
Janina Gonera

Wacław Zabłocki

BABCINE

BAJDUKI

Wydanie drugie



Redakcja i skład komputerowy

Dorota Bartoszek i Wacław Zabłocki

Opracowanie graficzne

Grzegorz Prygiel

Korekta

Dorota Bartoszek

Sponsoring:

RBS Lututów, Gmina Lututów

Wydawca:

Gmina Lututów

ISBN  83 – 920036 – 9 - 1

Druk i oprawa  Wydawnictwo ACAD  

Lututów 2020

2



WSTĘP
Wnusiu kochany, gdy kiedyś przytulę się do ziemi i w ciszy

zaznam  łaskawej  jej  pieszczoty,  chciałabym  byś w  tych
opowieściach usłyszał świergot wróbli pod okapem naszej chaty,
byś poczuł zapach  lipy  i  szelest  liści  pod  stopami,  po  których
deptałeś swoimi małymi nóżkami, by jawiła ci się wieś Wrony jak
gniazdo ojczyste wrosłe korzeniami wieków w to miejsce, które
ongiś Borusy arendowali. 

Bądź z tych korzeni młodym pędem, co bujne w niebo się
wznosząc zieleni, bądź silny, mądry i wolny, w gęstwinie  świata
dąż do  celu  sobie  tylko znanymi dróżkami,  jak  przed  wiekami
Borus w dziewiczej puszczy z dzikim zwierzem i ostępami.
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O Zwodzijoszku
Dawno,  dawno  temu  zarosły  ziemię nad  Prosną i  Łużycą bory  ogromne,

a w nich  drzewa  wysoko  pod  chmurami  konarami  z  wiatrem tańcują,  z  wichrem
pieśni wyśpiewują, a dołem wśród pni trakt wąski, cienisty, z północy na południe
kraju  wiedzie.  Ciągną nim  kupce,  wozy  załadowane  bursztynem,  solą i  innymi
bogactwami.  Lecz  w  borach  nadłużyckich  oprócz  dzikiego  zwierza  inne
niebezpieczeństwa na kupców czyhają.  Niewielkie osady ludzkie w niedostępnych
ostępach są ukryte i pomocy kupcom dać nie mogą. A i kupce, aby do ludzi dotrzeć 
z  traktu dróżkami w głąb boru zjeżdżać muszą. 

Właśnie  jedno  takie  miejsce  przy  zjeździe  do  osady  upodobał sobie
Zwodzijoszek. Niby to nic takiego, ptaszysko nieduże, w kolorowe piórka ubrane, ale
taką ma  w  sobie  moc  czarodziejską,  że  nie  tylko  jednego  wędrowca,  ale  całą
wyprawę kupiecką z traktu zwiedzie i  po leśnych duktach i bezdrożach prowadza
albo i w bagnach potopi. Swoim ochrypłym głosem nawołuje:
- Tu tak, tu tak - a kto go usłyszy za nim podąża. 

A ten Zwodzijoszek był nadzwyczaj przebiegły i jakby mu było mało jego siły,
skumał się z Pójdźką i wspólnie zgodnie niejednego wędrowca zabłąkali. Jadą wozy
kupieckie, przed nocą do lutoldowego grodu podążają, a tu Pójdźka woła:
- Pójdź, pójdź! 
A Zwodzijoszek za nią: 
- Tu tak, tu tak!

Konie jakby niewidzialną siłą pchane za wołaniem w las skręcają. Na nic się
zdały wysiłki furmanów, na nic lamenty kupca, wozy po borze błądzą, w mokradłach
grzęzną.  Konie ciężkich wozów z błota wyciągnąć nie mogą.  Rwą się lejce, koła
odpadają,  paki  i  skrzynie  w  bagnie  toną.  Nad  wrzawą ludzką i  rżeniem  koni,
w poszumie drzew, w dal leci wołanie: 
- Pójdź tu tak, pójdź tu tak!
Całą noc wozy w lesie błądziły, niejedną skrzynię zgubiły, aż o  świtaniu do ludzi
dotarły. 

Innym razem wraca chłop z jarmarku, a tu Zwodzijoszek woła:
 -  Tak tu, tak tu! Z drzewa na drzewo przelatuje, chłopa krętym bezdrożem w bór
wabi. Błąka się chłopina po kniei, do świtu do chaty trafić nie może. 
Rozniosła  się wieść o  Zwodzijoszku  i  ludzie  z  dala  to  miejsce  omijają.  Lecz
Zwodzijoszka  nikt  przechytrzyć nie  potrafił.  Wypatrywał on  ludzi  po  innych
miejscach  i  po  bagnach  i  wertepach  prowadzał.  Starzy  ludzie  powiadają,  że
Zwodzijoszek  to  wieczny  ptak,  bo  w  nim  dusza  ludzka  wędrowca  utopionego
w bagnach lub potępieńca, samobójcy siedzi i pokutuje. 
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Mijał czas  długi,  może  wieki  całe,  a  Zwodzijoszek  co  jakiś czas  kogoś
wypatrywał i po lesie prowadzał. Aż zdarzyło się razu pewnego, że uboga komornica
posłała swego synka Wszeciecha do folwarku na górce, by bratu, który przy pasionce
służył, czystą koszulinę zanieść. 

Matka  przykazała  synowi  by  drogi  nadłożył  i  rozstaje  ominął, ale
Wszeciechowi  nie  chciało się drogi  nadkładać i  pogwizdując  wesoło ku traktowi
podążał. Słoneczko wysoko z nieba ziemię żarem polewa, a w lesie pod drzewami
przyjemny  chłodek  zalega  i  cisza,  bo  ptaszęta  południem  zmęczone  śpią lub
w chaszczach siedzą. Dobrze się Wszeciechowi idzie, aż tu słyszy: 
-Pójdź, tak tu,tu,tu,tu.
Rozgląda się Wszeciech, szuka tego, kto go woła, a tu znów z innej strony słyszy: 
- Pójdź tu, tak tu, tak tu. 
Chodzi  Wszeciech  za  głosem,  wołaniu  oprzeć się nie  może,  coraz  głębiej  w  las
podąża.  Nożyny  go  bolą w  miękkich  mchach  po  kolana  zapadają.  Spogląda
Wszeciech na niebo i widzi,  że słoneczko je już przewędrowało i za wierzchołki ku
zachodowi  zapada.  Mrok  nockę poprzedza.  Zrozumiał Wszeciech,  że  głodny
i zbłąkany nockę w lesie spędzić musi. Ogarnął go strach przed dzikim zwierzem,
a jeszcze większy przed innymi mieszkańcami bagien i mrocznych jam. Zlękniony
po  lesie  się rozgląda.  Strach  mu  serduszkiem  łomoce.  Wypatrzył jednak  sosnę
ogromną, co konary potężne jak jelenia rosochy w inne drzewa wplątała. Wdrapał się
Wszeciech na drzewo  i wysoko w zagłębieniu między konarami usadowił. Ledwo to
zrobił, a  tu  noc  czarną chustą powiała  i  ciemność nieprzejrzana  zaległa  w  lesie.
Wszeciech  objął konar  rękami,  głowę do  pnia  przytulił i  już miał oczy  do  snu
zmrużyć gdy nagle widzi, że na mchy, w których niedawno nogami zapadał, złażą się
świyczki  i  skacząc  na  jednej  nodze  zielonym  swym  światłem  nikłe  oświetlają
ciemności nocy.  A do tych czartowskich ogników złażą się leśne ludki, straszydła
jakieś,  chude  bagnice  i  dziwożony.  Rękami  o  długich  palcach  rozrywają mchy
i z bagna ciągną skrzynię wielgachną, ale wyciągnąć nie mogą. A tu roztopieniec do
nich dołącza. Rade z jego przybycia dziwożony porzucają skrzynię i  dalejże przy
blaskach świyczników w kółeczku tańce odprawiać,  a roztopieniec w  środku koła
z nimi. 

Siedzi  Wszeciech  cichutko,  nie  śmie  się nawet  ruszyć,  by  go czasem owe
wiedźmy  leśne  nie  wypatrzyły,  bo  by  go  w tańcu  zamęczyły,  albo  żeby  go  sam
roztopieniec w swe  łapska nie pochwycił.  Ten bagienny staruch na  łosich nogach,
z kościstymi łapskami, o palcach na łokieć długich, żabią błoną zlepionych, na ludzi
bardzo zajadły, pewnie by mu życia nie darował. 

Roztańczyły  się dziwożyny  w  jasnym  kręgu  skaczących  świateł,  w  ręce
klaszczą,  głowy do góry zadzierają i  pewnie by wypatrzyły biednego chłopczynę,
gdyby nie dzwon. Głos dzwonu dźwięczny niesie po rosie: 
- Bim bam, bim bam, jam teraz pan, jam teraz pan - powtarza zbudzone echo. 
To  na  Anioł Pański  dzwonią kościelne  dzwony.  Słucha  Wszeciech  dzwonów
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i  nadziwić się nie  może,  bo  oto  uciekają gdzieś w  gęstwiny  chude  tanecznice,
a roztopieniec w mokradła uchodzi. Budzą się mgły i białymi płachtami gaszą zielone
płomyki ogników. 

Dopiero  gdy  nastał jasny  dzień i  słoneczko  wyszło  na  niebo  odważył się
Wszeciech  zejść z  drzewa.  Już na  ziemi  widzi,  że  ze  zdeptanych  mchów wieko
skrzyni  wystaje.  A  w  niej  bogactwa  wielkie.  Srebrne  misy  i  kielichy,  głowy
bursztynów, złote pieniądze i sztaby kruszcu cennego. 

