w Polsce zbudowal, Zc m6wiono -
,,7...aslal Polsk" drcwnian'l,a zoslawil murowan4". 

Wiemy 0 Iym od dziejopisOw, klorzy w swoieh kronikach wszyslko opisali i datami 
udokumenlowali. 

Ale w czas8ch krOoIa Kraka, w kraju nad Wisl<t, nikomu ani 0 chrzcic, ani 0 pi
saniu jcszczc sit; nie snila, wit;e zadnc fakty i daty nie zostaly zanotOWll11e. 0 je
go panowaniu wicmy tylka la, co nam nie hisloria, ale legend;) przekazalu. 
A z legcndami - wiadomo jak bywa. Ludzie m6wi<t, powta • .laj<t, klos nie dosly~zy, 

p'.lckn;c i, doda eos od siebie ... 
Wil;:C moze i my dodamy od siebie lego oswojonego kruka? Nicch siedzi na 

'.Imicniu Kraka i kracze, podpowiada do ueha: 
. Kra, kra... KIaina dokola pil;:kna, ale ludziom domy polrzebnc:. Zal6z 

gr&!, Kraku. Zbuduj Krakow! 
Taki byl poczl\tek. Pod wawelskim wzg6rzcm powstal gr6d a na wzgorzu -

krolcwski zamek. Legenda zawszc m6wi 0 Kraku - krol, a 0 jego siedzibie za
mek, choe lak naprawd« ani zamk6w nie umiano jeszeze w owych czasach nad 
Wisl(!. budownc, ani Krak nie byl krolem. Co najwyzcj - ksi<;:ciem ezy kniazicm, 
wladq plemienia Wislan. Ale skora w legendzie jest krOo1 i zamek, 10 i my b«dzic: . 
mytak m6wili. 

Pod J"Z.ldami Kraka ludziom poczl\lkawo zylo sit; dobrzc - groo t,;;:tnil zy
ciem, jego mieszka!1cY zajmowali s it; handlcm. rzemioslem, na nadwislanskich 
bloniach wypasali stada owiec i baran6w. Na swiat pr..,:ychodzily dzieci, przybywa-
10 micszkane6w. 

Kr61 tei: sit; ozenil, urodziJy mu sic< cOrki. Na pcwno c6rki . 0 synach zadna 
legenda nie wspomina, a corki byty chyba dwic. Krakowski kronikarz Wincenty 
Kadlubck w swojcj "Kronice polskie{ zanolowal podanie 0 corec Kraka - Wan
dzie, kt6ra skoczyla do \Visly, bo nic ehciala wyjsc za Niemca, a bohatcrka naszej 
Icgcndy do Wisly na pcwno nie skakala i spokojnie wyszla za m:tz. 

No, maze niezupcl:nie spokajnie, ale nie zajmujmy sic< na ruzie Kadlubkiem 
i Wand4, bo sprawy i tak nie rozslrzygnicmy, tylko wracajmy da naszych bara
n6w. [ owiee, kl6re wypnsali poddani krola. 00 w krolcstwie Kraka cos sit; zaczt;-
10 psuc. Owce gint; ty z paslWisk, a siedzllcy na krolcwskim ramieniu kruk coraz 
cZ/,(Scicj krakal: - KIa ... kra! 

• Kradziez... - domyslali si" poddani. - Kruk 0 kradziezy kraczc. Ktos 
kradnie nasze owce! Zlodziej sit; na pastwisko ukradkiem w nocy 7..akrada, 
zb6jjakis coowcc porywa! Za kraty by go tr7.cba wsadzic! 
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A inni , palr/J\.C ponuro oa siebie, spluwali przez rami« i szeplali jedcn do 
drugiego: 

- Zcby nam tylko tcn kruk wiQkszcgo nicszczQscia nie wykrakal" 
Ale wykrakal. Oproez owiec zaczt<1y ginqc dziewczyny - w grocie pod wawel

skim wzgorzem zamieszkal Smok. Nie wiadomo, sk,,-d sit( lam wzi,,-I . ledni mowi
Ii, ze z gor Wisl,,- przyplyn,,-I, inni, ic z doiu, z pickielnych czclusci, podzicmny
mi lochami oa wierzch siox wygramnlil. W grncie siedzi, ogniem zionie i jak lyl
ko obok groty pojawi si«jakaS panna - to juz po nicj. 

Ludzi ogam'll strach. Na prozno rodzice ostr.lcgali corki: 
- Niewychodzciezdomow. Uwaiajcie! 
Dzicwczyny - jak dzicwczyny. lcdnc zapominaly 0 przestrogach, inne biegly 

oad \VisIt< z ciekawosci - zeby chociaz z daleka lObaczyc, jak tel la straszna bc
slia, ten potwor, co dzicwczyny do jamy wciqga, wygl1\.da ... Zadna nie wrocila. 

Kobiety plaka/y, ffiQzczyzni naradzali si~ - co rubic? lak wYPl:Cdzic Smoka z ja
my, zgladzic, albo wygonic z Krakowa? Zaden nie wicdzial. !Vol lei nie. Za
mknql sit( w zamku, corkt( w sqsiedniej izbie zabarykadowaJ i myslal, myslal, my
sial... 

Tylko, ze z tego myslenia nie nie wyehodzilo. Poza dwooanami, klurzy w po
ploehu pakowali manatki i ueieka]i z krolcwskiego dworu jak szezury z lonqee
go okr«tu. Nic wiadomo, czcgo siC; wic;ccj bali - Smoka czy ludzi, kt6rzy zniceier
piiwicni bezradnosciq krola, zacz«li siQ bunlowac i skandowali pod krolcwsk'l 
siedzibq, co sil w plucaeh: 

- Fora ze dwora/ Fora ze dwora! 
Jak krrj/ ze Smokiem sir:. me upora, 

10 m,lI powiemy: FO-RA ZE DIVO-RAt 

Kruk krakal z/owicszczo, ze hoI sloi na kraw«dzi i lada chwila straei krolew
skq posad«. Krol dygotal ze Slrachu. Nie jadl, nie pil i nie spa!. Berlo wyrurlalo 
mu si« z rqk, Iron si« pod nim lrZqs!. .. 

Ai si« kr6lewna zdcnerwowala, bo miala lego wszyslkiego powyzej uszu, tup-
n«la nog1ti knyknt<la: 

- Wychodz«! 
- Dokqd? -j«kn<tl Krak. 
- Najpierw z komory, w ktorcj mnie zamknqies, a potem za mqZ. Za lego, kto 

zgladzi Smoka - wyjasnila e6rka. - 1ak tata rozglosi It( wiadomosc na eZlery stro
ny swiala, na pewno znajd<tsit( ehl:Ctni. 

Zaraz sit( znalezli. 0 bogaclwie krola i urodlie krolewny krqzylo lyle opowie
sci,:l:e natychmiasl przybyli do Krakowa. Konno. Z piesni,! na ustach: 
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wo: 

- f'l(dzimy na kOlliaeh 

zakllci IV paneerze. 
pallcerlll I II'IerlII 
odll'azlIi rye!'rze. 

A kazdy ma tarcz/C 
i kuiJy ma mica. 

60 walka ze Smokiem 
ryeerska to rzeez. 

A konie cwallljq 
nu zfoty('h podkowueh 

do grodll Krakllsa. 
do lIIiasla Krakowa. 

I ka:dy z 1)'CCr=y 
lI'yt/C::a jll:: wzrok -

aeh gdziejeslla beSlia? 
Aeh. gd=iejesf len SIIIOk? 

Ale gdy Smok wylazl z jamy, wszyscy na jcgo widok krzykn<;:li tylko jedno slo-

- ZjC±dzamy! 
Tumull si, zrobil przeokropny, Smok b luzn~i ogniem, ryccrzc pogubili tar

cze i miecze, ludzic zaczitli smiae si<;:, krzyczee i gwizd<le. A n<ljgiosnicj sm ia! sit;;: 
i gwizdal szcwczyk, Dmtcwka. 

P<;:dzil: przczzamkowc podworze, smial si,: 
- Tchorzc! Tchorze! Nie rycerze, tylko !Chom;! - i bardzo glosno gwizdal na 

palcach. 
A potem wpadl do kuchni i jui nie glosno tylko po cichu gwizdn<tl palcami 

ze skrzyni dworskiej kucharki miarkt;;: siarki. W p<;:dzic minqi krolcwn<;:, szur-szur -
powiedzial jej cos na ucho, kr6lcwna zrozumiala, oczy jcj sit;;: zaswicciiy i lez zacz,la 
gwizdac. Najpien.v dwarazy z podziwu dla urody i pomys!owosci szewczyka: 

- Fiu! Fiu! - a potcm - fiuuu! - wpadla jak burza do komnaty krola, fiuuu! 
- zdarla z ojca baranic" fiuuu! - rzucila j<t Dratcwce. I jcszczc pomogla mu 
kr6lewski kozuch przenicowac, odwrocic go baranimi kudlami do wieo.chu. 

A szewczyk raz-dwa ufomlOwal z baranicy barana, nafaszcrowal go siark<t, za
szyl dratwq i podrzucil Smokowi. 
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- ProSZf:;. prosz~. nicch si(( Smok nie kr<;:puje, niech si,,< Smok pocz((stuje ... 
Legenda mowi. i:c k.i~y Smok zjadl barona wroz z nadzieniem, Z paS7.czy 

buchn~ly mu plomienie i mial tak siarczystc prdgnicnie, ze: 

Pr=~ lUI siedem lI'odq: /Visl)' 
gasil :; kkiem po:ar s:cek. 
IV osmym rokll ~Imcil :mys(I' 
i: akropnym Jwkiem Pfkl.l 

Aco si(( stalo z kr6!ewmt'! No co'!:: 

S::ewc krolewllf 11':;(/1 :a :0111,' 

i choe kr61em po/em hyl. 
s:ewski IHlrs:lal mial pod IIVI/em 

i /xKidanym bllt)' s:)'I. 

Na weselu wszyscy tmiczyli. Oczywikie krnkowiaka. Na czele z krukicm krola 
Kraka. A niektorLY opowiadali potem swoim wnukom. ze to wlasnic ten krolew
ski knlk wykrakal im )'akoric)'cnic Icgcndy. 0 tym, iak to szcwc. co stal si~ 

krolem. szyl buty poddanym ... 



.Y 

Dawno, dawno temu, kiedy woda w morzu byla jeszcze slodka, tak slodka jak 
w jeziorach, jak w rzekach, jak w g6rskich strumieniach - daleko od morza, 
w kopalni soli w Wieliczce zyl Solny Dziadek. Mial slone r~ce i slon<t twarz, a w<t
sy i brod~ tak osypane sol% ze wygl<tdaly jak siwe. Jak siwiuteilkie sniegowo-Iodo
we sople. Moze naprawd~ byly siwe, a moze tylko od tej soli? Tylko oczy mial 
czame. Jak noc albo podziemne jezioro. Dlugie, slone jezioro, nad kt6rym mie
szkal w grocie kopalni. 