Zaniósł  je  Wszeciech  do  domu.  Bogactwo  to  ogromne  rozdzieliła  matuś
sprawiedliwie na czterech. Nie mieszka już Wszeciech z mateńką na komornym. Na
własnym gruncie chatę posiada i z bratem własne krowy wypasa, a w chacie pełno
dobra wszelkiego. Wszystko to jest kupione za sprzedane skarby. 

Od tamtych czasów spokój na rozstajach. Po Zwodzijoszku ślad zginął. 
W inne musiał polecieć strony, a może dusza potępieńca z niego uleciała. Bo starzy
ludzie  mówią,  że gdy przez przypadek zwodzonego na błąkaniu jakieś szczęście
spotka, to Zwodzijoszek karę ponosi i zwodzić przestaje albo ginie, albo w zwykłego
ptaka się przemienia, którego ludzie lelkiem kozodojem zwą. Ile w tym prawdy, kto
to wie? 
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Dawno, dawno temu, kiedy to po świecie w zgodzie wędrowały wynędzniała Bieda
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Jej skąpstwo znały okolice i pustkowia. Przez to skąpstwo przylgnęło do niej
miano Pazerna.  Nikt  nie  pamiętał, że  miała imię,  nawet  jej  własna  służba,  której
miała  bardzo  dużo,  mówiła  o  niej  Pazerna.  Miała  ona  wśród  służby  pastuszka
– małego Karwełka, który był sierotą i nie miał u kogo się schronić, dlatego ciężko
pracował u  Pazernej.  A ta  niedobra  była  dla  niego.  Często  chodził zmarznięty
i głodny,  bo nie  dostawał jedzenia  i  ciepłego ubrania.  Lecz najgorzej  Karwełkowi
było  zimą.  Spał w  małej  komórce  na  snopku  sitowia  położonym na  polepie,  bo
Pazerna snopka słomy żałowała na posłanie. Rankiem kiedy drżał z zimna i kaszlał,
od ciepłego pieca odganiała i krzyczała: 
- Weź się do roboty darmozjadzie!

Najlepiej  Karwełkowi  było  jesienią, kiedy  pasł krowy  na  łące  pod  lasem.
Rozpalał wtedy ognisko, grzewał przy nim bose nożyny  i piekł kartofle znalezione na
kartoflisku albo leśne, kwaśne jabłka. 

Pewnego  dnia,  kiedy  wyciągał z  wygasłego  ogniska  pieczone  kartofle,
zobaczył w popiele  małego człowieczka.  Siedział on  na  kartoflu  i  przyglądał się
Karwełkowi  oczami  czarnymi  jak  węgiel.  Dziwny  to  był człowieczek,  malutki,
grubiutki z brodą długą a siwą jak popiół. Wziął Karwełek kartofla z człowieczkiem
do  ręki  i  przygląda  mu  się z  zaciekawieniem,  bo  nigdy  takiego  maleństwa  nie
widział. A tu człowieczek powiada: 
-  Posadź mnie Karwełku na ziemi,  bo za stary  jestem,  żeby zeskoczyć,  mógłbym
sobie kości połamać. 
Usłuchnął Karwełek  prośby  i  ostrożnie  na  ziemi  postawił.  Ledwo  tylko  nożyny
człowieczka na czarnej ziemi stanęły, a to dziwo człowiecze rośnie, rośnie, aż urósł
na trzy łokcie, a może i więcej. Wystraszył się Karwełek i o ucieczce pomyślał, ale
starzec powiada:
 - Nie uciekaj Karwełku, nie zrobię ja tobie krzywdy, znam ja twoją dolę, nie jeden
raz ja się jej przyglądałem gdy w popiele kartofle albo  i grzyby piekłeś.
Przysiadł posłusznie Karwełek i pyta: 
- A ktoś ty Panie, stolem czy czarodziej potężny? Nigdy Was nie widziałem i boję się.
A Starzec odpowiada: 
-  Nie  jestem stolem ani  złośliwy  czarodziej,  tylko  Popielny  Dziad,  a  imię moje
Popielnik.  Przyjacielem  pastuszków  i  wędrowców  jestem,  kamrat  włóczęgów
i drwali.  Ten mi druh, kto przy ognisku się grzeje a jadło piecze. Kruszynami się
pożywię,  wieści  ze  świata  posłucham,  za  nierozważnych  ogniska  dogaszę,  nockę
w ciepluśkim popiele prześpię.

Miło się Karwełkowi z Popielnikiem gwarzyło, ani spostrzegł kiedy wieczór
nadszedł ciemnymi chmurami niebo kryjąc i bydełko czas do domu było zaganiać.
Z żalem pożegnał Popielnika, ten zaś przy pożegnaniu wyjął z ogniska mały, czarny
węgiełek,  z  kieszeni kabata  skórzany mieszek,  wrzucił węgiełek na dno mieszka,
wypowiedział magiczne słowo „jerg” i Karwełkowi mieszek podał mówiąc tak: 
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Pilnuj tego mieszka
Przed ludźmi się nie chwal
By ci go nikt nie skradł
A kiedy mróz wciśnie się do twojej szopy
To poparzy oj poparzy sobie stopy
Do glinianej misy węgiełki wsyp
Dobrze dmuchnij fu, fu razy dwa
A węgiel żar bez dymu da
Woni nie rozsieje
Nocą szopkę ci ogrzeje
A gdy dzień da poświatę jasną
Mieszkiem nakryj misę a węgiełki wygasną
Zapamiętaj dobrze to przykazanie
Jeden węgiełek niech zawsze na dnie zostanie
Ten jeden taką będzie miał moc
Że w mieszku się rozmnoży nim nadejdzie noc

To Popielnik powiedział, skurczył się i w popiele ogniska schował. Nocą spadł
śnieg i  nazajutrz  Karwełek bydełka na pastwę nie  pogonił.  Nastała sroga mroźna
zima.  Lecz  dla  Karwełka  nie  była  ona  straszna.  Codziennie  kiedy  na  spoczynek
wracał do swojej komórki do glinianej misy sypał węgiełki ze skórzanego mieszka
i natychmiast w komórce robiło się ciepło. 

Na próżno mróz  ściskał ściany szopki,  aż deski  skrzypiały. Na próżno pani
Zawierucha dmuchała w każdą szparkę. Z misy taki żar buchał, że Karwełek kładł się
na snopku sitowia i spał spokojnie do rana. Niekiedy nad węgłem na patyku kartofla
lub rzepkę upiekł i głód przegonił. Rankiem do roboty szedł zdrowy i wesoły. 

Dziwili się co to tak Karwełka odmieniło, ale najbardziej dziwiła się Pazerna.
A że była kobietą dociekliwą przez szparę w szopie podpatrzyła Karwełka. Chciwość
u niej brała górę nad uczciwością, przeto zapragnęła posiadać taki skarb. Całą nockę
nie spała, tylko liczyła jakie to zyski przyniósłby jej wiecznie palący się ogień. 

A w  dzień gdy  Karwełek  pracował weszła  do  komórki  i  pochwyciła  misę
nakrytą mieszkiem. A tu gwałtu rety misa parzy, wypuściła z rąk misę, aż się węgle
rozsypały,  dmucha na  ręce,  a  tu  bardziej  piecze.  Węgiełki  do  chodaków wpadły,
pieką stopy. Złapała się Pazerna rekami za głowę, a tu głowa piecze, czepiec się pali.
Ból straszliwy, z krzykiem przez podwórze do chaty biegnie, a że w butach parzy to
podskakuje na jednej lub drugiej nodze. 

Oj, przeleżała Pazerna w płótnach i bandażach miesiączek cały. A w tym czasie
dziewka służebna co w chacie usługiwała rozpowiedziała jak to gospodyni cierpi cała
poparzona, nawet głowa w bąblach gorączki jej przysparza. 

A  Karwełek  powróciwszy  do  komórki  pozbierał węgiełki  do  mieszka,
a wieczorem  parobków  do  siebie  zaprosił.  Grzali  się przy  ogniu  i  opowieści
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o Popielniku i  jego cudownym węglu słuchali.  I  tak przez cały miesiączek,  kiedy
Pazerna w pierzynach rany leczyła, co wieczór schodzili się do Karwełka, w cieple
siedzieli, pieczoną rzepę jadali i wesoło gwarzyli. 

Pazerna z chaty w obejście wyszła kiedy się miało ku wiośnie. Podziękował
wtedy Karwełek za służbę. Wziął swój mieszek i w  świat powędrował. Czas biegł.
Ludzie zajęci swoimi sprawami zapomnieli o chciwej gospodyni. Tylko zdarzenia te
zostały upamiętnione w porzekadłach.  Do dziś ludzie w okolicach Prosny,  Łużycy
i Łyny znają przysłowie „na złodzieju czapka gore” lub gdy ktoś nerwowo biega, to
mówią „skacze jak na rozżarzonych węglach”.
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Opowieść 
o szmaragdowym wilku

To było dawno, dawno temu wtedy, kiedy tereny zamieszkałe przez Borusów
jeszcze porastał dziewiczy las, a w starostwie panoszył się okrutny ekonom Melbuch,
który bezlitośnie bił, a  nawet zabijał chłopów. Osierocone wdowy wraz z dziećmi
wypędzał w las, a ziemię zagarniał do starostwa. 