Rano, ledwie si~ zbudzil, si~gal po duzy kilof i mal<t latarenk~, bral wiklino
wy kosz i szedl nad brzeg czamego jeziora. Tam czekala na niego p~kata l6dz, 
kt6ra przewozila go na drugi brzeg. Plyn~la powoli - chybocz<tc si~ mi~dzy fila
rami soli, bramami i korytarzami wyplukanymi przez wod~ w slonych brylach. 
Plomyk latarki powtarzal ich odbicie w wodzie, a Solnemu Dziadkowi roziskrza
ly si~ oczy i szeptal sam do siebie: 
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- Zamczysko... ISlne podziemne zamezysko. Najpio;;:kniejszy palae swiata. 
laden krol takiego nie. ma . ladna kro!owa. Co z tego, le u nich kiany 
z mannuru, z alabastru, ie mannurowe kolumny. Zaden marmUf. nawet naj 
bielszy, zaden alabaster nie blyszczy jak sol. Chyba, le by/by klejnotami wysa
dzany. Ale klejnoty U krolow w skarbc,lCh, nie na Scianach.. Wit;c takiego za
mku jak moj laden nie rna. I chyba Iylko tamten, 0 ktorym ludzie mowilL le naj
pio;;:knicjszy - szklany ".amek na Szklanej Gorze, krysztalowy, diamentami mro
zu w zimie ozdobiony i roz.~wietlony noq swiatlcm ksi"zyca - moze sio;;: row
nae z moim podzicmnym palaeem. A moze nawel i on !lie, bo moj jest na
prmvdo;;:, a tamtcn tylko w basniach i snach, kYore sni1\. sit( dzicciakom po no
each ... 

Tak szeptal do siebie Solny Dziadek plyn1\.c 1000ziq, a kiedy lodi: dobija/a do 
brzegu - wysiadal i 7..abicral sit( do roboty. Caly dzicil ntbal sciany groty, a co ude
rzyl kilofcm, to sobie pO<lspicwywal: 

- tj. t)' grato. grato 
s61 II' tobic jak. =1010. 

Kll1fi sifi jakem Solll)' D=iad 

sral"c=yjej lIa tysiqc fat! 

Od sciany odpadaly wledy blyszcz<!cc bryty i same wskakiwaly do dziadkowc
go kosza. Kiedy kosz byl pelny, Dziadek zbieral si" do powrotu. A na drugim 
brzegu jcziord czckal juz na sol najccnnicjszy skarb Solnego Dziadka - Czaro
dziejski MlyncL 

Czarodziejski Mlynek mial ezarO<lzicjskq korbko;;:, ktora od nma do nocy i ad 
nocydo rana obnlcala si" sarna i mel/a bry/ki soli na drobniutkie ziarenka. 

- Tur-tur-tur l Tur-lur .. . 1 - turkotala korbka, az sit; Dziadkowi c7.asami to tur
kotanic uprzykrzalo. \Vtedy zatrzymywal mtynek mrucz1\.c nad nim zakl"cic. 
A zakl(,,'Cie brzmia/o tak: 

- MIYl1kll. 1II~l'Ilkll. c=as sP0C=Yl1kll. 
pr:es/Ull kncd/ k.orhkq. 1II1)'lIkll. 

OhriJdle.~ :)0 //(/ dohra -

pr:cs/mi. 1II1)"l1kll. k'"/icie korbq. 

I wtedy korbka przcslilwala si, kn;~eic , turkotanie zacichalo. 
Wiclu ludzi przychO<lzilo do Dziadka po sol. Niekt6rych oprowadzal Dzia

dek llawcl po swoim podziemnym kr6lestwie, ale Czarodziejskicgo Mlynka nie 
pokazywal nikomu. 
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Az pewnego dnia zjawil si(( w kopalni jakis zaplakany chlopak. Dziadek wy
bieral si(( wlasnie do robqty i wcale mu nie na r((k(( byly te odwiedziny. Wi((c tez 
i niegoscinnie burkn'll: 

- Czego chcesz? 
Chlopcu buzia wygi((la si(( w podk6wk((, obiema chudymi pi((sciami zacz'll 

trzec oczy, a po policzkach poturlaly si(( lzy duze jak grochy. 
- Nie bucz! - powiedzialjuz lagodniej Solny Dziadek. - Skrzywdzili ci((, czy co? 
- Skrzywdzili .. . - wyj'lkal chlopak. - Owce na l'lce paslem, wilk podlecial i ja-

gni'ltko mi porwal. A gospodarz zakazal, zebym bez jagni((cia nie wracal do chalu
py, bo mnie na smierc utlucze ... 

Solny Dziadek poglaskal go po glowie. 
- I co, wilka szukasz? Ech, na nic twoje szukanie. Juz ci on, rozb6jnik, jagni((cia 

nieodda! 
- To juz nie mam po co do gospodarza wracac - rozplakal si(( od nowa chlopak. 
Dziadek przyjrzal mu si(( uwaznie. 
- Aojc6wmasz? 
- Nie mam ... Pomarli ... 
- I gospodarz, powiadasz, zly? 
- OJ, zly, panie, zly! 
- Ajak ci(( wolaj'l? 
- Pietrek. 
- No, to wiesz, Pietrek, co? Zg6dz si(( do mnie na sluzb((. Razem b((dziemy 

s6l wydobywac. 
I tak maly Pietrek zostal pomocnikiem Solnego Dziadka. Zaraz mu tez Dzia

dek wyszykowal nieduzy kilof, kosz niewielki, w sam raz na jego miar(( i jasn'lla
tarenk((. Razem odt'ld pracowali i razem podspiewywali przy robocie dziadkow'l 
piosenk((: 

Ej, ty groto, grato, 
sol w tobie jak z/oto ... 

Par(( lat razem przemieszkali, dobrze im si(( we dw6jk(( w solnej grocie zylo, 
a mimo to Dziadek zamyslal si(( coraz cz((sciej i w zas((pieniu skubal oszronion'l 
brod((. 

- Coscie si((, Dziadku, tak zadumali? - zagadywal go wtedy Pietrek. 
- Iii ... nic - zbywal go Dziadek. 
Ale w koncu, kiedy juz sobie wszystko widac dobrze przemyslal, przygam'll 

kt6regos dnia Pietrka do siebie i zapytal: 
- Sluchaj no, Pietrek, a czytac i pisac umiesz? 
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- Nie ... - pokrt(cil glowll chlopak. 
- No widzisz, ja tez nie umiem. A bez tego, jak bez latarki - ciemno. S6l tyl-

ko cale zycie rllbiesz i nawet nie wiesz, z czego ta s6l i sklld ona na swiecie. A tam 
moze - gdzies daleko w miescie juz ktos uczony ksit(gt( 0 tym napisal? Jakbys znal 
litery, poskladalbys je do kupy, ksillzkt( przeczytal, a tak... - machn'll Dziadek rt(
kll i westchnll1 tylko. - Wit(c widzisz, Pietrek, umysli1em sobie, zes do miasta po
winien isc po naukt(. Ale nie martw sit(. Nie puszczt( cit( z pustymi rt(kami. 

I z glt(bi solnej komory wycillgnll1 mlynek. Zakurzony mlynek z nieruchomll 
korbkll i szufladki!, kt6ra nie chciala sit( otworzyc. 

- Zepsuty ... - stropil sit(Pietrek. 
- Zaczarowany - usmiechnlll sit( Dziadek. - Uruchomic go 1 zatrzymac mo-

ze tylko zaklt(cie. 
I pochyliwszy sit( nad mlynkiem wyszeptal: 

- Mlynku, mlynku, sluchaj zakl~c, 

mlynku, mlynku korbkq zakr~c .. . 

- Krt(ci sit(! - krzyknlll " Pietrek. - Korbka sarna sit( krt(ci , chociaz jej nie do
tykalem! I s61 sit( sypie! 

- Przestanie sit( sypac, kiedy powiem tak: 

"Mlynku, mlynku, czas spoczynku, 
przestm1 kr~cic korbkq mlynku, 

obrociles zlo na dobro, 
przestm1, mlynku, kr~cic korbq ... " 

"Mlynku, mlynku" - powt6rzyl Pietrek i nagle zal mu sit( zrobi1o, ze musi 
Dziadka opuscic. 

- "Czas spoczynku ... " - podpowiedzial niepewnym glosem Dziadek. 
- "Obr6ciles zlo na dobro, przestan, mlynku, krt(cic korbll" - drzllcym glo-

sem cillgnlll dalej Pietrek, a lzy jedna za drug'l kapaly na czarodziejskll korbkt(. 
Przytulil sit( do Dziadka. Do brody slonej, nie wiadomo juz od czego bardziej -
od soli, co na wlosach szronem osiad1a, czy od 1ez i zapyta1 - A co to znaczy 
"obr6ciles zlo na dobro"? 

- To znaczy, ze kiedy znajdziesz sit( w potrzebie, kiedy spotka cit( zla przygo
da, pomoze ci mlynek i s61, kt6ra z mlynka leci. A uruchomisz go m6wi'lc: 

"Mlynku, mlynku, sluchaj zakl~c, 

mlynku, mlynku, korbkq zakr~c... " 
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Part( razy te slowa powt6rzyli i kiedy Pietrek dobrze juz obydwa zakkcia 
umial, zapakowal mlynek do worka, zarzucil go na plecy i pozegnawszy Dziadka 
ruszyl w swiat. 

Wielki byl ten swiat. G6ry na nim wysokie i rzeki szerokie, ze ani dojrzysz 
drugiego brzegu, a dookola drzewa, lasy, puszcze nieprzebyte. 

Przez g6ry - zb6jnicy Pietrka przeprowadzili. S61 im dal w podzit(ce, duzo so
li kazdemu do woli. Do ziemi pit(knie sit( sklonil, poszedl dalej. Przez rzekt( -
przewoznik go promem przeprawil. W zaplatt( nasypal mu Pietrek soli do stare
go kapelusza, wielkiego jak bocianie gniazdo. 

A za rzek'l - las. Gt(sty, ciemny, bez drogi, bez sciezki. Noc sit( zrobila, sow a 
swieci oczami, puszczyk pohukuje. I nagle ... 

- Auuu! 
- Wilk! - przerazil sit(Pietrek. 
Wyskoczyl wilk zza drzewa, straszny, zjezony, juz jest blisko, kly wyszcze

rzy!... 
- Mlynek! - przypomnial sobie chlopak. 
Zaslonil sit( mlynkiem, krzyczy zakkcie - prt(dko, pr((dko, jednym tchem, ze

by zd'lzyc, zeby wykrzyczec wszystkie slowa, zagluszyc strach. Smign((la korbka, 
sypn((la si(( s61. Duzo soli. Chyba caly worek. A w soli, w tej bialej soli stoi Bialy 
Jelen i tupi'lc srebmym kopytkiem wola: 

- Wskakuj namnie! Przewioz(( ci((przez las! 
W skoczyl Pietrek na J elenia, przytulil mlynek do piersi . 
- Pr((dko, pr((dko, Bialy Jeleniu! Uciekajmy przed wilkiem! Goni nas! Z((by 

wyszczerzyl! Ojej ,jakie maz((by! ... 
- A ty masz s61- przypominaJelen. - Cisnij mu w slepia. 
- Amasz! Amasz! - ci~ka Pietrek garsciami s61 za siebie. 
Zaskomlal wilko Zawyl. Zaskowyczal. S61 gryzie go w oczy, nie widzi uciekaj'l

cych, nie moze biec, ogon podkulil. .. 
- Juz nas nie dogoni! Mlynek nas uratowal! - cieszy si(( Pietrek i szepcze 

dziadkowe zakkcie: 

- Obrociles zlo na dobro 
przestmi, mlynku, k:r~cic korbq ... 

Skonczyl si(( las. I noc si(( skonczyla. Z p61 idzie mgla. Mi((ciutka biala mgiel
ka. A Bialego Jelenia juz nie rna. Znikn'll, rozplyn'll si(( w bieli i tylko gdzies tam 
z daleka, zza tej bialej jak s61 mgly, wola: 

- Nie zatrzymuj si(( az dojdziesz do miasta! 
Ale do miasta jeszcze daleko. Droga prowadzi przez pola. Miedzami, bruzda

mi. A za polami - karczma. Drzwi otwarte, z izby bucha zapach jedzenia. Jelen 
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m6wil - "me zatrzymuj si((" ... Wi((c moze lepiej przejsc obok, me zagli:tdac do 
srodka? Ale jedzenie tak pa~hnie .. . 

Stan<tl Pietrek przed progiem. 
- A ty dohtd? - zatrzymala go karczmarka. Spojrzala na bose nogi, podarte 

ubranie, zerkn((la na worek. 
- GIodny jestem .. . - przelkn<tl sl in(( chlopak. 
-Amasz czym zaplacic? 
- Mam - kiwn<tl glow<t - solqzaplac((. 
Wpuscila go do karczmy, wyciqgn<t1 mlynek z worka, postawil na stole, cicho 

- zeby nikt nie uslyszal, szepn<tl zakl((cie. Zakr((cila si((, zaterkotala korbka, s6l 
poleciala na st6l. 

- Starczy? 
Karczmarce zaswiecily si(( oczy. 
- Nie zarnj - zach((ca chlopca i zgamiaj<tc s6l do fartucha odlicza - Za chleb 

garsteczka, garstka za barszczyk,jak dodaszjeszcze, na skwark(( starczy ... 
A na lawie przy Pietrku siedzi juz gruby jegomosc. Czerwony na twarzy, brzu

chaty i na pewno bogaty. Lakomym wzrokiem spojrzal ?a mlynek, si((gn<tl do kie
sy, smign<tl Pietrkowi przed nosem miedzianym pieni<tzkiem, puscil go po stole. 
Pieni<tdz potoczyl si((, zakr((cil, brz((kn<tl, a pan powiedzial: 

- Dam ci go za mlynek. .. 
- Nie - pokr((cil glow<tPietrek. 
Drugi raz si((gn<tlpan do kiesy. Zakr((cil drugim pieni<tzkiem. Srebmym. 
- A teraz? - namawia coraz bardziej kusz<tco. - Za srebro? 
- Za srebro tez nie. 
A pan coraz bardziej na mlynek chytry, coraz czerwienszy na twarzy, zloty du

kat WYCi<tgl1<tl, zlotem przed oczami blysn<tl. 
- Nie kuscie, panie - rozesmial si(( Pietrek. - Nic z tego. Mlynka nie sprze

dam. Dostalem go od Solnego Dziadka i za zadne skarby si(( z nim nie rozsta
n((. 

Pan zlosc w sobie schowal, pieni<tdze z powrotem do kabzy zgam<tl, ale od 
zamiaru nie odst<tPil. Zaklaskal l1a karczmark((, zeby do storn podala i Pietrka na 
uczt(( zaprosil. Nie na barszcz i skwark((, jak zapowiadala karczmarka, tylko na 
prawdziw<t uczt(( z takimi potrawami, frykasami i slodyczami jakich Pietrek w zy
ciu na oczy nie widzial. Najlepsze k((ski chlopakowi podsuwal, opowiadal 0 swo
ich kupieckich podrozach, przygodach, 0 w((dr6wkach po dalekich krajach. 
A coraz tez do srebmego pucharka miodu Pietrkowi dolewal i do picia nama
wial. Az mi6d - mocny trunek, zakolowal chlopcu w glowie. Chce cos powiedziec 
- j((zyk mu si(( pl<tcze, chce wstac - l10gi jak z olowiu, a powieki same na oczy 
opadaj<t ... 
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Pan tylko na to czekal. Laps za mlynek, hyc na w6z - wista, wio! Koniki! -
Woznica na kozle batem konie oklada, pan z tyru krzykiem pogania: 

- Prt<dzej! Prt<dzej ! 
Mlynek postawil sobie na kolanach, oczu z niego nie spuszcza. Korbka fur

koce, wiruje, soli coraz wit<cej. Leci na w6z, na drogt<. A pan sit< cieszy. 
- Widzisz, jaki zrobilem interes? Grosza nie dalem i mlynek m6j. Chlopak 

spi, amy juz daleko. 
- A co bt<dzie, jak sit< obudzi? - zaniepokoil sit< woznica. - Slad na drodze 

zostaje, cala droga za nami biala ... 
- Nie martw sit<. Dobry mi6d rna takit moc, ze zamienia dzionek w noc. Jak 

sit< chlopak obudzi, bt<dziemy juz tak daleko, ze sam diabel za nami nie trafi. Po
jedziemy do Gdanska, wsiitdziemy na statek, przeprawimy sit< przez morze. W za
morskim kraju s61 drozsza od zlota. Kupimy za niit palac, sruzbt<, karett< ... Wszy
stko obmyslilem. Zobaczysz, bt<dziemy zyc jak w raju! 

- Wio! - popt<dza konie woznica. 
Akupiec spiewa na caly glos: 

B~dziemy iyc jak w raju 
w zamorskim, morskim kraju, 

b~dziemy wino pili, 
b~dziemy si~ bawili! 

I tak im pilno do tego raju, ze nigdzie si(( na druzej nie zatrzymujit. Zmienia
jit tylko w przydroznych zajazdach konie - jedna para nie dalaby rady, wit<c co
raz nowit do wozu zaprzt<gajit i dalej w drogt<. 

Szmat drogi ujechali, zanim sit< Pietrek obudzil. Patrzy - w sieni na slomie 
leZy, karczmarka nad nim stoi. Az w rt<ce plasnt<la, kiedy oczy otworzyl. 

- Myslalam, ze juz po tobie. Trzy dni spaleS jak nieprzytomny. Spili cit<, mly
nek ukradli ... Wiem, wi em - do szk61 miales isc, solit za naukt< placic, caly czas 
o tym przez sen belkotales, ale teraz, jak nie masz mlynka, to chyba u mnie zo
staniesz. W karczmie tez sit< mozesz niejednego nauczyc. 

- Nie! - zerwal sit< na r6wne nogi Pietrek - Muszt< odzyskac mlynek! Zeby 
nie wi em co, muszt<! 

- Chcesz zostac - zostan, nie chcesz - twoja wola. Ale skoro idziesz, to cho
ciaz worek ze sobit wez. Zgamt<lam do niego s61, co sit< przed karczmit z mlynka 
wysypala. Na drodze bylo wit<cej. Moze co jeszcze zostalo? Pozbierasz, sprze
dasz . .. 

Podzit<kowal Pietrek karczmarce, zarzucil worek z solit na plecy i nagle, le
dwie wyszedl na drog(( - Ptak z worka wylecial! Wielki Bialy Ptak! Pi6ra rna bia-
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Ie, bielutkie jak s61, jak snieg, dzi6b srebmy, skrzydlami lopoce! I spiewa, spie
wa, spiewa: 

- Moje skrzydla sq mocne, 
moje skrzydla szerokie, 
polecimy nad ziemiq, 

snieinobialym oblokiem, 
za czlowiekiem niedobrym, 

kt6ry mlynek ci skradl. 

- Ptaku, Ptaku bie1utki, nies mnie szybciej niz wiatr! - prosi Pietrek. 
I leq, frun'1 - szybciej niz wiatr, nad domami, lasami, polami, l'1kami. W do

le migaj'1 jakies wsie, miasta, rzeki. Na p6lnoc lec'l, bo jak slonce wstaje, to im 
zprawej strony swieci, ajakzachodzi - z lewej. 

A na p61nocy - wielka woda. Morze. Juz jest, juz je widz'l, grozne, wzburzo
ne, grzywiaste od fa!. I statek mit(dzy falami. Zaglowiec. Cit(zki od soli, oblepio
ny mokrymi brylami. S61 wybrzuszyla sit( wielk'1 g6r'1 na pokladzie, zasypala ko-
10 sterowe, leci z mlynka bial'1 lawin'l, statek coraz bardziej sit( pogr'1za, a w la
winie szamoq sit( kupiec i woznica. Chwycili mlynek, wyrywaj'1 go sobie z r'1k, 
chc'1 zatrzymac korbkt( ... 

Nie zatrzymaj'1. Nie znaj'1 zaklt(cia. I Pietrek nie zd'1Zyl go wypowiedziec. Fa
Ie wdarly sit( na poklad, grzywami zmiotly s61, zatopily mlynek, wciClgnt(ly glt(bo
ko az do samego dna. I statek zaraz zatopi'1. I tych, kt6rzy mlynek ukradli. Zato
n'1 razem z zaglowcem . 

... Nie zatont(li. Bialy Ptak ich ocalil. Wielkimi, mocnymi skrzydlami wy
gladzil wzburzone morze, podni6s1 z przechylu zaglowiec wolny od cit(zaru 
soli. 

- Uratowalem was od smierci - powiedzial do kupca. - T statek uratowa
lem. Odt'1d bt(dzie nalezal do chlopca. Przez ciebie stracil mlynek, wit(c oddasz 
mu zaglowiec. I bt(dziesz placil za jego naukt(. 

I tak sit( wlasnie stalo. Pietrek zamieszkal nad morzem, uczyl sit(, po latach 
zostal slawnym zeglarzem, kapitanem wlasnego statku. Caly swiat dokola oplyn'11 
i w kazdym porcie opowiadal historit( Czarodziej skiego Mlynka. 

Po dzis dzieit stoi ten mlynek na dnie Baltyku. Kiedy rybacy wyplywaj'1 na po
l6w, a noc naokolo jest cicha i Baltyk lagodny, m6wi'l, ze z morskiego dna sly
chac miarowe turkotanie i szum soli, od kt6rej woda w morzu zrobila sit( slona. 
Aniekt6rym udaje sit(nawetuslyszec spiewanie: 

- Gdzie nie dojrzy ludzkie oko, 
gdzie slowa nie dotrq, 
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stoi Mlynek Czarodziejski 
z czarodziejskC/: korbkC/:. 

Poki sol si~ z mlynka sypie, 
morze slone b~dzie. 

Czy to prawda? Chyba pra
wda

, 
bo takjest w legendzie. 



Legenda 0 Warsje i .5awie 

Za siedmioma falami , za siedmioma wirami, w gh(bi Wisly, w najgh(bszej wo
dzie, w zamku z czamych korzeni, wsr6d gr<tzeli, grzybieni, zyl przed laty okrut
ny Czarodziej. Brodl:( mial z wodorost6w, zbrojl:( z rybich lusek, z pancerzy ra
k6w-skorupiak6w, ze!azn<t tarczl:( i miecz z zelaznym ostrzem. A oczy - zimne jak 
l6d i serce twarde jak nienawisc. 

Nienawidzil wszystkiego, co dobre i pil:(kne, male, slabe i bezbronne. A naj 
bardziej nienawidzilptak6w, kt6re spiewaly. 

Kiedy wynurzal sil:( z wody i uderzal mieczem 0 tarczl:( - niebo stawalo w plo
mieniach, a on smial sil:( glosem podobnym do grzmotu: 
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- Blyskawice, do ataku! 
Podpalajcie gniazda ptakow! 
Dqb za df:bem, lise za listkiem 

niech sif: w popiol zmieniq wszystkie! 
Niech sif: spalq wszystkie drzewa, 
niech tu iaden ptak nie spiewa! 

I tak si« zdarzylo, ze pewnego dnia, kiedy niebo nad brzegiem Wisly rozgo
rzalo blyskawieami Czarownika, z lasu wybiegla dziewezyna. Sawa miala na imi«. 
W otwartyeh dloniaeh niosla gniazdo pelne piskhlt i wolala z plaezem: 

- Panie! Nie zabijaj ptakow! Zlituj si«! Pozwol im spiewac! 
- A wiesz, co j a z tob'l zrobi«? - przyjrzal si« dziewezynie Czarownik. 

- Twoje wlosy zmienif: w liscie, 
!woje nogi w dwa korzenie, 
ani slowa jui nie powiesz, 

kiedy w wierzbf: cif: zamienif:! 