Z  takiej  to  właśnie  przyczyny  Jartek  zamieszkał w  ziemiance  na  Wilczych
Dołach. Bieda i głód nieproszone często nawiedzały ubogą ziemiankę. Pewnego razu
Jartek wykopywał korzenie, z których wyplatał kosze, aż tu pac - motyka stuknęła
o  coś twardego, a z ziemi wydobył się cichy skowyt. Zdziwił się Jartek, oj zdziwił,
i zrazu  odskoczył ze  strachem.  Choć wyrostkiem  jeszcze  nieletnim  był,  przecież
ciekawość przemogła  w nim strach,  ostrożnie  rękami  rozkopał ziemię i  wydobył
z niej wilczą głowę z zielonego kamienia wyrobioną. Obmył ją starannie w jakimś
dołku  wodą wypełnionym,  uważnie  obejrzał.  Głowa  mała  była  ot,  tak  wielkości
ptasiego  jaja,  ale  oczy  jej  płonęły  ogniem,  w  pysku  zębiska  błyskały,  jakby
przejrzysta  pobłyskiwała  jakimś zielonym  światłem.  Błyszczące  cacko  od  razu
strasznie  się Jartkowi  spodobało.  Schował znaleźne   w  kieszeni  płótnianki  i  do
lepianki przyniósł. Tam ukrył w swoim barłogu jako skarb najcenniejszy, tajemny. 

Czasem, kiedy żałość i smutek serce mu zalała, po kryjomu brał głowę, głaskał
po zimnym pysku, w ślepia zaglądał, na zły los się uskarżał i lżej mu jakoś było.  I tak
z czasem wilcza głowa stała się jego powiernikiem i przyjacielem. Ale też i lepiej
zaczęło  się dziać w  Jartkowej  lepiance.  Wszystko  czego  się Jartek  jął,  co  robił,
korzyści przynosiło. 

Podrósłszy nieco, chatkę drewnianą, jednoizbową postawił, przy niej obórkę
na krowinę i kozę. W nowej chatce już w drewnianym łóżku sypiał, które sam zrobił 
i  suchą trawą wymościł.  Lecz w posłaniu tym po dawnemu wilczą głowę chował
i  nocą jej  swe  tajemnice  i  marzenia  powierzał.  A marzeń miał wiele.  Najpierw
pragnął mieć skrzypce, co by tak pięknie grały jak te, które w osadzie w karczmie
słyszał. Był pewien, że potrafiłby na nich grać jak nikt inny na  świecie. Grywałby
tymi skrzypcami po weselach,  tynfy i  floreny do chaty  przynosił.  Potem upatrzył
sobie jasnowłosą Blankę  - córkę kurzacza znad Lisich Jam i ją by za  żonę pojąć
pragnął.  Lecz  kurzacz  węgiel  w Kaliszu  sprzedawał i  tynfy  miał.  Jakże  by  więc
Blankę oddał biednemu komornikowi, przecież z posagiem za kmiecia wydać by ją
przystało. Takie to i inne smutki trapiły Jartka i z nich to przy blasku miesiączka
zwierzał się małej, zielonej,  wilczej główce. Pewnego dnia  Łynka, młodsza siostra
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Jartka, która po śmierci mateńki gospodarzyła w chacie, ciągnęła karpinę i wrzos na
zagać obórki potrzebne.  Pod darnią odkryła dziwne w kształtach,  zielone kamyki.
Pozbierała je skrupulatnie i w fartuszku do chaty przyniosła. Wysypała do skrzyni
i przyglądała się jak pięknie migoczą w blasku łuczywa. 

Jartek od razu poznał,  że to jest ten sam kamień, z którego jest głowa wilka.
Przy  blasku  łuczywa  mozolnie  składał,  dopasowywał nierówne  części.  Posklejał
wszystko i tak powstał mały, zielony wilczek. Tylko w miejscu serca pozostało małe
wgłębienie. Po namyśle Jartek wziął małe bursztynowe serduszko, które  Łynka za
parę kunich skórek dostała od pątnika. 

Teraz wilczek był cały i zdawało się Jartkowi, że wraz z owym bursztynowym
serduszkiem wstąpiło w niego życie. Po dawnemu schował go  w posłaniu i poszedł
spać.  O  świtaniu,  kiedy  pierwsze  zorze  rozświetlały  chatkę spostrzegł,  że  jego
wilczek nie tylko wygląda jak żywy, ale jest żywy, bo porusza się w nim bursztynowe
serduszko. Pomyślał,  że pokaże go  Łynce i postawi na paradnym miejscu, na belce
przy  bochnie  chleba,  którego  teraz  już w  chacie  nie  brakowało.  I wtedy  wilczek
cichutko przemówił ludzkim głosem: 
- Jestem zaczarowany, sklejając przywróciłeś mi moc, jestem twoim sługą i czekam
na twoje rozkazy.
Ale Jartkowi nie w głowie było rozkazywać. Pogłaskał wilczka i powiada: 
- Nie sługa tyś mój, a przyjaciel i żadnych ja tobie rozkazów dawał nie będę. Proszę
powiedz mi tylko zielony wilku ktoś ty i czemuś był taki rozłupany?
Wtedy wilk opowiedział swoje dzieje, a było to tak:
-  Wiele  wieków  temu  mieszkałem  w  państwie  wielkiego  Chana,  tam  popadłem
w niełaskę strasznego czarodzieja, który złym zaklęciem moje siły i duszę zamknął
w  tym szmaragdowym więzieniu. Musiałem mu służyć. Czarodziej upodobał sobie
piękną Taję, córkę Paszy i wraz z innymi darami stałem się zapłatą za nią. Paszy zły
czarodziej zdradził tajemnicze zaklęcie, które czyniło mnie jego sługą. Dzięki temu
zaklęciu, które tylko on znał, byłem jego silną i straszliwą bronią. Pasza zabrał mnie
na straszną wojnę, woził mnie ze sobą wszędzie na koniu i w arbie. Tu w tym lesie,
w zdradzieckiej zasadzce padł zanim zdążył wypowiedzieć zaklęcie, które uwalniało
moją czarodziejską moc. To była straszna bitwa. Na pobojowisku wilki schodziły się
na żer ze wszystkich stron puszczy tak długo, aż do miejsca przylgnęła nazwa Wilcze
Doły. Mnie roztłukły kopyta i wdeptały w ziemię. Chciałem się ocalić i swoje serce
schroniłem pod skóry namiotu. Znalazł je na swoje szczęście ciura,  ściągający  łup
i uniósł ze sobą w świat. Wieki przeleżałem w tej ziemi. Nie ma już złego czarodzieja,
a pewnie i na mnie już czas.

Słuchał Jartek, słuchał i przysnęło mu się, a kiedy się zbudził słoneczko już
było wysoko na niebie.  Nie było też już wilka, tylko na posłaniu leżały skrzypce.
Wziął je  Jartek  do ręki  i  zagrał,  a  grały tak  pięknie,  jak  żadne inne  na  świecie.
Skrzypce  Jartka  raz  się śmiały,  raz  płakały,  a  niekiedy  opowiadały  dzieje
szmaragdowego wilka. I było w tej opowieści słychać jęk, gwar i tętent koni, odgłosy
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uczty i strasznej bitwy albo płacz dzieci i kobiet. Ludzie słuchali i nadziwić się nie
mogli, jedni rozumieli mowę skrzypiec, inni nie, ale wszyscy chętnie słuchali. 

Muzyka  Jartkowych  skrzypiec  miała  taką moc,  że  kto  jej  słuchał, to
natychmiast zapominał w wszystkich smutkach i czuł się szczęśliwy. I grywał Jartek
po weselach,  przynosił do  chaty  tynfy  i  floreny,  a  szczęście  go  nie  opuszczało.  

Spełniły się jego marzenia. Pojął za żonę jasnowłosą Blankę, z którą żył długo
i  szczęśliwie.  Już nigdy  nie  zaznał biedy,  a  wnukom  opowiadał,  że  szczęście
przyniósł mu zielony kamień, który w lesie pod korzeniami znalazł. Wieść rozniosła
się po pustkowiach  i osadach. Ludzie, jak to ludzie, jedni wierzyli w opowiastkę,
drudzy  nie,  lecz  jeszcze  dziś potomkowie  Borusów  wierzą w  to,  że  znaleziony
zielony kamień przynosi szczęście i chętnie go przy sobie noszą.
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Dawno, dawno temu,  kiedy to świat był jeszcze bardzo młody  i  ciągle się
w nim coś nowego działo, pewnego pięknego poranka na  łące pod lasem, tuż koło
chaty  biednego  bartnika  wytrysnęło  małe,  bystre  źródełko.  Rozlało  się oczkiem
przezroczystej wody i wąskim strumykiem popłynęło w dal. 

Lśniące lustro czyściutkiej wody upodobała sobie ulubiona córeczka Słońca
– krasnolica Tęcza.  Smukła tanecznica zbiegła z  obłoków po kolorowej  wstędze,
którą spuszczała ze swego pałacu nad ziemią, przeglądała się w  źródlanej wodzie,
obmywała  przepiękne  liczko  i  lekka  jak  mgiełka  powracała  do  swego  pałacu
zbudowanego na jednej z gwiazd. Czasem po deszczu, gdy  świat lśnił czystością,
tańczyła po łące i zaglądała do chaty bartnika. A w chacie bartnika na świat właśnie
przyszły bliźniaczki  – dwie malutkie dziewuszki tak do siebie podobne,  że nawet
mateńka, dobra Miodynka nie umiała ich rozróżnić. 