- Tylkoptakioeal! - blagalaSawa. 
- A moze wolisz, zebym ei« w lab«dzia zmienil? .. Nie, za ladna jestes. Masz 

wlosy zlote jak blyskawiee, oezy zielone jak woda. Zatrzymam ei« przy sobie. B«
dziesz Syren'l. Twoje nogi zamieni« w rybi ogon, twoje eialo pokryje si« lush ... 

- Ratunku! - krzykn«la Sawa, ale juz bylo za pozno. Czar zostal rzueony. Zly 
Czarownik przemienil dziewezyn« w Syren« i wei<tgn'll do podwodnego krole
stwa . 

... A od tego miejsea daleko, za gorami, pagorkami, nad rzek'l, w puszezy 
nad brzegiem Wisly zyl mysliwy, ktory mial trzeeh synow. Kiedy synowie dorosli, 
przyszla pora, zeby kazdy z nich zaez'll samodzielne zyeie. Ojeiee zaprowadzil 
iehna lesn'lpolan« i powiedzial: 

- Mam tutaj luk i strzaly. Nieeh kazdy wybierze jedn'l. 
Strzelil naj starszy syn. Strzala wyl'ldowala w legowisku niedzwiedzia. 
- B«dziesz mysliwym - powiedzial ojeiee. 
N aei<tgn'll ei«eiw« drugi. Strzala trafila w pien drzewa. 
- Ty b«dziesz bartnikiem - zdeeydowal ojeiee. 
Podszedl trzeei. N ajmlodszy. N a imi« mial Wars. Strzala smign«la w wod«. 
- B«d«rybakiem! - ueieszyl si« Wars. 
Z d«bowego pnia zbudowal moen'l lodz, przez siedem dni eiosal wioslo, 

przez siedem noey wi'lzal siec. A potem pozegnal ojea i wyplyn'll na wiSlany nurt. 
Woda sarna go niosla. Cieho, spokojnie, senme. Az zaniosla pod wiklinow'l 
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wyspt(. A tam - w zielonych wiklinach-Iozinach cos sit( kIt(biIo, szamotalo, szu
mialo wiatrem i polyskiwalo srebrem. 

- Hop! Hop! Jesttamkto? - zawolaIWars. 
- Wiii ... Wll1... widzisz mnie? - odpowiedzial ptasi glos. I poskarzyl sit( zalo-

snie: 

- Wiklinowa witka, 
wiklinowy lise, 
uwiklalem sil2 
w wiklinach, 

nie mogl2 stqd wyjse! 

Rozgamil1 Wars wiklinowe gaIt(zie. Ostroznie, zeby me uszkodzi6 skrzydel, 
wypliltal ptaka z uwit(zi. I caly czas dziwil sit(: 

- GIos niby ptasi, ale skrzydla? Wielkie, czyste, przezroczyste ... Jak zyj t(, nie 
widzialem takich skrzydel. .. Amoze to nie ptak? 

W myslach sobie tak m6wil, sam do siebie. A wielki ptak-nie-ptak chyba usly
szal te mysli, bo w odpowiedzi zaspiewat: 

- Jestem Ptakiem-Wiatrem, 
kralem wszystkich ptakaw. 

Pomogld mi w biedzie, 
dzil2kuk, rybaku. 

Skrzydla mam szerokie 
od ziemi do nieba, 

wezml2 cil2 pod skrzydl(l, 
gdy przyjdzie potrzeba! 

Odlecial Ptak-Wiatr. Na chwilt( rozkolysal skrzydiami ziemit( i powietrze, wo
dt( i liscie drzew. A potem zalegla cisza. Na niebie pojawil sit( ksit(zyc, w krzakach 
rozspiewaly sit( siowiki. NadeszIa ciepIa, majowa noc. 

- Zostantt tu - postanowil Wars. 
Podplynill do brzegu, przycumowal16dZ. 
I nagle - z glt(bi rzeki wyplynt(la Syrena. Wlosy miaia dlugie, zlote, roz

puszczone do pasa, ogon jak ryba, a glos taki, ze zamilkly, zasluchaly sit( slo
wiki. Patrzyia na Warsa i spiewaia tak, ze kazde slowo trafialo mu prosto 
wserce: 

- Ej, rybaku, popatrz na mnie, 
zaczarowal mnie Czarodziej, 
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kiedys bylam pifiknqpannq, 
teraz jestem rybq w wodzie. 

Kto sifi czarow nie przelfiknie, 
kto nie wierzy w iadne gusla, 
ten mnie zlowi w swoje sieci 

i opadnie Iybia luska ... 

Zmllcila sit( spokojna woda. Zniknt(la Syrena. Skoczyl Wars do lodzi, chwycil 
siec - patrzy, a na srodku rzeki stoi zly Czarownik. Diwignlll sit( z dna - wielki, 
grozny. Tarczt( z wody otrzllsnlll, mieczem ksit(zyc z nieba przegonil. Pogrozil 
Warsowi i ostrzega: 

- Zeby spotkac sifi z dziewczynq, 
musisz siedem fal przeplynqc. 
Gdy przeskoczysz siodmqfalfi, 

siedem wirow bfidzie dale}. 
Gdy przez wiry sifi przeprawisz, 

blysnie siedem zlych blyskawic! .. . 

Spit(trzyla sit( woda, zakotlowala. Ruszyla na lodz. Fale pod niebo wysokie, wi-
ry glt(bokie do dna ... 

- Zginiesz, rybaku! - krzyczy z wody zly Czarodziej . 
- Uwazaj, Warsie! -wolaspodniebaPtak-Wiatr. 
Jest! Przylecialna pomoc. 
Uderzyl Czarownik w tarczt(. Skoczyly blyskawice spod miecza. Siedem bly

skawic ruszylo do atakU ... Ale Ptak-Wiatr przeniosllodz Warsa przez siedem wi
row, odgonil siedem fal i przept(dzil siedem blyskawic. Zakolowal skrzydlami, wy
rwal Czarodziejowi miecz, wytrllciltarczt(. 

Sawa je podniosla. A Wars juz zarzuca na nill siec, juz wyci~a z wody. Skon-
czyly sit( czary. Opadla rybia luska. Syrena zmienila sit( w dziewczynt(. 

- Wars ... - uczy sit( imienia rybaka dziewczyna. 
- Sawa ... - powtarza imit( dziewczyny Wars. 
APtak -Wiatr wola do nich spod nieba: 
- Za siodmll gort( i za siedemdziesilltll rzekt( przegonit( zlego Czarowni

ka! Zeby juz nigdy nie wrocil! A wy zostancie tutaj i blldzcie szczt(sliwi! Ko
chajcie sit(! 

- Kochajcie ... - powtorzyly wislane fale. I liscie drzew, i ptaki, i slonce wsta
jllce nad Wi sIll. 
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I tutaj - kO/1cZy si~ legenda -
byl sobie chlopak i dziewczyna, 

i tu, od imion zakochanych, 
historia miasta si~ zaczyna. 

Na brzegu Wisly zamieszkali, 
dom zbudowali - Wars i Sawa, 
i z dwojga imion si~ zrodzilo 

najmilsze z wszystkich miast - Warszawa. 
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Legenda 0 B~-z.yljs-z.ku 

Przed laty, przed wielu laty w lochach sredniowiecznej Warszawy zyl 
straszny potwor - Bazyliszek. Byl wielki, ogrornny, mial cialo pokryte ru
sk,!:, grubym, zrogowacialym pancerzem luski, skrzydla jak nietoperz, 
ogon jak krokodyl, lapy zakonczone szponami i takie oczy, ze na kogo tyl
ko spojrzal, ten od razu zamienial si~ w kamien. 

- Bazyliszkowy wzrok... - mowili ludzie. Szeptem, ze strachem, zeby 
nie uslyszal. Zeby zadne slowo nie doszlo do lochow, w ktorych sp~dzal 
cale dnie. Bo za dnia nigdy z podziemi nie wychodzil. 

- Spi... - mowili ludzie i ze strachem patrzyli na ratuszowy zegar. -
Ach, zeby spal jak najdruzej! Zeby choc raz przespal cal,!: noc! Zeby i nam 
pozwolil spac spokojnie! 
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Ale noce nie byly spokojne. 0 p6lnocy, niemal jednoczesnie z ostat
nim uderzeniem zegara,. ziemia zaczynala drzec, kamienie przewalaly sit( 
z loskotem, a ludzie zaryglowani w domach szeptali jeden do drugiego: 

- Obudzil sit(... Idzie... Wyszedl z lochu... Zeby tylko omin~l nasz 
dom! 

I zatykali uszy, zeby nie slyszec lopotu skrzydel i glosu Bazyliszka. Ale 
glos docieral wszt(dzie. Niski, zlowrogi, przerywany chichotem i wyciem: 

- Kamiell na kamieniu, 
na kamieniu kamien, 

wszystko, co na drodze, 
zmiazdzl2, zgniotl2, zlamil2. 

Moje skrzydla cil2zkie 
i grube pazUlY, 

zerwl2 wszystkie dachy, 
porozbijam mury. 
To, co bylo Zywe, 

niech sil2 martwe stanie. 
Kamien na kamieniu, 
na kamieniu kamiell! 

A potem byl juz tylko swist, ryk, lomot spadaj~cych dach6wek, trzask prze
wracanych stragan6w, walily sit( ploty, sciany dom6w trzeszczaly, z komin6w le
cialy cegly, plon~ce zagwie rozniecaly pozary. Ludzki dobytek zmienial sit( w ru
int(, a ludzie byli bezradni. 

Pr6bowali r6znych sposob6w, zeby przeblagac Bazyliszka - skladali mu 
okup, przed wejsciem do loch6w kladli jedzenie: truste kury, gt(si, barany. Nic 
nie pomagalo. Niekt6rzy nawet m6wili, ze po tym jedzeniu Bazyliszek rna jeszcze 
wit(ksz~ silt(, jeszcze mocniej m16ci powietrze wielkimi skrzydlami, jeszcze wit(k-

. . . 
sze zmszczeme czym. 

Odczyniali czary, szeptali zaklt(cia, pr6bowali swit(conej wody - wszystko na 
nic. Ani przeblagac sit( nie dal, ani walczyc z nim nie bylo mozna. 

Bo znalezli sit( smialkowie, kt6rzy szli do loch6w. Kilku z nich nawet sam bur
mistrz wyslal, obiecuj~c sowit~ nagrodt(. Uzbrojeni byli po zt(by, ale zaden nie 
wr6cil. 

Abron, z kt6r~ szli do loch6w, znajdowano potem na progach ich dom6w -
pogit(tll, polamanll, do niczego niezdatn~. Jakby Bazyliszek rzucil j~ tam na 
znak, na przestrogt(, na dow6d swojej sily. 

Lt(k chwytalludzi za gardla. 
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- Bron zniszczyl, a ludzi zmienil w glazy... Do konca swiata spod ziemi nie 
wyjd'l.. Stoj'l. tam w kamienne pos'l.gi obr6ceni ... 

- Na Bazyliszka nie rna sposobu! - tlumaczyly matki synom, a siostry prze
strzegaly braci: 

- Nie pr6bujcie tam ise. Nikomu sil;( nie uda. 
Ale chlopakom mysl 0 Bazyliszku nie dawala spokoju. I tak sil;( zdarzylo, ze 

jeden z nich, bardzo jeszcze mlody, bo zaledwie pil;(tnastoletni Marek, powie
dzial kt6regos dnia do swojej siostry, Magdy: 

- Bazyliszek rna takie oczy, ze na kogo spojrzy, ten obraca sil;( w kamien. Wil;(c 
ja, gdybym tam szedl, to bym wzi'l.l nie tylko miecz, ale i tarczl;(. Tarcz'l. bym sil;( 
zaslonil, zeby lnnie nie widzial i - lubudu! - na niego! 