Tęcza  tak  zachwyciła  się dziewuszkami,  że weszła  do chaty  napełniając ją
liliowym blaskiem. Miodynka bardzo ucieszyła się z odwiedzin Tęczy, bo właśnie
zamartwiała się tym, kogo by zaprosić w kumy dla swoich ślicznych córeczek. Tęcza
lubiła  żonę bartnika za to,  że kolorowo miała w izdebce i za to, że czasem dla niej
stawiała przed chatą kubek słodkiego miodu. Chętnie więc na zaprosiny przystała
i nadała imiona dziewuszkom.  Używszy swej czarodziejskiej mocy wzięła na rękę
jedną dziewuszkę, zatańczyła z nią po chacie i zaśpiewała:

Będziesz ze słoneczkiem wstawała
I perły rosy zbierała
Będziesz ptaszki budziła,
Pszczółki z ula wywodziła
Będziesz bydełko na pastwę ganiała
Raniuszką się będziesz nazywała
Będziesz piękna, zwinna, miła
Przy pracy nie będziesz się leniła
A kiedy dorośniesz wieku panieńskiego
Przyślę po ciebie chłopca pięknego

Położyła Tęcza Raniuszkę do kolebusi, wzięła do rąk drugą dziewuszkę, po chacie 
z nią tańcowała i tak śpiewała: 

Będziesz wieczorną rosą myła liczko
Z pola do domu zganiała wszystko
Główeńki ptaszków do snu utulała
Białe płachty mgły rozwieszała
Utrudzeni kosiarze będą na ciebie czekali
Pospiesz się pospiesz tak będą wołali
Bo bolą ręce z mozołu
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I czas wieczerzać u stołu
Będziesz dla wszystkich porą spoczynku
Będziesz się zwała Wieczorynką
A kiedy dorośniesz wieku panieńskiego
Przyślę po ciebie chłopca pięknego

Położyła Tęcza Wieczorynkę do kolebusi, biegunem zakołysała i mgiełką na
niebo uleciała. Dziewuszki rosły i choć jednakowe, przecież różniły się od siebie.
Raniuszka  o  świcie  wstawała,  rączki  pracowite  miała,  po  gospodarstwie  jak
wrzeciono się kręciła, a kochało ją wszystko, co tylko  żyło. Na jej widok ptaszki
śpiewały, pszczółki z ula wylatywały. Kiedy Raniuszka pracowała, to Wieczorynka
się wylegiwała w łóżeczku albo smutna snuła się po izbie na siostrę nadąsana o to, że
od rana ciągle gdzieś biega zapracowana. 

A kiedy słonko chyliło się na zachodnią stronę nieba Wieczorynka wychodziła
z chaty. I wtedy milkły ptaki, utrudzeni ludzie wracali do chat zapędzając do zagród
swoje stada. Nastawał czas ciszy i spokoju. 

Siostry  kochały  się bardzo  i  choć  były z  usposobienia  inne,  jedną miały
wspólną cechę. Obie nade wszystko w  świecie lubiły się stroić. Marzyły o złocie,
srebrze, klejnotach i purpurowych szatkach. A Tęcza nie zapomniała o nich. Często
zaglądała do chaty lub koło  źródełka swoimi czarodziejskimi sztuczkami dodawała
im urody, że nim dorosły wieku panieńskiego stały się tak piękne, jak żadne inne córy
Ziemi.  Przybywali  więc  kawalerowie  z  różnych  stron  świata,  książęta  i  rycerze,
panowie i królowie, ale siostry foszki stroiły, żaden kawaler nie był im miły. Aż razu
pewnego do chaty  przybyli  nieznani  kawalerowie.  Każdy z  nich  piękny,  srebrem
i złotem lśnią ich szaty. Do nóg się pannom kłaniają i o rączkę upraszają:
Jasne panny krasawice

Bez was smutne nasze życie
Każdy z nas kocha szczerze
Niech każda jednego wybierze
Na północnej gwieździe nasze zamki
Będziecie na niej jedyne ziemianki
Znamię starości nie tknie waszej piękności
Bo ślubny pierścień to dar wieczności

A panny na kawalerów z upodobaniem spoglądają i tak pytają:

Kimże jesteście młodziany
Bo żaden nam nie jest znany
Cioteczki Tęczy zapytamy w dolinie
Czy ród wasz daleko słynie
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Jakie jest miano, godła i zaszczyty
Czy któryś z was hańbą nie jest okryty?

A kawalerowie na to:

Mateńki Doby my synowie
Cioteczka Tęcza wam to opowie
Złocisty Słońca sługa wytrwały
Srebrny Księżyca rataj okazały

I wybrała Raniuszka panicza o włosach czarnych jak pióra kruka i srebrzystej zbroi,
a Wieczorynka podała swe białe rączki młodzianowi o włosach złotych. Pożegnały
panny swą chatę i  źródełko,  a  kiedy do powozu zaprzężonego w srebrne rumaki
Raniuszka wsiadała tak zaśpiewała:

Bywaj zdrowy ojcze i mateńko miła
Rankiem w purpurę będę się stroiła
Błyszczące klejnoty będę zakładała
Byś mnie mateńko na niebie dojrzała
Daleko przed chmury będę wybiegała
Byś o mym szczęściu codziennie wiedziała
A kiedy nie ujrzysz mnie na niebie
To będzie znak, że źle mi i smutno bez ciebie

A kiedy Wieczorynka do złotego rydwanu wsiadała tak powiedziała:

Co wieczór na niebie będę stała
Ognistą chustą będę machała
Byś mnie mateńko dobrze widziała
Będą w tej chuście ametysty i szafiry
Byś mnie mógł dojrzeć ojcze miły
A kiedy nie będzie mnie nad chmurami
To znak, że źle mi i tęsknię za wami

Długo stał Pierzga z Miodynką i  w niebo patrzył, gdzie uwieźli panny niebiańscy
kawalerowie. A tam, na północnej gwieździe każda z nich zamieszkała w pięknym
pałacu i  każda z  nich otrzymała pierścień wieczności.  Mąż Raniuszki  całą nockę
pracował,  powoził księżyc po mlecznej  drodze rydwanem zaprzężonym w srebrne
rumaki. A o świcie stęskniona Raniuszka wybiegała po niego daleko na niebo. Stroiła
się dla niego tak pięknie,  że cała jaśniała. A wychodziła tak wcześnie dlatego,  że
chciała, by zbudzone ptaki śpiewały swe piękne trele, żeby wszystko co żyje budziło
się i  czyniło gwar,  by  jej  ukochany  rycerz  zmęczony  długą drogą nie  zasnął na
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rydwanie i nie zabłądził w gęstwinie gwiazd. 
A wieczorem stawała w bramie swego pałacu Wieczorynka i z utęsknieniem

czekała na swego ukochanego. Purpurową chustą machała, by ją zobaczył z daleka
i przyspieszył rumaki,  które  w  złocistym  powozie  obwoziły  Słońce  po  niebios
krainie.  Siostry  były  niemal  pewne,  że  w  tak  cudownych  strojach  jaśniały  jak
królewny i widać je było w chatce koło źródełka. Nie wiedziały, że droga z ziemi do
gwiazd jest bardzo daleka i ani Pierzga, ani Miodynka, ani inni ludzie nie mogli ich
zobaczyć. Widzieli tylko blask ich szat. 

Na ziemi czas upływa szybko, a dla sióstr czas się zatrzymał. Zestarzeli się
i pomarli Pierzga i Miodynka, nie ma już nawet ich chatki. Ludzie zapomnieli imion
pięknych  panien,  ale  one  pamiętają ziemię i  swoje  przeznaczenie.  Codziennie
wychodzą na niebo i rozsiewają blaski swoimi szatami. Ludzie nazywają je teraz po
swojemu, Raniuszkę zorzą poranną, a Wieczorynkę zorzą wieczorną. 

Na ziemi pozostało tylko źródełko  o przezroczystej wodzie, do którego nadal
przychodzi  Tęcza.  Ja  ją tam kiedyś spotkałam i  co  od niej  usłyszałam,  to  w tej
opowieści opisałam.
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Czarownica
Brzydulica

Dawno,  dawno  temu,  wieków  kilka,  a  może  i  dawniej,  w  głębi  lasu,  na
niedostępnym bagnisku i torfowisku ługiem zwanym, mieszkała czarownica. Miała
chatkę drewnianą, czarnego kota i uczoną sroczkę Skrzeczkę. Ale najważniejsze było
to, że miała magiczną kulę, w której była zaklęta cała jej moc i czarodziejska wiedza.
Czarownica była bardzo brzydka, najbrzydsza ze wszystkich czarownic. Ach, była
tak brzydka, że gdy poleciała na sabat czarownic na Łysą Górę, to żaden bies nie
chciał z nią tańcować, tylko nazywał ją pogardliwie Brzydulicą. Siedziała wtedy zła
i patrzyła  jak  inne  jej  kumy  i  siostrzyce  tańcują,  harce  wyprawiają,  a  jej  nawet
najlichszy czarci sługus do tańca za nic w świecie poprosić nie chce. 

Pomyślała  wtedy czarownica,  że  jak  będzie  miała  drogie  klejnoty,  to  te  na
pewno  dodadzą  jej  urodzie  blasku.  Klejnoty  mają  tylko  bogate  królewny  czy
księżniczki, a te mieszkają w zamkach lub pałacach. Takiej brzydkiej czarownicy nikt
by do pałacu nie wpuścił. Wielka była, koścista, to na miotle by też ukradkiem do
pałacu  oknem  nie  wleciała.  Sama  więc  nie  mogła  ukraść  żadnego  klejnotu.  