- Nie plee glupstw! Na razie nie dorosles jeszcze do tarczy i miecza, a jak do
rosniesz, to mam nadziejl;(, ze zm'l.drzejesz! - zgromila go Magda. 

I poszla spae, ani na chwill;( nie przypuszczaj'l.c, ze brat j eszcze tej samej no
cy zakradnie sil;( do kornnaty ojca, ze wezmie stamt'l.d miecz i tarczl;(, ze cicha
czem wymknie sil;( z domu ... 

Spala tak mocno, ze nie slyszala am ratuszowego zegara dzwoni'l.cego p61-
noc, ani lopotu skrzydel Bazyliszka. 

A rano obudzil j'l. placz matki: 
- Marka nie rna! 
Wybiegla przed dom. Na progu lezal polamany miecz, strzaskana tarcza. 

I kamien. Plaski, czarny kamien przeorany pazurami Bazyliszka, zgnieciony jego 
laP'!.. Jakby na dow6d, ze taki wlasnie los spotkal tych, kt6rzy pr6bowali z nim 
walczye. Na przestrogl;(, zeby nikt nie pr6bowal. 

Wil;(c Marka nie majuz wsr6d zywych? ... 
- Nie! -krzyknl;(laMagda. - On zyje ! Napewno zyje! 
Rzucila sil;( mil;(dzy ludzi. Z placzem, z krzykiem, z blaganiem: 
- M6j bratposzedl do Bazyliszka! Trzebacos robie! Pom6zcie! Ratujcie! 
Odwracali sil;( od niej m6wi'l.c: 
- Dla tych, co id'l. do loch6w, nie rna ratunku. Nikt nie da rady! 
Zabiegala im drogl;(, chwytala za rl;(ce, pr6bowala przekonae: 
- Ja wiem ... - m6wila - Jeden czlowiek nic nie zdziala, ale jakby wszyscy po

szli ... Gdyby cale miasto stanl;(lo do walki ... 
Nie chcieli sluchae. Szli do swoich codziennych zajl;(e, rozkladali towar na 

rynku, otwierali stragany. 
Szewc nawolywal do kupna but6w: 

- Buty, buty, buciczki, 
mi~kkie jak r~kawiczki! 

-53 -



- 54-



Garncarki zachwalaly garnki: 

- Da garnkow, da garnkow, 
panawie, panie! 

Garnuszki pit;;kne! 
Garnuszki tanie! 

Sprzedawca luster podsuwallusterka: 

- Lustra nie klamie, 
pan ie, panawie. 
Lustra daradzi, 

lustra padpowie! 

I nagle Magda az wstrzymala oddech, bo w jednym z tych luster zobaczyla 
cos dziwnego. Jakby odbicie swoich mysli. I uslyszala szept: 

. - Ryeerze walezq mieezem, 
bo ta jest mt;;ska rzeez, 

dla slabyeh rqk kobieeyeh 
za eie::iki kaidy mieez. 

Nie mieezem nie zwojujesz, 
wit;;e wei lusterko w dlon, 

lusterko dla kobiety 
to niezawodna brOli! 

Nie zastanawiala sit( ani przez chwilt(. 
- Bazyliszek ma zle oczy. Na kogo spojrzy, ten obraca sit( w kamien. Wit(c je

sli spojrzy na siebie? .. . Jesli zobaczy siebie w lustrze? ... 
Chwycila lustro. Wbiegla do loch6w. W rnrok, w ciernnosc, w kamienny ko

rytarz. Mit(dzy kamienne pos'!gi, kt6re staly wzdluz scian. I nagle z daleka, jakby 
z glt(bi studni, uslyszala ryk Bazyliszka: 

- Kto tu przyszedl, ten nie wroci, 
zaraz w kamien sit;; obroei! 

Przywarla do kamieni. Wstrzymala oddech. Zaslonila SIt( lustrem. Nogi JeJ 
dygotaly, rt(ce trzt(sly sit(jak w febrze. 
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- 0 Boze, zebytylkonieupusciclustra! Zeby nieupadlo! 
Zamknt(la oczy. Zblizal sit(. Szedl. Slyszalajego kroki. O1os: 

- Gdzie masz tarczfi? 
Gdzie masz miecz? 

Widzfi jakqs dziwnq rzecz. 
Jakis potwar patrzy na mnie, 

zaraz mu nauczkfi dam, 
zaraz go zamienifi w kamien ... 

Auuuu! Kto to? 

- To ty sam! Zamieniales ludzi w kamien, teraz sam SIt( w skalt( zamien -
krzyknt(la Magda i lustro wylecialo jej z r'lk. 

Rozbilo sit( na kawalki, na sto slonecznych promieni, w lochu zrobilo SIt( Ja
sno, pos<tgi przemienily sit( w ludzi, wszyscy wolali , cieszyli sit(: 

- Jestesmy ocaleni! Dziewczyna nas uratowala! Bazyliszek skamienial, a my
smyozyli! 

Marek tulil j 'l w ramionach, a ona plakala. Wielkimi lzami z wielkiej radosci, 
ze wszystko sit( tak dobrze skonczylo i malutkimi lezkami z malego smuteczku, 
ze lustro sit( sHuklo. Bylo takie ladne ... 

Ale nie martwcie sit(! W pit(c minut pozniej Marek kupil jej na rynku jeszcze 
ladniej sze. I od tego czasu lustra staly sit( ulubion'l broni'l warszawianek. 

Aha, i jeszcze cos. Jesli ktos opowie wam inn'l wersjt( tej legendy, ze to nie 
dziewczyna poszla z lustrem do lochu Bazyliszka, tylko chlopak - nie wierzcie! 
Lustro w rt(kach chlopaka? Nie, nie, w takie bajki zadna dziewczyna nie uwierzy. 



- - -- -

W czasach, kiedy Powisle nie bylo jeszcze dzielniclt Warszawy, tylko wsilL nie 
opodal miejsca, gdzie teraz jest Palac Ostrogskich i gdzie na placyku obok wej
scia do palacowych podziemi jest [ontanna z figurklt kaczki w koronie - w le
piance pod wislanlt skarN mieszkala uboga wdowa, kt6ra miala dw6ch syn6w -
Kub\( i Marcina. 

"Koszykarze" - m6wili 0 nich ludzie, bo wszyscy troje, zeby zarobic na zycie, 
wyplatali z wiklinowych pr\(t6w koszyki, kt6re matka sprzedawala potem na tar
guo A czasem opr6cz koszyk6w, sprzedawala r6wniez fujarki, kt6re z wierzbo
wych gal\(zi wycinaljej mlodszy syn, Marcin. 

Jedna z tych fujarek udala mu si\( nad podziw. Ledwie przylozyl jlt do ust, za
spiewala tak pi\(knie, az sam si\( zdziwil: 
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- Zaczarowana, czy co? 
Amatka popatrzyla na niego i powiedziala: 
- Nie sprzedamy tej fujarki. Zostaw j1l. dla siebie, synku. I graj na niej lu

dziom na radoM;. Od serca graj. 
Ale zaraz potem nadeszly smutne dni. Matka zachorowala, lezala w 16zku co

raz bledsza, coraz slabsza, pieni«dzy w domu bylo coraz mniej, nie starczalo na 
jedzenie, na lekarstwa. 

I kiedy Marcin myslal, ze juz wszystko skonczone, ze nie rna zadnej nadziei, 
kiedy s1l.dzil, ze nie pozostaje mu juz nic innego, jak tylko isc i zebrac, wierzbo
wa fujarka zaspiewala tak: 

- Tam, gdzie promien sloneczny nie traji, 
gdzie nie si~gnie wierzbowy korzen, 

Zlota Kaczka pilnuje skarbOw 
zatopionych w podziemnym jeziorze. 

Zlota Kaczka w zlotej wodzie 
zlote pi6ra moczy -

takich skarbow nie widzialy jeszcze ludzkie oczy. 
Zlota Kaczka w zlotej grocie 

ta/iczy zloty taniec -
kto si~ czarow nie przestraszy, 

zloty skarb dostanie. 
Ten, kto nocy nie b~dzie si~ l~kal, 

i przez lochy przeprawi si~ ciemne, 
kto odwainy, wytrwaly i dzielny -

znajdzie w grocie jezioro podziemne. 

- P6jd« tam! - zdecydowal Marcin - Znajd« jezioro, skarb. B«dziemy mieli 
pieni1l.dze, kupimy lekarstwa dla mamy, j edzenie. 

Ale starszy brat zatrzymal go w progu. 
- Skarb pod ziemi1l.? Tutaj? 
- Jest! Na pewno jest. Fujarka mi powiedziala. Moja fujarka me kla-

mie! 
- Baj , baju, b«dzie w raju - wzruszyl ramionami Kuba. - W bajki to tylko dzie

ci wierz1l.. Nigdzie nie p6jdziesz i koniec. 
Ale w duchu pomyslal sobie, ze - kto wie? Moze pod skarp1l. naprawd« cos 

jest? Nie zadna Zlota Kaczka, oczywiscie, ale moze jacys rabusie mieli tam kiedys 
schronienie? Moze cos po nich zostalo? W krzakach pod urwiskiem jest dziura 
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zawalona kamieniami. Moze tamtttdy wchodzi Sitt do loch6w? Wittc moze 
spr6bowac? P6jsc tam? 

Poszedl jeszcze tej samej nocy. Poczekal az matka i Marcin zasnq, i poszedl. 
Przedarl sitt przez krzaki, odwalil kamienie zaslaniaj'lce wejscie. Byly cittzkie i sli
skie, umazane mokr'l glinq, ale jakos dal sobie radtt, zajrzal w gl'lb lochu, przez 
chwi ltt zawahal sitt. Ciarki mu po plecach przelecialy, bo chociaz noc byla ksitt
Zycowa, w srodku bylo zupelnie czamo, ale zaraz pomyslal: 

- Co mi tam ... Razkozie smierc! - i wszedl. 
Zanurzyl sitt w w'lski, ciernny korytarz, wyploszyl nietoperze. Szedl po omac

ku, rttkami trzymaj'lc sitt zirnnych, sliskich scian - w d6l, w d6l, ci<tgle w d6l. Co
raz nizej, az uslyszal plusk wody. Az w oczy buchn'll mu blask zlotego jeziora. 

A po zlotym jeziorze plywala Kaczka w zlotej koronie i klekotala zlotym dzio
bern: 

- Chodzili po ziemi noce i dni, 
zbierali, zbierali do beczki lzy, 
bo moje bogactwo calutkie jest 
z tych gorzkich i slonych, 
z tych ludzkich fez ... 

- 0 kim ta Kaczka m6wi? - zdziwil sitt Kuba i zaraz na drugim brzegu jezio
ra zjawilo sitt dw6ch osobnik6w turlaj'lcych wielk'l beczktt. Mieli czame fraki 
i czame, tr6jgraniaste kapelusze, a jak sitt zatrzymali i zdjttli z gl6w nakrycia, to 
okazalo sitt, ze na Ibach maj 'l rogi, a spod frak6w wyskoczyly im ogony. 

- Diably! - przerazil sitt Kuba, patrz'lC jak rogatymi lbami bij'l przed Kaczk'l 
poklony i merdaj'l ogonSlmi na powitanie. Obydwaj wygl'ldali zupelnie tak sa
rno, ale Kaczka widocznie ich rozr6zniala, bo na jednego m6wila - Msciwiec, 
ana drugiego - Chciwiec. 