Zaglądała czarownica do czarodziejskiej kuli i widziała jak królewna kładzie
koło  trema  piękne  pierścienie  albo  księżniczka  beztrosko  porzuca  brylantowe
naszyjniki. Chciwa czarownica najpierw chciała zmusić swego kocura do tego, by
wykradał  dla  niej  klejnoty.  Kot  ślepiami  błyskał,  włos  jeżył,  aż  się  iskrzyło i  po
klejnoty chodzić nie chciał. Dlatego zła czarownica zmuszała Skrzeczkę do tego, by
ta leciała do pałacu i wykradała dla niej klejnoty. Biedna sroczka nie chciała tego
robić, ale Brzydulica mocą swych czarów ją zmuszała. Kiedy zobaczyła w kuli, gdzie
leży nowy klejnot, już wołała sroczkę i tak rozkazywała:

Królewna mała naszyjnik schowała
Uleć z wiatrem stań na parapecie
Pięknie błyszczy znajdziesz go przecie
W kuli będę widziała
Czyś do pracy dobrze się brała
Jeśli nie przyniesiesz klejnotu
To cię dam na obiad kotu
A jeśli nie wrócisz do sioła
To naślę na ciebie sokoła
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Co miała  robić  nieszczęśliwa  Skrzeczka,  bała  się  kocura  i  bała  się  sokoła.
Dlatego wykradała klejnoty i przynosiła je Brzydulicy. A ona stroiła się w nie, stroiła,
lecz żaden urody jej  nie dodawał.  I  w klejnotach była strasznie  brzydka.  Mówiła
wtedy: 
- To nie ten, ten nie jest właściwy. 
Chowała go we framudze za piecem i do kuli zaglądała. A w niej już zawsze gdzieś
tam inny klejnot wypatrzyła. Aż razu pewnego, gdy Skrzeczka przez okno zakradała
się  do komnaty  i  już,  już miała  w dziobek pochwycić spinkę  z  brylantem,  nagle
weszła służebna i dalejże gonić biedną Skrzeczkę a krzyczeć:
- Ty złodziejko! Łapać! Zabić!
Na  krzyk służącej  zbiegli  się  parobcy,  jeden  z  nich  rzucił  w sroczkę  kamieniem
i przetracił jej skrzydełko. 

Udało jej  się  co prawda ujść  z  życiem, ale  ze złamanym skrzydełkiem nie
potrafiła latać. Udało jej się schronić w kępie ostów, która rosła za murem ogrodu.
Tam  głodną  i  zbolałą  znalazła  ją  Ota  -  córka  biednego  Szkudlarka,  który  za
bagniskiem mieszkał. Ota nie miała mateńki, dlatego ojciec wziął ją ze sobą, gdy do
dworu gont odwoził. Oty nie wpuszczono z ojcem do dworu, czekała na niego pod
ogrodowym parkanem.  A że  miała  dobre  serduszko,  zabrała  Skrzeczkę do swojej
chaty, owiązała rzemykiem skrzydełko i w wiklinowym koszyczku ułożyła, serkiem
i  jajeczkiem karmiła, wodą poiła. 

Teraz  dopiero  poznała  Skrzeczka,  że  człowiek  może  być  dobry.  Pokochała
więc Otę całym swoim ptasim serduszkiem. Pod czułą opieką Oty skrzydełko szybko
się  zrosło.  Brzydulica  wszystko  w  kuli  widziała  i  kiedy  Skrzeczka  wyzdrowiała
i mogła już latać, natychmiast czarami kuli wezwała ją do siebie. Żal było Skrzeczce
od Oty odlatywać, bardzo żal. Aż przyszedł czas, że czarownica znów poleciała na
Łysą Górę, a kocur i Skrzeczka sami zostali w chacie. Wtedy to Skrzeczka pomyślała
sobie,  że  nadarzyła  się  okazja,  by  mogła  podziękować  dobrej  Otce  za  opiekę.
Postanowiła  zabrać  Brzydulicy  jeden  klejnocik  i  zanieść  go  dziewczynce.  Ale
klejnoty były we framudze za piecem, a na piecu spał czarny kocur. Skrzeczka po
cichutku zakradła  się  za piec,  lecz kocur  dobrze pilnował  i  udawał  tylko,  że  śpi.
Kiedy  Skrzeczkę  dzieliło  niewiele  od  framugi,  otworzył  oko,  miauknął  i  dalejże
gonić ją po całej izdebce. I stało się. Podczas tej gonitwy zawadził o kulę, kula bęc,
spadła  na  polepę  i  rozbiła  się  na  tysiące  maleńkich,  błyszczących  odłamków.
Narobiła  przy  tym tyle  huku,  że  chatka  się  zatrzęsła  i  wypadło  jedyne  w chacie
okienko. Wystraszony kocur wyskoczył tą dziurą i uciekł w las. A sroczka cała drżąca
schowała się za skrzynię. Kiedy wszystko ucichło i kurz opadł wzięła się do pracy.
Starannie,  co  do  jednej  okruszynki  pozgarniała  skrzydełkiem  rozbitą  kulę,
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a błyszczące kawałki w dziobku przenosiła do rzeczki, co za bagniskiem płynęła. Oj,
napracowała  się  przy  tym,  napracowała.  Skrzeczka  dobrze  wiedziała,  że  gdyby
została  choć maleńka odrobina kuli,  to  Brzydulica nie  utraciłaby swej  złej  mocy.
I właśnie wtedy, kiedy sroczka topiła ostatnie lśniące kryształy, a woda zabierała je ze
sobą w świat, Brzydulica znajdowała się już niedaleko domu. Wracała z sabatu jak
zwykle zła i dlatego szybowała na miotle wysoko ponad drzewami. 

Nagle, co to? Miotła zafurczała, zajęczała i nie chciała dalej lecieć tylko spadła
na ziemię, a z nią razem czarownica. Oj, potłukła Brzydulica swoje kości, mocno
potłukła i  do chaty musiała wrócić na piechotę.  W chacie zobaczyła co się stało,
przeszukała  każdy zakamarek w nadziei,  że  znajdzie  choćby maleńką okruszynkę
z kuli, ale daremnie. Skrzeczka dokładnie wykonała swoją robotę. 

Brzydulica  bezpowrotnie  utraciła  swą  złą  moc.  Pozbawiona  czarodziejskiej
siły musiała teraz sama pracować na swoje utrzymanie. Sama przynosiła drewno na
opał, chodziła po wodę. Wraz z utratą kuli utraciła także długowieczność, szybko
więc się zestarzała i wkrótce nie miała już sił by wstawać z posłania. 

Wtedy to Skrzeczka, która czasem zaglądała do chaty, sobie tylko znajomym
sposobem, może krzykiem, może lotem sprowadziła do chaty Otę. Dobra dziewczyna
zaopiekowała się słabą staruchą. A kiedy Posłaniec Czasu przyszedł po nią, by zabrać
w nieograniczoną wieczność, Brzydulica na pożegnanie podarowała Otce chowane
we framudze klejnoty. Ota chętnie by oddała je ich dawnym właścicielom, ale nie
wiedziała  komu.  Skrzeczka,  czy to dlatego,  że  miała  mały  ptasi  móżdżek,  czy to
z sympatii do miłej dziewczyny, zapomniała skąd je przynosiła Brzydulicy. Ojciec
Oty sprzedał klejnoty, a pieniądze przeznaczył na wiano dla dziewczyny. 

Ota jako panna z posagiem szybko znalazła urodziwego i dobrego męża. Żyła
z  nim długo i szczęśliwie. Skrzeczka często ich odwiedzała, z czasem uścieliła sobie
gniazdo na gruszy w ich ogrodzie.  Dobrze jej  tam było,  bezpiecznie.  Wychowała
wiele piskląt. 

Czy to zadziałał czar Brzydulicy, czy też Skrzeczka sama nabrała upodobań do
błyskotek i te upodobania przekazała swemu potomstwu, ale prawdą jest, że jeszcze
dziś niektóre sroczki lubią budować gniazda w pobliżu ludzkich siedzib w sadach
i ogrodach, i w gniazdach tych można znaleźć różne błyszczące, małe przedmioty,
które sroczki wykradają ludziom. Prawdą też jest, że ptaki te to wielkie łakomczuchy
i  bardzo  lubią  jaja.  Zaglądają  więc  często  do  kurników i  je  stamtąd  podkradają.
Gospodynie więc przepędzają sroki, płoszą i nazywają złodziejkami. A panny je lubią
i rade w swym ogródku widzą, bo wierzą w to, że tam gdzie sroczka gniazdko skleci,
tam wnet kawaler przyleci.
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O Pawciu 
i tanecznikach

Było to dawno, a może niedawno, lecz wtedy, gdy po wiekach niewoli przyszła
do nas wolność. Rozkwitła radością i ludzie bawili się, tańczyli, wyprawiali huczne
wesela. Wiadomo, że żadne wesele nie odbędzie się bez muzyki. 