I zaraz wydala im rozkaz: 
- Msciwiec, Chciwiec, opr6znic beczktt! 
- Tak jest! - zasalutowali obydwaj i wylewaj'lc zawartosc beczki do jeziora, 

wolalijeden przez drugiego: 
- Bttdziesz zadowolona, kr6lowo. Beczka pelniutka! 
- Pozbieralismy lzy sierot, wd6w, biedak6w. 
- Plakaly glodne dzieci. 
- I matki, kt6re nie mialy dla nichjedzenia. 
- Brawo! Brawo! - zaklaskala dziobem Kaczka podplywaj'lc do brzegu. Po-

glaskala diably po rogatych Ibach, zatrzepotala blyszcz'lcymi skrzydlami. Spod 
pi6r sypn'll sitt deszcz zlotych monet. Kuba az rttce wyci<tgn'll do tego bogactwa. 
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A diabiy w krzyk: 
- Na kolana przed kr610w<l" 
Ukhlkl, zlozyl rl:(ce jak do modlitwy: 
- Kr610wo, jestem biedny, mam chont matkl:(, w domu me rna co jes6, me 

mamy pienil:(dzy. .. 
- Myslisz, ze dam ci moje zloto? - zdziwila sil:(Kaczka. 
- Nieduzo, tylko trochl:(, zeby chociaz na lekarstwa dla mamy starczylo. I na 

chleb dla brata ... 
- Chi-chi, chlebamu sil:(zachcialo! 
- Chi-chi,lekarstwachcekupi6! 
- Patrzcie,jakie rna dobre serce! - rozchichotaiy sil:( diabiy. 
- Serce ... - zastanowi1a sil:( Kaczka. - Jesli w zamian za zloto oddasz mi swo-

Je serce ... 
- Oddam! Zrobil:( wszystko, co chcesz! 
- Acyrografpodpiszesz? 
- Podpiszl:(! - zgodzil sil:(natychmiastKuba. 
Ale kiedy diabiy pOdSUlll:(iy mu pergamin, a Kaczka podala pi6ro przynaglaj'lc: 
- Pisz, pisz ... Ja ci podyktujl:(, a ty podpiszesz - przypomnia1 sobie, ze me 

umie pisa6 i zapytal: 
- Akrzyzykami mozna? 
- Tfu! - splun'll Chciwiec przez lewe ramil:(. 
- Tfu! - poszedlwjegosladyMsciwiec. 
- Wykluczone - oburzyla sil:( Kaczka. - Wypluj to slowo. Tego, 0 czym 

m6wisz, w og6le sil:( u nas nie uZywa! 
- Tfu! - splun'll prl:(dziutko Kuba. Tez przez lewe rami 1:(. Jak diabiy. 

Kaczka zdecydowala: 
- Sarna spiszl:( cyrograf, a ty przypieczl:(tujesz go odciskiem palca. 
I raz-dwa napisa1a na pergaminie: 
"W zamian za zloto oddajl:( Zlotej Kaczce to, co mam najdrozszego - mOJe 

serce." 
- Pieczl:(tuj! - przyskoczyl do Kuby Chciwiec. Zlapal go za dlon, wskazuj'lcy 

palec zanurzyl w jeziorze i z calej siiyprzycisn'll czubek palca do pergaminu. 
- Podpisal! Podpisal! 
- Swoje serce oddal - ucieszyl sil:( Msciwiec, a Kaczka podplynl:(la do Kuby 

i powiedziala: 

- Bedzieszjeidzil po swiecie 
w szczerozlotej karecie, 
bedziesz noce mial zlote, 
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bedziesz zlote mial dni, 
i zapomnisz 0 matce 
i zapomnisz 0 bracie, 

tobie radoH: przypadnie, 
dla nich rozpacz i im - lzy ... 

I tak si(( stalo. Kiedy Kuba podpisal cyrograf, oddal Zlotej Kaczce serce i za
raz zapomnial 0 wszystkim. Karetll peInll zlota wyjechal z podziemi, cztery konie 
zlotymi podkowami walily 0 bruk, diably powozily, ogony schowaly pod fraki, ro
gi pod kapelusze, we solo trzaskaly z bata, a Kuba spiewal, az echo lecialo po uli
cach: 

- Mam zlote szaty, 
zlote dukaty, 

jestem bogaty, 
bardzo bogaty! 

Jechal z takim przepychem, ze wszyscy schodzili fiu z drogi. Pojazdy zatrzy
mywaly si((, a przechodnie klaniali si(( w pas, SlldzllC, ze w ten spos6b zaskarbill 
sobie Iask(( bogacza i zasruzll na par(( groszy rzuconych wielkopanskim gestem 
przez uchylone okienko karety. 

I tak si(( zlozyIo, ze na ulic(( wyszedl akurat Marcin. Zobaczyl karet((, za szyb
kll mign((la mu twarz brata. 

- Kuba! - ucieszyl si(( glosno. - Jestes, wr6ciIes, znalazies skarb! Mama wy-
zdrowieje, kupimy lekarstwa! 

- Precz! - wrzasnlli Kuba, a diably zawt6rowaly na caill ulic((: 
- Ap6jdziesz! Huzia! Batem go! 
- Jak to, dlaczego? - rozplakal si(( Marcin - Przeciez znalazles skarb ... 
- Ale serca nie rna - rozesmial si(( Chciwiec - i z nikim si(( teraz bogactwem 

nie podzieli. 
- Placz, pIacz! - swisnlll nad glowll Marcina bat Msciwca. - W jeziorze muszll 

byclzy. Duzo lez! Jak ich nie b((dzie, Zlota Kaczka straci sWllmoc ... 
- Kiedy w jeziorze nie b((dzie Iez, Zlota Kaczka straci czarodziejskll moc ... -

powt6rzyl szeptem Marcin i juz nie patrzyl na odjezdzajllcll karet((. - Stracilem 
brata. Zlota Kaczka zabrala mu serce. Ale mnie nie wolno plakac. Teraz wszyst
ko zalezy ode mnie. Teraz ja musz(( zdobyc pienilldze na jedzenie i lekarstwa. 
P6jd(( do Zlotej Kaczki. Z fujarhp6jd((. 

I poszedl. A fujarka spiewaia mu po drodze piosenk(( zielonll jak wierzbowe 
listki i nadzieja: 
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- Nie bt(dzie lez, nie bt(dzie lez, 
nie bt(d:t plakac dzieci. 

Nie bt(dzie lez, nie bt(dzie lez, 
sloneczko zn6w zaswieci! 

I tak go ta piosenka uspokoila, ze kiedy wszedl do lochu, krzykn:t1 na caly 
glos, az echo zadudnilo w podziemnych korytarzach: 

- Hej, hej, Zlota Kaczko,jestes tam? Hej, hej , pokaz sit(! 
-A ty kim jestes, zes tak odwazny? - zakwakala Kaczka. 
Marcin zacisn:t1 na moment powieki, bo go oslepil blask bij:tcy od wody w je

ziorze, od zlotych pi6r Kaczki i korony na jej glowie, a kiedy otworzyl oczy, zo
baczyl obok siebie Msciwca i Chciwca. 

- My go znamy! - wolalijeden przez drugiego. 
- Biegl za karet:t. 
- Pozazdroscil bratu bogactwa. 
- Przyszedles po zloto? - spytala Kaczka. 
- Tak - skin:t1 glow:t. 
-Aczy jestes got6w oddac mi swoje serce? 
- Moje serce jest w moich piosenkach. 
- Wit(c oddaj mi piosenki. 
- Moje piosenki s:t w mojej fujarce. 
- Wobec tego oddaj mi fujarkt(. Tutaj j:trzuc, w jezioro ... 
Rzucil Marcin fujarkt( do jeziora. I zaraz podplynt(la gondola ze zlot:t zastaw:t 

peln:t najprzer6zniejszych przysmak6w. Rogate diably wprowadzily Marcina na po
klad i merdaj:tc ogonami krzyknt(ly z wielk:t uciech:t: 

- Z ludzmi sit(nie podzielisz! 
- Sam sit( bt(dziesz weselil! 
- Sam? Aja przeciez nie sam, tylko z wami. Z wami sit( weselt( i z wami podzielt(! 

- odpowiedzial Marcin. 
- Nie mozesz sit( dzielic! Nie wolno! - sprzeciwily sit( diably. 
- Ja wi em - z ludzmi nie wolno, ale wy przeciez nie ludzie. Chyba, ze te rogi 

i ogony doklejone ... 
- Cos ty! - oburzyl sit( Msciwiec i Chciwiec - najprawdziwsze na swiecie. A my 

najprawdziwsze diably. 
- I apetyt tez na pewno macie jak wszyscy diabli. Jedzcie, cZt(stujcie sit( i nie za

lujcie sobie - zacht(cal Marcin, podsuwaj:tc diablom p61miski. A do kazdej potrawy 
dosypywal garsciami s6l i pieprz, i nie zalowal octu, chrzanu, papryki i musztardy. 

- Ale ostre, co? 
- Diabelnie! 
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- Piekie1nie! 
- Piekielnie! 
- Diabelnie! 
- Ogien w gt(bie i w przelyku! - cieszyly sit( diably. 
- Moze wina part( lyk6w? - zaproponowal Marcin. 
Raz-dwa sit( upily. Byly tak pijane, ze ledwie trzymaly sit( na nogach, a po tych 

wszystkich slonych i pieprznych, piekielnie ostrych potrawach tak j e palilo w zohJ:dkach 
i takie mialy pragnienie, ze dyszaly ogniem i siark'l. Ale wino nie ugasilo pragnienia. 

- Moze wody? - zaproponowal Marcin. 
- OJ , tak, tak! 
- Najlepiej prosto zjeziora ... 
P6lprzytomne ruszyly na brzeg, zanurzyly lby w jeziorze, nie czuj'lC, ze jest 

slona, zapominaj'lc, ze nie rna w nim slodkiej wody, tylko lzy, kt6re same wlaly 
i pily, pily. A Marcin, stoj'lC nadnimi, przynaglal: 

- Wit(cej, wit(cej! Kropelkt(, butelkt(, flaszeczkt(, beczkt(, dwie beczki, trzy 
beczki i j eszcze troszeczkt(! 

- Cale jezioro wypij'l! - przestraszyla sit( Zlota Kaczka. 
- Nie martw sit( - pocieszyl j'l Marcin wskazuj'lc stoj'lC'l na brzegu beczkt(. -

w beczce jest tyle iez, ze jezioro zaraz sit( znowu zapelni. 
Podplynt(la Kaczka do brzegu, wyci'lgnt(la szyjt(, zeby zajrzec. Nie wiedziala, 

ze beczka jest pusta .. . 
Marcin tylko na to czekal. Raz-dwa przewr6cil beczkt( do g6ry dnem, dno 

przycisn'll kamieniem. 
- Burra! Udalo sit(! Beczka przewr6cona. Kaczka uwit(ziona! 
W zaden spos6b nie mogla spod beczki wyjsc. Szamotala sit(, szarpala, 

kwakala. Tak dlugo sit( szamotafa, az zleciala jej z glowy zlota korona. A gdy 
zgubila koront(, stracila czarodziejsk'l moc. Nie wiadomo, co sit( z ni'l potem 
stalo. Moze siedzi pod t'l beczk'l do dzis? Moze w zwyczajn'l kaczkt( zamieniona, 
uciekla podziemnym korytarzem daleko, daleko - tam, gdzie diabel m6wi do
branoc? 

Ale chyba jednak uciekla, bo niekt6rzy widzieli pod skarp'l wislan'l chlopa
ka z fuj ark'lgoni'lcego kaczkt(. 

- A sio! - wolal. - luz ja cit( st'ld moj'l fujark'l wykurzt( za g6ry, za lasy, za si6d
me podw6rze! 

Diably tez uciekly. Wypily cale jezioro, wysuszyly je do samego dna i zniknt(
ly,jakby ich nigdy nie bylo. 

A co sit( staio z Marcinem? Ze skarbca, kt6ry zostal na dnie jeziora wzi'li pa
rt( dukat6w na jedzenie i lekarstwa dla matki, a resztt( zostawil dla innych. Zaraz 
to oglosil. Ledwie tylko odzyskal fujarkt(, podni6s1 j'l z dna jeziora, przylozyl do 
ust i zagralnajpit(kniej,jakumial. Ludziom na radosc. 
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- Zaspiewaj fujarko wierzbowa, 
zaspiewaj 0 sloncu nad Wislq 

i ludzi tu do mnie przyprowadi, 
bo do nich naleiy to wszystko. 

Zaspiewaj najpi£2kniej, najglosniej 
i powiedz w tej swojej piosence, 

ie serce jest skarbem najdroiszym, 
ie trzeba j e cenic najwi£2cej. 



Mikolajki lez't na Mazuraeh, w krainie wielkieh jezior, tam, gdzie dwa 
sposr6d nieh - od p6!noey jezioro Talty, a od poludnia Mikolajskie - l'tcz't si~ ze 
sob,!. A w Mikolajkach - lezy ryba w koronie. Sielawa. Sielawowy Kr61, grubym 
lailcuehem do brzegu uwi'tZany, wielki i nieruchomy jakkloda. 

Malo kto umie powiedziec - sk,!d si~ tu wzi'tl? Bo nie wszyscy wiedzf!, ze to, 
co na wodzie dawno, dawno temu pisane - w gl~binach jej pami~ci zostaje na 
zawsze. Bo nie kazdy potrafi wsluchac si~ w spiew wiatru kolysz'lcego fale jeziora i 
odnalezc w nim slowa - na wiatr przed laty rzucone i latami przemienione w legen
d~. W opowiesci 0 Wielkiej Rybie i chlopeu, od kt6rego Mikolajki wzi~ly swe imi~. 

Tu wlasnie iyl. W tyeh stronach. Kiedy? Niewazne. Dokladnej daty nawet wiatr i 
woda nie pami~taj't. Wazne, ze mial na imi~ Mikolajek, byl wnukiem i synem rybaka 
i mieszkal w rybackiej chacie nad brzegiem jeziora. I jeszcze wazne jest to, ze mial 
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siostrt( i ze byla to najladniejsza dziewczyna z calej wsi. Zlotka. Tak j't wlasnie 
rodzice nazywali, bo wlosy miala jak promienie slonca i oczy bursztynowo
miodowe. 

Obydwoje pomagali ojcu wi'tzac sieci, ale na polowy wyruszal z ojcem tylko 
Mikolajek. Ryback't lodzi't plynt(li na srodek jeziora, zarzucali siec, a potem 
ci~nt(lij'tz wody cit(zk't od rozmaitychryb. 

Dobre to byly lata i dobre polowy. Cieszyli sit( rybacy, z lodziami pelnymi ryb 
wracali do wioski, a dziewczyny witaly ich z brzegu piosenk't. I oczywiscie 
najladniej ze wszystkich spiewala siostra Mikolajka. 

- Wskoczyl kaczor w wodl2, 
kaczka za nim brodzi, 

zamoczyly piora, 
bo nie majq lodzi. 

Kaczor plynie pros to, 
a kaczka ukosem, 
wioslujq nogami, 

bo nie majq wiosel. 

WjIszedl kaczor z wody, 
kaczka za nim leci, 

nie zlowily ryby, 
bo nie mialy sieci. 

A nasi rybacy 
sq mqdrzejsi od nich -

tyle ryb zlowili, 
ie nie bl2dzie glodnych! 

Przez wiele lat udawaly sit( rybakom polowy, a potem nagle cos sit( zaczt(lo 
psuc. Kiedy wyplywali na glt(bint( - woda burzyla sit( i m'tcila, niewidzialna sila 
darla sieci na strz«py, niewidzialna moc lamala wiosla, wywracala lodzie. Z pusty
mi rt(kami wracali mt(zczyzni do domow. Bieda zajrzala ludziom w oczy. 

- Znowu ani jednej ryby! - rozpaczaly kobiety. - I co my bt(dziemy jedli? Za 
co kupimy to, co potrzebne w domu? Dzieci placz'b wszystko, co bylo do 
sprzedania, dawno sprzedane ... 

- Jezioro dla nas nielaskawe. Gniewa sit(. Ryb nie chce dawac - trumaczyli 
mt(zowie, ojcowie i synowie. 
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- Ale dlaczego sit( gniewa? Przeciez mysmy nic zlego nie zrobili. Wit(c za co? 
- pytaly matki, zony i siostry. Zlotka tez 0 to zapytala. 

Mt(zczyzni milczeli. Stali bez ruchu patrz'lc na zniszczony dobytek -
wyci'lgnit(te z wody klt(bowiska poszarpanych sieci, polamane kawalki wiosel, lodzie 
z potrzaskanymi burtami. Rt(ce opuscili bezradnie, glowy mieli zwieszone ... 

Podniesli je dopiero na dzwit(k glosu Zlotki. I spojrzeli na ni'l tak, wszyscy, 
ilu ich bylo - tak popatrzyli, ze Mikolajek przestraszyl sit(. Dreszcz przelecial mu 
po plecach, zlapal siostrt( za rt(kt(. 

- Uciekaj! - krzykn'll, choe nigdy na ni'l nie krzyczal. - Juz cit( tu nie rna! 
I pchn'll j'l w stront( domu. A sam pobiegl za ni'l. Do dziadka. Z tym samym 
pytaniem, kt6re kobiety zadawaly mt(zczyznom. Z tym, kt6re i Zlotka zadala: 

- Dlaczego jezioro sit( gniewa? 
I wtedy wlasnie po raz pierwszy uslyszal 0 Rybim Kr61u. 
- Widae Kr61 sit( obudzil. .. - odpowiedzial dziadek. 
- JakiKr61? 
- Rybi. Sielawowy. Jest wladc'l wszystkich ryb, spi na dnie jeziora, panny 

pit(kne, w wodnice przez niego przemienione, tancz'l dokola, trzcin'l-rokicin'l 
go wachluj'l, piesni graj'l, spiewaj'l, a on - budzi sit( raz na sto lat i tak dlugo nie 
pozwala rybakom lowie ryb , az dadz'l mu do podwodnego kr61estwa 
najpit(kniejsz'l dziewczynt( z calej wsi. Czeka, az najpit(kniejsza wyplynie w nocy 
na srodek jeziora, wywraca 16dz, wci'lga dziewczynt( w topiel, a potem zamienia 
j'l w wodnict( .. . 

- Dziadku! - przerazil sit( Mikolajek. - Przeciez najladniejsza ze wszystkich 
jest moja siostra! To dlatego rybacy tak na ni'l patrzyli! Chc'l j'l dae Rybiemu 
Kr6lowi! 

- Musz'l - westchn'll dziadek. -Jesli Wielka Ryba nie dostanie naszej Zlotki, 
nikomu nie pozwoli lowie ryb i wszyscy zginiemy z glodu. 

- Nie oddam jej! - krzykn'll Mikolajek. - Nie pozwolt(, zeby oddali Zlotkt( 
Rybiemu Kr6lowi! Do walki z nim stant(! 

- Nie dasz rady. Chcesz, zebysmy wszyscy zgint(li? Czlowiek do walki z Rybim 
Kr61em za slaby. W zadn'lsiee go nie zlowisz. 

- Przeciez musi bye jakis spos6b! Musi! - gor'lczkowal sit( Mikolajek. -
Trzeba go przeblagae! Trzeba mu cos innego dae! A czy. .. - zastanowil sit( nag Ie 
- czy ten Kr61 rna koront(? 

- Chyba tylko z wodorost6w - odpowiedzial dziadek. - Innej nie rna, bo sk'ld 
bywzi'll. 

I przygam'lwszy Zlotkt(, co skulona ze strachu calej rozmowy w milczeniu 
sluchala, zacz'll szeptae stare zaklt(cia zaslyszane przed laty od swego ojca czy dzia
da. Prosbt( do Rybiego Kr61a, kt6rej nikt pr6cz niego juz nie znal: 
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- W nocy, 0 polnocy, wlosy jej rozplotct, 
posluchaj. Wielka Rybo -

wianek z kwiatow wloiq najej glowke zlotq, 
zawsze tak bylo. 

W bialq suknie pieknqpanne ubiorct, 
pojdzie w bielutkiej. 

Odprowadzq panne w czarne jezioro, 
odepchnq lodke. 

I wodnicqpanna zostanie 
po wiekow wiek, 

a ty sieci nasze napelnisz 
rybqpo brzeg. 

- I to ... ito wszystko bt<dzie juz dzis? - rozplakala sit<Zlotka. 
- Nie - odpowiedzial dziadek. - Najpierw trzeba cit< do slubu z Wielh Ryb~ 

przygotowac. 
o nic wit<cej nie pytal Mikolajek. Na part< dni zamknql sit< w kom6rce, cos 

tam robil z blachy, z zelaza, z zelaznych obrt<czy majstrowal i bursztynami, kt6re 
znalazl kiedys nad jeziorem, ozdabial. I kt6rejs nocy - kiedy wszyscy zasnt<li, 
przebral sit< cichaczem w suknie siostry, wloZyl na glowt< jej wianek i cit<zk~ 

lodzi't,jedn~z nielicznych, kt6re rybakomjeszcze zostaly wyplyn~lnajezioro . 

Noc byla jasna, srebrzysta od ksit<Zyca, jezioro gladkie jak lustro. I nagle 
uslyszal dziewczt<ce glosy. 

- Wodnice! - domyslil sit< Mikolajek. 
A one wyplynt<ly ze srodka wody, bialym orszakiem otoczyly 16dz 1 

zaspiewaly: 

- Dziewczyna, dziewczyna plynie z daleka, 
szeroka, szeroka na wodzie lodi, 

witamy, witamy, bo Krol jui czeka, 
swoj wianek, dziewczyno, do wody rzuc. 

- Nie poznaly mnie ... Mysl't, ze jestem dziewczyn~ - ucieszyl sit< Mikolajek. 
I zaraz dziewczynskim glosem, najcieniej , jak tylko umial, zawolal - Hej! Hej! 
Pokaz sit< Rybi Kr61u. Chct< zobaczyc jak wygl~dasz. Ludzie m6wi't, ze jestes wiel
ki. Ludzie m6wi't, ze jestes grozny i pit<kny. Czy jestes tak grozny, jak m6wi~? Czy 
jestes az tak wielki i pit<kny? Pokaz sit<, mam dla ciebie podarek. 

Zakotlowalo sit< jezioro. Z wody wynurzyl sit< leb wielkiej, srebmej sielawy. 
Czerwone oczy spojrzaly na Mikolajka. Oslepily go czerwonym blaskiem. 
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Nie oderwal wzroku od Wielkiej Ryby, me przestraszyl SH(, me przestal 
m6wic. 

- Widz(( ci((. Jestes 0 wiele pi((kniejszy, niz myslalam. Masz pancerz ze sre
brnej luski, masz wielk% srebrn1! glow((. Ludzie m6wi% ze masz koron(( z 
wodorost6w. Ja przynioslam ci inn1!. Zanim wejd(( z tob1! do podwodnego 
kr6lestwa, chc(( ci dac koron(( w podarku. Zbliz si((, Wielki Kr61u, podplyit blizej. 
Do samej burty. Wlasnymi r((kami chc(( ci wlozyc koron((. 