Byli różni grajkowie wśród Borusów, ale najlepszym grajkiem był skrzypek
Pawcio. W swej okolicy on najczęściej grał w karczmach i na weselach. Pewnego
razu, a było to w karnawale, wracał Pawcio z wesela do domu. Rad był z siebie,
wesele  trzy  dni  było,  goście  chętni  do  tańca  i  do  gorzałki.  Gospodarz  szczodry,
groszem hojnie zapłacił i jeszcze na drogę kieliszkiem gorzałki poczęstował. Szedł
więc Pawcio i dla skrócenia czasu wesoło podśpiewywał weselną śpiewkę:

Kołem kołem tanecznicy
Kiedy gra muzyczka
Bo jak grajek się zmozoli
To upuści smyczka

Pawcio trzy dni nie był w chacie więc teraz spieszno mu było do żony i dzieci,
dlatego szedł do wsi na skróty – przez pola. Cicho było w polu, śnieg skrzypiał pod
butami Pawcia, tylko struny skrzypiec, które niósł pod pachą leciutko podzwaniały
i słowa piosenki leciały wysoko, aż pod las. Szło się dobrze Pawciowi, nogi same go
niosły i ani spostrzegł jak doszedł do Koziołka. 

Zrazu miał zamiar go ominąć polem, drogi nadkładając, ale księżyc w pełni
przyświecał i choć północ była tuż, to na  świecie było jasno jak w dzień. Spojrzał
Pawcio przed siebie, a droga przez Koziołek lśniła jak srebrzysta wstęga. Zachęcony
tym widokiem, nucąc wesoło, wszedł do Koziołka. Właśnie księżyc gdzieś się skrył
za wierzchołkiem drzewa i Pawcio nie zobaczył kto do niego zagadał: 
- Pięknie śpiewasz, a może i zagrałbyś coś ognistego? 
-  Jak  zagrać, to  zagrać – odpowiedział wesoło Pawcio,  wyciągnął skrzypce  spod
pachy i zagrał obertasa. Nagle na dźwięk skrzypiec coś zaszumiało, wiatr zaświstał,
tupie i tańcuje cały las. Rozgląda się Pawcio wokoło, drzewa stoją jak stały, nikogo
nie widać, a on wokół słyszy szuranie, przytupywanie, jakby tańcowało tysiąc nóg,
a może i więcej. 
Dziwo jakieś - myśli Pawcio i chce smyczek od skrzypiec oderwać, ale coś czego nie
widzi,  tylko  czuje,  rękę na  smyczku  zaciska  i  po  skrzypcach  wodzi.  Ani  grania
zaprzestać, ani chwili wypoczynku nie daje. Gra tak Pawcio, gra, spocił się, czapka
z głowy mu spadła, paltocik się porozpinał, dyszy ciężko, sił mu brak, a to coś go
trzyma i do grania zmusza. I tylko coraz głośniejsze tupanie wkoło siebie słyszy. 
- Źle ze mną – myśli Pawcio.

25



Niewidzialny  strach  go  coraz  bardziej  za  gardło  ściska  i  włosy  na  głowie  jeży.
I  grałby Pawcio nie wiadomo jak długo, gdyby nie Pius, dziad co z jałmużny  żył.
Mieszkał pod lasem na pustkowiu Warszawą zwanym. Właśnie wypadło mu jałmużny
prosić po wsi odległej o pięć kilometrów, a że stary był i wolno chodził, a dzień zimą
krótki, przeto jeszcze przed pianiem kogutów z chaty wyszedł. Był to dziad pobożny,
więc idąc godzinki Najświętszej Pannie szeptał. Szedł drogą przy lesie, nagle słyszy,
że w Koziołku coś gra obertasy, a jeszcze głośniej tupią buty taneczników. Dziad lubi
wieści zbierać, to z ciekawości z drogi zboczył ku Koziołkowi, by sprawdzić co też
tak w tym lasku harcuje. I zobaczył jak Pawcio na kolana opada, ledwo żywy, potem
zlany, bez czapki, w rozpiętym paltocie, gra a gra. A cosik niewidzialnego tańcuje, oj
tańcuje, aż na Piusie odzienie powiewa i tupotem w głowie dudni. Poznał Pius, że to
coś nieziemskiego Pawcia usidliło. Woła Pius na niego, w ramię trąca,  ale on nie
odpowiada tylko gra a gra. Uchwycił Pius za smyczek i siłą targnął, od skrzypiec
oderwał. Ucichła muzyka, ucichł tupot, tylko szum po lesie się rozległ i gałęzie drzew
rozkołysał, skończyły się tańce. A Pawcio padł jak martwy na ziemię. Pomógł mu
Pius z ziemi powstać i do chaty zaprowadził. 

Pawcia po tym graniu choroba jakaś i niemoc do łoża przycisła. Chorzał resztę
zimy i myślał,  że to koniec już z nim będzie, i że już skrzypiec do ręki nie weźmie.
Jednak  po  Zmartwychwstaniu,  gdy  wiosenka  kwieciem  usiała  świat,  a  świergot
ptaków napełnił wiejskie sady, wróciły siły Pawciowi, a z nimi i ochota do skrzypiec. 

Wieczorem daleko po rosie niosły się nuty polek i kujawiaków. Ale obertasy
jakoś skrzętnie omijał. Pawcio grywał jeszcze wiele lat po weselach i pierzawkach,
ale  do chaty zawsze już drogą wracał.  A do Koziołka nawet  w dzień iść się nie
odważył. Pius zdarzenie to po okolicy rozgłosił, a że dziad był prawdomówny, ludzie
mu uwierzyli, tym łatwiej,  iż od dawna wiedzieli,  że na Koziołku straszy i po cichu
dziwili  się nierozważności  Pawcia.  Uważali  to  miejsce  za  straszne  i  spokoju
potrzebujące. 

Wiara  ta  przetrwała  jeszcze  do  dziś.  Mamy  przestrzegają dzieci,  by  do
Koziołka nie biegały, niewiasty tylko grupą do Koziołka wejść się odważą. Nawet
silny chłop czyni tak, by mu iść czy jechać przez Koziołek nie po drodze było. 
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Dawno, dawno – pięć, a  może sześć wieków temu, przy moście na  Łużycy
zamieszkał diabeł Spytko.  Nikt  nie  wie za  jakie  przewinienie  z  piekła  na  ziemię
został wysłany. Ale że okolica starym borem porosła, uboga była to i Spytce kiepsko
się żyło. W karczmie chłopom gorzałki podlać nie miał za co, a karczamarz,  Żyd
sknera, nawet diabłu zborgować nie chciał. A wiadomo – pijane chłopy, głupie chłopy,
to  i  do  grzechu  skore.  A skłonić do  grzechu  to  diabelskie  posłannictwo.  Myślał
Spytko, myślał, aż wymyślił pobieranie przejezdnego, czyli myta od każdego, kto by
chciał przez  most  przejść lub przejechać.  Diablisko było wielkie  i  mocne,  to  bez
opłaty nikogo przez most nie puściło. 

Tak zbierał Spytko lat wiele owo myto dlatego,  że przez most wiódł główny
trakt z Kalisza do Częstochowy i dalej na południe kraju, to i wędrowców było wielu.
Okoliczni  mieszkańcy  dla  pieszych  za  zakolem  na  rzece  kładkę położyli  i  choć
nadłożyli  drogi,  to  myta  nie  uiścili.  Konno  co  śmielszy  brodu  szukał.  Ale  kto
z zaprzęgiem, to przez most jechać musiał. A Spytko łupił myto, już pół talara żądał.
Aż przydarzyło się chłopu, staremu Sypule, co na niedźwiedzim pustkowiu mieszkał,
że na jarmarku w lututowskim grodzie prawie wszystkie talary wydał, dobytek różny
kupując. Tylko jedyne pół talara  na przejezdne zostawił. Lecz kiedy po skończonym
jarmarku  wracał do  wozu,  mijał nędzną żebraczkę.  Sypuła  chłop  był dobry,  bez
namysłu wrzucił do wyciągniętej ręki monetę, którą w kieszeni namacał.  Dopiero
gdy wyjechał za ostatnie  chałupy osady przypomniał sobie,  że był to jego ostatni
pieniądz dla Spytka przeznaczony. Zmartwił się bardzo,  że litością kierowany tak
nierozważnie postąpił. 

Wiadomo  było  wszystkim,  że  diabeł bez  zapłaty  nikogo  przez  most  nie
przepuścił. Stroskany myślał, co by dobytku Spytce na myto dać, ale każdej rzeczy
było chłopu szkoda, bo kupił tylko to, co mu było w zagrodzie i chacie potrzebne.
Koń nie popędzany wolno się wlókł,  a późnojesienny dzień krótki bywa i zmrok
wcześnie zapadł. I wtedy to chłop wymyślił,  że ma na szyi medalik w sam raz tak
duży, jak pół talara. Po ciemku wsunie go Spytce w łapę, popędzi konia i nim diabeł
spostrzeże co dostał, to on już będzie za mostem.

Jak  wymyślił, tak  zrobił.  Odwiązał z  rzemyka  medalik,  nabożnie  ucałował,
modlitwą pobożnie  Panią Świata  przeprosił za  to,  że  świętość w  niegodne  łapy
oddaje.  A kiedy  na  most  wjechał i  Spytko  konia  zatrzymał, wsunął mu  chłop
w wielką jak przetak, kosmatą łapę medalik. I wtedy stało się dziwo. Do łapy Spytki
wpadł złoty  pieniądz,  a  lśnił tak,  że i  w  mroku  dobrze  go  było  widać.  Spytko
pieniądza schował,  ale  chłopu resztę wydać musiał.  Nastawił więc  chłop czapkę,
a Spytko sypnął mu dwie garście monet, które się chłopu należały. Poznał chłop, że
się chyba coś diabłu przywidziało, a kiedy już był za mostem rad do Spytki zawołał:
-  A ostańże z  Panem Bogiem! -  i  pognał konia,  by jak najszybciej  od Spytki  się
oddalić.  Nie  widział,  że  na  dźwięk  jego  słów stanęła  na  moście  jakaś świetlista
postać, a złoty pieniądz znów przemienił się w medalik.
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Parzył Spytkę tak,  że aż bok przy kieszeni zaskwierczał. Spytko pośpiesznie
wyrzucił go  do  wody  parząc  przy  tym  boleśnie  łapę.  Diabeł poznał,  że  został
oszukany i chciał chłopa gonić, ale drogę zagradzała mu owa jasna postać, od której
świetliste promienie tak Spytkę parzyły, że dla ochłody wskoczył do rzeki. 

A tu kąpiel stała się też dla Spytko torturą, bo w wodzie leżał wrzucony przez
niego medalik.  Piecze z góry,  parzy z dołu i  diabeł choć lubi  ogień,  tego gorąca
wytrzymać nie  mógł.  Nie  ma  rady  – myśli  Spytko-  trzeba  uciekać i  jak  mógł
najszybciej pogonił w dół rzeki. Daleko jeszcze woda parzyła mu pięty. Wystraszony
diabeł już na most nie wrócił. Chłop szczęśliwie dojechał do domu i wielkie było jego
zdziwienie, kiedy w chacie wysypał z czapki drobniaki. Wszystkie były szczerozłote
tak jak ten, w który zamienił się medalik. Oj, było to bogactwo. 

Chłop był pobożny. Wiosną poszedł na Jasną Górę, by za dar podziękować.
W drodze  powrotnej  słoneczko  mocno  przygrzewało.  Zszedł chłop  pod  most,  by
w wodzie zmęczoną twarz obmyć, nogi ochłodzić. Usiadł na brzegu, patrzy, woda
czysta i przejrzysta płynie, a na dnie przy kamieniu jego medalik leży. Sięgnął chłop
po niego, pobożnie ucałował i  na szyi do rzemyka przywiązał.  Odtąd  żyło mu się
długo  i  szczęśliwie.  Sprawdziło  się znane  wśród  Borusów  porzekadło,  że  kto
jałmużnę chętnie daje, temu Bóg wielokroć oddaje. 
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O Smutnicy 
Polnej

Dawno, dawno temu, na góreczce pod lasem mieszkał Polikarp Żyrtek. Chłop
miał gruntu niewiele, a dzieci gromadkę. Dlatego, aby je wyżywić podejmował się
każdej roboty, ale najlepiej wychodziła mu naprawa obuwia. Połatane i pocerowane
kamasze odsyłał ich właścicielom przez najstarszego syna Idka. 

Pewnego  razu  wypadło  Idkowi  odnieść  buciory  na  sąsiednią  wieś.
Udeptaną  drożyną  było  sporo  drogi,  a  dzień  był  chłodny  i  niebo  czarnymi
chmurami  zasnute.  Idkowi  śpieszno  było  też  do  chaty  zawracać,  bo  gdy
wychodził, matuś jeszcze obiadu nie nawarzyła. 

Dała mu co prawda na drogę kromkę chleba, ale jakoś nie chciało mu się
suchego chleba jeść, więc schował go za pazuchę, wziął kij i poszedł do wsi na
przełaj przez lasek i pola. Idzie tak sobie, kijkiem wymachuje i podśpiewuje: 
- Hej, hej, ha jej - i nasłuchuje jak echo po lesie powtarza
- Heej, heej, ha jej, jej, jej… 

Wtem  od  pola  dobiegł  go  jakiś  smutny  dźwięk,  jakby  zawodzenie
i prośba jakowaś. Spojrzał w tę stronę i zobaczył, że na gruszy, co na miedzy
stała, siedzi jakaś chudzieńka babina, suknia na niej czarna, długa, na głowie
ciemna  chusta.  A pod  gruszą  wielki,  czarny  pies  stoi,  łapami  na  gruszę  się
wspina,  pyskiem sukni  chce dosięgnąć.  Babina rękami pnia się  czepia,  nogi
podciąga, ale czarne psisko skacze i już, już rąbka spódnicy sięga. 

Żal  się  Idkowi  zrobiło  babiny,  ścisnął  kij  w  garści  i  pod  gruszę
pospieszył. Idek jeszcze takiego psa nie widział, większy niż ciele od krasuli,
łapy  długie,  chude,  na  szyi  złote  łańcuchy  pobrzękują,  a  czarny  jak  sadze
w kominie. Ślepia ogniste na Idka wytrzeszczył, sierść na grzbiecie zjeżył, aż
ognie poszły, złowrogo powarkując raz na Idka, raz na babinę. Poznał chłopak,
że to pies jakiś niezwyczajny, i że lepiej wziąć nogi za pas , bo może cały do
chaty  nie  wrócić.  Ale  babina  tak  strachliwie  popiskuje,  że  żal  Idka  ściska
i wstyd takiej chudzinie pomocy odmówić. Niewiele się namyślając, rzucił Idek
buciory na ziemię, kij przełamał, tasiemkę ze świątkiem z szyi ściągnął, kij na
krzyż związał i dalejże końcem kija psa po pysku trącać. 

Ledwo  udało  mu  się  psu  do  pyska  kij  wcisnąć,  a  tu  zaszumiało,
zagwizdało  i  w  miejscu  psa  pod  gruszką  stoi  panek  –  wysoki,  chudy,
w  czarnym,  długim  paltocie  ze  złotymi  wyłogami  i  czarnym  cylindrze  na
głowie. Uśmiecha się do Idka i powiada:
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-  Na  pięści  bić  się  będziemy,  odłóż  kij.  Jakże  to  z  kijem na  bezbronnego
uderzać będziesz? 
Prawda, to nie wypada, wstyd się Idkowi zrobiło i już miał kije z rąk wypuścić,
gdy  spostrzegł,  że  babina  z  gruszy  znak  mu daje  i  głową  przecząco  rusza.
Znowu ścisnął mocniej kij w ręce i powiada: 
- To se weźcie kij panie, wielcyście, to i z drzewa ułamać możecie. 
I  dzierżąc  kij  w  lewej  ręce  na  panka  się  zamierzył.  I  wtedy  pociemniało,
zawyło, ziemią sypło i panek znikł. Została tylko babina na gruszy i tak mówi:
- Zaczekam tu na ciebie.
- To może ja już teraz pomogę wam zejść – mówi Idek – bo pewnie sami z tak
wysoka nie zejdziecie?
A babina powtarza uparcie:
- Zaczekam tu na ciebie, wracaj niebawem.
- Jak wolicie, skoro wam na gruszy dobrze to siedźcie.
Oddał Idek buciory, do domu wraca i myśli: 
- Może by tak drożyną iść i gruszę ominąć?
Spojrzał na chmurne niebo, wieczór niedaleko, znów żal mu się babiny zrobiło,
przez pola pod gruszę pospieszył. Podchodzi a babina powiada: 
-  W potrzebie  żeś  mnie  poratował,  nagrodę  ci  dam,  dobrze  słuchaj  co  ci
powiem,  bo nie  lubię  powtarzać.  Teraz  gruszą  zatrzęsę.  Pozbieraj  wszystkie
gruszki,  zanieś  ojcu,  niech  ci  za  nie  pole  kupi.  Niech  dobrze  targuje,  ale
wszystko da, nic nie okroi. Teraz niech pola nie kupuje, bo adwent, rola śpi, ale
gdy Jagna rolaka w niebo zagna, a jego pieśń ziemię zbudzi, wtedy niech jedzie
za  kupnem do dwora,  wtedy  dobra  będzie  pora.  Rola  klejnot  drogi,  kto  jej
pilnuje  nie  będzie  ubogi.  A  na  miedzach  grusze  posadź.  Dwór  zaś  sam
pobudujesz.
Zatrzęsła gruszą i dziw – owoce z niej poleciały. Pozbierał je Idek do czapki, bo
kieszenie u portek miał dziurawe. Potem stanął pod gruszą, nastawił ramiona
i powiada:
-  Zaprzyjcie  się  nogami  na  moje  plecy  i  po  pniu  na  ziemię  się  spuśćcie.
Postawiła  babina  nogi  na  zgięte  plecy,  ale  choć  cała  na  nich  stanęła,  Idek
ciężaru nie poczuł. Gdy była już na ziemi powiedział:
- Bardzoście matko chuda i taka lekka, jakby was wcale nie było.
- Bom głodna – odrzekła babina.
- To se pojedźcie tych gruszek coście mi natrzęśli. Weźcie, nie żałujcie sobie. 
A babina na to: 
- Cięgiem ino te gruszki jem, chleba mi potrzeba. 
I podał pajdę babinie mówiąc:
- Macie chleb. 
Pochwyciła  babina  chleb  w  obie  ręce,  odłamała  odrobinę,  chciwie  zjadła,
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 a resztę pod chustę schowała.
- Nie smakuje wam? - zdziwił się Idek – Matuś najlepszy chleb pieką.
- Oj dobry, dobry, pytlowy, ale dosyć, reszta na całą zimę musi starczyć.
- Co też gadacie! Tyle chleba na całą zimę!?
- Chleba nikt nie da, nikt nie da – powtarza babina.
- Jak wam nikt nie da,  to ja wam czasem swój przyniosę,  tylko powiedzcie
gdzie zanieść?
- Zawieś na gałęzi gruszy coś mnie na niej spotkał, tylko zważaj, by czas nowiu
był. Pamiętaj, czas nowiu.
To powiedziała i jak mgła rozpłynęła się w nadchodzącym zmierzchu. Ciemno już
było gdy Idek do chaty wrócił. Od progu już zawołał: 
- Mam świeże gruszki - bo o tej porze zdawały mu się być wielkim przysmakiem.
Wielkie było jego zdziwienie,  gdy zamiast  gruszek pełną czapkę złotych dukatów
pokazał. Opowiedział wtedy Idek co mu się przytrafiło. A gdy to opowiadał ojciec
parę razy powiedział: 
 - Smutnica Polna.
A to,  co  babina  powiedziała,  to  ojciec  ze  trzy  razy  kazał  sobie  powtarzać.
Policzył  dukaty  raz,  drugi,  ile  sztuk  na  belce  napisał,  dukaty  do  skrzyni
schował, skrzynię na klucz zamknął, a klucz do studni wrzucił i do zdziwionej
żony powiada: 
 Słyszałaś co Idek powiedział? Czasem by skusić mogły mnie do karczmy,
 a ciebie do Żyda. Tak pewniej, bo ze Smutnicą niełatwa sprawa.