A kiedy Ryba podplyn((la do burty - raz-dwa si((gn1!1 na dno lodzi. 
Zadzwonily ci((zkie lailcuchy, zalsnily bursztynami zelazne obr((cze w ksztalt 
korony zlozone. I zanim Rybi Kr61 si(( spostrzegl, Mikolajek wlozyl mu t(( koron(( 
naglow((. 

Obr((cze byly ciasne, lailcuchy mocne. Rybi Kr61 nie m6gI si(( wyslizgn1!c. 
Przez cal1! noc walczyl z nim Mikolajek. Ryba szarpala si(( na lailcuchach, m16cila 
ogonem wod((, Ibem w koronie walila 0 burt((, pr6bowala zatopi6 16dZ:. Na 
pr6zno. 

A nad ranem przyplyn((li inni rybacy i wsp61nymi silami przyci~((li 

Sielawego Kr6la do brzegu. Na lailcuchu go tam uwi1!zali. Zeby nie przeszkadzal 
rybakom w polowach i zeby juz nigdy wi((cej nie zamienil zadnej dziewczyny w 
wodnic((. 

A niekt6rzy m6wi1! jeszcze, ze w chwili, kiedy Rybiego Kr6la mocowano 
laitcuchem do brzegu, wszystkie wodnice wyplyn((ly z jeziora i zamienily si(( w 
biale lab((dzie. 



Dawno, dawno temu, tak dawno, ze nawet najstarsi ludzie znaj'i te czasy 
tylko z opowiesci - w Raciborzu, slowiariskim gradzie nad Odr'!, Zyl ksi'iz~ 

Racibor. Nad sam'i rzek'i stal zamek ksi,cia, z zamkowych okien widac bylo 
niebiesk'i wod~ i zielone l'iki otoczone pierscieniem lasow. L'iki peine soczystej 
trawy, na ktorej pasly s i ~ konie ksi'iz,cej druZyny. I wlasnie kt6regos dnia, kiedy 
ksi'iz~ przygl'idal si, koniom, na l'ice pojawila si, pasterka prowadz'ica stadko 
OW l ec. 

- Jdq owce idCb biegnq rosq srebrnCb 
srebrne glosy dzwonk6w razem Z l1imi biegnq. 

Siedem owieczek, s iedem owieczek, 
kaida dzwoneczek ma, 

biegnq owieczki, dzwoniq dzwonecz /d 
dygi-dCb dygi-dCb dygi-da - spiewala pasterka. 
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- Jaki pi€(kny glos! - zawolal ksi'lz€(. - Czy to skowronek obloki po niebie 
goni i tak sobie wyspiewuj~? 

- To ja spiewam - usmiechn€(la si€(pasterka do ksi€(cia. 
- Widz€(, ze tu si€( jakies czarodziejstwa dziej'l. Obloki zamienily si€( w owce, 

skowronek w dziewczyn€( ... 
- Ja tez, kiedy na owieczki patrz€(, mysl€( sobie, ze obloki na niebie calkiem 

do nich podobne. Ale ja do skowronka ani troch€(. On naprawd€( ladniej ode 
mnie spiewa 0 naszej ziemi, 0 tyrn jak u nas pi€(knie - powiedziala pasterka i 
zaspiewalana caly glos: 

- Srebrnym glosem dzwoni srebrna woda z rzeczki, 
pijq owce wode, cieszq sie dzwoneczki. 
Siedem dzwoneczk6w, siedem dzwoneczk6w 
kaidy dzwoneczek gra, 
idq owieczki, dzwoniq dzwoneczki 
dygi-dq, dygi-dq, dygi-da. 

Takie bylo poznanie ksi€(cia z Ofk'l. Bo pasterka rriiala na imi€( Ofka. I odt'ld 
nie bylo dnia, zeby ksi'lz€( 0 niej nie myslal. Kazdego ranka budzilo go dzwonie
nie dzwonk6w dobiegaj'lce z l'lki, w kazde porudnie spieszyl si€(, zeby choc przez 
chwill'( z Ofk'l porozmawiac. Zakochal si€( ksi'lz€( w Ofce i postanowil si€( z ni'l 
ozenic. 

Ale na granicy ksi'lz€(cych posiadlosci grasowal zly duch. Liczyrzepa. Wszyscy 
go si€( bali. Nawet rycerze ksi€(cia m6wili 0 nim z l€(kiem, nieglosno, zeby zlego 
nie przywolac. 

- W dzien ten Liczyrzepa zwyczajnie wygl'lda. Przejdzie kolo czlowieka, 
nawet uwagi nie zwr6cisz, ale za to w nocy ... 

- W wilkolaka 0 p6lnocy si€( zmienia, ogniem z pyska zionie, na ludzi napa
da, zgliszcza, popioly po sobie zostawia. 

- Niejeden dom juz spalil, niejednego wolnego w niewolnika zamienil. 
Ludzi porywa, pod ziemi'l ich wi€(zi, w g6rach wie1kich, 0 chlodzie i glodzie 
pracuj'l, tward'lskal€( dr'lZ'l. 

- Konmaty dla Liczyrzepy robi'l. A on w tych komnatach skarby, zloto, dro-
gie kamienie, wszystkie dobra ludziom zrabowane, gromadzi. 

- I nic tylko te skarby liczy, liczy, bo Liczyrzepa strasznie na bogactwa chytry. 
- Dobrze, ze on za lasami, za g6rami, daleko od nas ... 
Tak m6wili rycerze 0 Liczyrzepie i nikt nie przypuszczal, ze Liczyrzepa z 

obcej ziemi na ziemi€( ksi€(cia juz wkroczyl, ze za w€(drowca przebrany kolo 
zarnku si€( przyczail i mysli, planuje - jakby sil'( do ksi'lz€(cych skarb6w dobrac? 
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- Mury zamkowe grube. Brama wielka, mocna, tak mocna, ze nawet wilkolak z«by 
na niej polamie. Nie ~ejd« przez bram«. Ale jakby tak innego sposobu 
poszukac? Podst«pem, zasadzklt ... 

r wlasnie wtedy, kiedy Liczyrzepa rozmyslal 0 ksiltz«cych skarbach z zamku 
rozlegla si« choralna piesn. Rycerze ksi«cia spiewali: 

- Zagrajcie nam trqbki wesolo, 
jui rumak zatGl1czyl pod ksi~ciem, 

niech echo rozpowie wokolo, 
ie ksiqi~ chce oddac sw6j pierScien. 

Wesolo si~ robi na sercu, 
ie wkr6tce wesele tu b~dzie, 

ie stanq na Slubnym kobiercu 
przeSliczna pasterka wraz z ksi~ciem. 

Zagrajq im trqbki najpi~kniej, 
zadiwi~czq dzwoneczki i dzwony, 

do skarb6w zamkowych przyb~dzie 
najwi~ksza ozdoba korony! 

- Najwi«ksza ozdoba korony? Najwi«kszy skarb? - rozesmial si« w duchu 
Liczyrzepa - Juz ja im pokrzyZlij« te plany! Niech tylko dzien si« skonczy, niech 
tylko polnoc wybije, a wtedy ... 

Noc nadeszla. Spal ksiltz« w swoim zamku, spal caly gr6d, tylko wartownicy 
czuwali. Oni pierwsi zobaczyli ogien, pierwsi uslyszeli krzyk Ofki: 

- Ratunku! Ratunku! Wilkolak! 
- Nieszcz«scie! Liczyrzepa przemienil si« w wilkolaka! Porwal Ofk«! Podpalil 

las! - krzyczeli ludzie. 
Wybiegl ksiltz« z kornnaty, wskoczyl na konia, wyciltgillt1 miecz. 
- Za rnn'b rycerze! Nasze konie slt szybsze niz ogien! Nasze miecze nie l«kajlt 

si« Liczyrzepy! 
Mieczami przerltbala sobie druzyna ksi«cia drog« przez plonltcy las. Ale 

Liczyrzepa byl juz daleko. Dopadl swojej warowni w gorach, Ofk« w najciem
niejszej komnacie schowal, wielkim glazem wejscie do komnaty zastawil. 
Przyjechal ksiltz« na spienionym koniu, stanltl u podnoza gor, patrzy -
Liczyrzepy nie widac,jakby siuod ziemi« zapadL. 

I wtedy ksiltz« si«gnlt1 do sakwy. 
- Patrzcie! - krzykn«li rycerze. - Ksiltz« przywiozl dzwoneczki. Te same, 

kt6re owcom dzwonily. 
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- Przywi<tzemy je koniom - powiedzial ksi<tz((. - Kiedy Liczyrzepa uslyszy 
dzwonki pomysli, ze owi.eczki za Ofk<t przybiegly. Wyjrzy - zaczniemy uciekac. 
Nie dojrzy nas, bo noc ciemna, a my odci<tgniemy go od gor, w bagna, w 
moczary wp((dzimy, zeby juz nigdy stamt<td nie wyszedl, a potem uwolnimy Ofk(( 
i tych wszystkich, ktorych Liczyrzepa w niewoli trzyma. 

I tak si(( stalo jak powiedzial ksi<tz((. Liczyrzepa uslyszawszy dzwonki, giaz odwalil, 
wylazi z podziemnej komnaty, za glosem dzwonkow poszedl, bo nie 
wiedzial, ze nie na owczych a na konskich szyjach te dzwonki wisz<t. Mieczami go 
rycerze w bagna wp((dzili, utopil si(( Liczyrzepa w moczarach, jak kamien od 
razu na sarno dno poszedl. A ksi<tz(( uwolnil Ofk((, do Raciborza z ni<t wrocil i z 
raciborskiego zamku pobiegla na caly swiat radosna, weselna piesn: 

- Zagrajcie nam trqbki zlocone, 
ie ksiqiOui oddal swe serce, 

a dzisiaj ksiqi€cq koron€ 
oddaje przdlicznej pasterce. 
Stan€li na slubnym kobiercu 
i trqbki spiewajq na wieiy, 
i serce jui bye przy sercu, 

i dzwon im do wtoru uderzyl. 
Zagrajcie dzwoneczki i dzwony 

na nut€ wesolq i srebrnq, 
ie siedem bielutkich owieczek 
w orszaku weselnym pobieglo. 

Ze kaida tu z kwiatkiem przybiegla, 
i Ojka wianuszek rna modry 

z tych kwiatkow, co rosnq nad rzekq, 
z tych chabrow bl€kitnych znad Odry. 

1 odtqd kto tutaj przyb€dzie 
w dzwoneczku i w kaidej piosence 

uslyszy legend€ 0 ksi€ciu 
i Ofce - przeslicznej pasterce. 
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Wanda Chotomska polcca: 

LelJendIJ Sf! to takie paleczki w szta(ecie pokolen. 
Starsi przekazujf! je mlodszlJm, iebIJ nie zalJinrla pamirc 0 tIJm, 
co kiedIJs bIJlo, co sir dawno, dawno temu zdarzIJlo. 

I oczlJwiscie kaidIJ opowiada je po swojemu - cos od siebie 
doda, zmieni. 

LelJendIJ, ktore znajdziecie Panstwo w tej ksif!ice opowiedziaJa 
mi kiedIJs moja babcia. A teraz, po latach, ja opowiadam je Wam. 
Moim CZIJtelnikom. 

StarszIJm - iebIJ przIJpomnieli sobie lelJendIJ zaslIJszane 
i przeczIJtane w dziecifrstwie, mJodszlJm - z prosbf!, iebIJ 
przekazali je nastrpnIJm pokoleniom. 130 najcenniejszIJm skarbem 
kaidelJo narodu jest /elJo tradIJcja. 
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