- Tatku, a kto to taki Smutnica? - zapytał Idek.
- Smutnica Polna? Nikt synu nie wie kto to, skąd przychodzi i dokąd wraca.
Kiedy skończy się żniwo i ostatnie jarzyny z pola zwiozą, to wtedy na pola
wychodzi, albo na gruszy siada i smutne pieśni zawodzi. Od ludzi stroni, ale
i ludzie jej się boją, wierzą, że jej pieśni bez słów nieszczęście i głód wróżą.
Jedni  mówią,  że  to  południca  z  żalu  za  złotym  łanem  tak  się  w  żałobę
przyodziewa, a inni, że to jej siostrzyca. Prawda, nikt jej nie zna, a ona nikomu
wyjawić się nie chce. Ale widać, pani musi to być można, skoro tyle dukatów ci
dała.  A kto  wie,  może  i  w  polu  ci  poszczęści,  tylko  o  danej  obietnicy  nie
zapomnij! Coś przyrzekł, dochowaj! 

I życie w chacie Żyrtka potoczyło się po dawnemu. Idek jak dawniej stare
buciory odnosił.  Ale o każdym nowiu zawijał  w białą szmatę sporą kromkę
chleba i na gruszy zawieszał. A rano znajdowała Żyrtkowa równiutko złożoną
szmatę  na  progu chaty.  I  tylko teraz  już  ojciec  Idka  batem nie  ćwiczył,  co
dawniej chętnie czynił, ale jak dorosłemu łyżkę na stole położył i do wspólnej
misy zaprosił. 

A kiedy słoneczko wyżej wytoczyło się na niebo, rozeszły się wieści, że
za  rzeką  dziedzic  zbankrutował  i  łężyny  sprzedaje.  Rozbił  wtedy  Żyrtek

33



skrzynię, wziął Idka i z urzędu pisarza, i po rolę pojechał. Długo się Żyrtek
targował, dziedzic z ceny spuścić nie chciał, na Idka krzywym okiem patrzył,
ale nie wiedzieć czemu Idkowi się zdawało, że ów panek co pod gruszą stał, to
jakoś do dziedzica podobny. Wreszcie Żyrtek dobił targu, kupił wiele włuk roli,
a na przydatkach łąki i pastwiska szerokie. Całą czapkę dukatów dał, nic nie
uszczknął. Na rejenta swoją chudobę sprzedał. 

Idek na nowych miedzach grusze posadził, na których chleb dla Smutnicy
wieszał. Całą rodziną pracowali na roli, kochali ją, to i dobrze się im wiodło.
Idek z czasem piękny dwór pobudował, duży dom z sosny wiekowej, stajnie
i stodoły. Każda stodoła w ścianach okienka miała, by Smutnica Polna miała
gdzie swoje kości przed zawieją i deszczem schronić. 

Minęło już wiele lat. Nie ma już Idka, ani jego dworu, ale tak jak dawnej
po pustym polu chodzi Smutnica i zawodzi swe smutne pieśni. I teraz są ludzie,
co  na  miedzach sadzą  grusze,  a  zimą zawieszają  na  nich  skórki  chleba,  bo
wierzą, że tym zaskarbią sobie względy Smutnicy i zapewnią dobre zbiory. 
Ile w tym prawdy – któż to wie.
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Dawno temu, a może nie tak dawno, na pustkowiu pod lasem mieszkała sobie
uboga staruszka. W młodości swej służyła we dworze, a na starość, kiedy już posług
czynić nie mogła, dziedziczka za wierną służbę dała jej ową maleńką chatynkę na
pustkowiu. 

Staruszka  była  kobietą miłą, więc  okoliczne  gospodynie  lubiły  ją bardzo.
Znosiły  jej  pióra  do  skubania,  pakuły  do  przędzenia,  groch  i  bób  do  łuskania.
Wynagradzały ją też za to, czym która mogła, by starowina głodna nie była. A że
starowina  do  każdej  gospodyni  zwracała  się słowem kumo,  więc  i  one  dały  jej
przydomek Kumcia. 

Aż zdarzyło się jednej zimy,  że Kumcia zachorowała. Leżała wtedy w  łożu,
w zimnej  chacie,  bo  nie  miała  siły  wstać i  ogień rozpalić.  Kumoszki  ją tam
odwiedzały i każda coś tam do jedzenia przyniosła, a to kaszy skwarkami okraszonej,
a to mąki w woreczku, albo i kromkę chleba. 

Leży tak Kumcia pod pierzyną, zmrok już zapada, nagle patrzy, drzwi do chaty
się otwierają i przez wysoki próg włazi do izby jakieś straszydło. Żaba to, nie żaba,
okrągłe to niczym kłębek wełny, łapy długie, na końcu trzema palcami zakończone,
grzebień z  rybiej  łuski  i  kolców  na  grzbiecie,  ślepia  jak  kartofle  nad  szerokim
pyskiem rozstawione. Stanęło to na środku izby i ludzkim głosem powiada:
- Głodnym. Ile zjem, tyle zapłacę.
A kumcia na to:
- Co mi tam po pieniądzach, kiedym stara i do Żyda iść nie potrafię.
A poczwara na to: 
- Kto więcej wyda, więcej ma. Głodnym.
- Na kuchni stoi  garnek z kaszą,  co ją Maciejowa przyniosła, jak potrafisz, to se
wejdź i zjedz, bo ja słaba i wstać nie potrafię. 
Patrzy  Kumcia,  a  poczwara  na  piec  włazi  i  do  garnka  z  kaszą zagląda.  Zjadła
wszystką kaszę, garnek wylizała i natychmiast urosła do wielkości głowy kapusty.
Siedzi na piecu i powiada:
- Głodnym. Ile zjem tyle zapłacę.
- Jest tam na półce worek suchar, jak chcesz, to se je zjedz, ale musisz sam je wziąć,
bo ja słaba, wstać nie potrafię.
Patrzy Kumcia,  a  poczwara na półkę włazi,  suchary  z  worka wyjada,  okruszynki
z półki  zlizuje.  A urosła  przy  tym  do  wielkości  dyni.  Zjadła  poczwara  suchary
z chleba i powiada:
- Głodnym. Ile zjem tyle zapłacę.
- Jest tam w cebrzyku kilka brukwi, to se je zjedz.
Patrzy Kumcia, a poczwara do cebrzyka zagląda, brukiew jedną po drugiej zjada.
A wyrosła przy tym do wielkości przetaka. Zjadła brukiew, stanęła na  środku izby
i powiada:   
- Zimno tu, a ja dawno w ludzkim posłaniu nie spałem. 
A Kumcia na to:
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- W chacie sama mieszkam, to i drugiego łóżka nie mam.
 A poczwara na to:
- Wody podam, wody podam, jutro opiekę przyśle.
I nim Kumcia się spostrzegła, a już poczwara przy niej stoi i w łapie niby w kubku
wodę podaje. Co miała robić Kumcia, brzydziła się trochę i strach ciało mroził, ale że
też pragnienie suchością paliło, wypiła wodę prosto z  łapy poczwary. Ledwo wodę
wypiła, a tu poczwara włazi do łóżka, w nogach pod pierzyną się układa. Skuliła się
Kumcia,  do  ściany  przycisła,  zasnąć się boi,  a  poczwara  leży  pod  pierzyną
i pochrapuje. Przysnęło jej się dopiero nad ranem, a kiedy się obudziła, dzionek do
chaty zaglądał. Zagląda i Kumcia pod pierzynę, poczwary nie ma. Odetchnęła z ulgą
i myśli:
- Pewnie mi się przyśniło. Alem się też wyspała, że i ozdrowiałam. 
Wstaje Kumcia, bo głód poczuła, po kaszę spieszy, zagląda do garnka i… rety! Co
to? W garnku zamiast  kaszy szczerozłote pieniądze leżą.  A tyle ich, ile w garnku
kaszy było. Zagląda Kumcia do worka po sucharach, a tam ile suchar w worku było,
tyle  złotych  pieniędzy  się znajduje.  Zagląda  Kumcia  do  cebrzyka,  pół cebrzyka
złotych pieniędzy. 
- A więc w nocy nie śniłam – myśli Kumcia - pewnie mą chatę Kupionko odwiedził
w taką poczwarę przemieniony. No pewnie, gdyby w pańskim stroju chodził, to łatwo
by go ludzie poznali i na wyścigi do stołu prosili. O Kupionku różne dziwy ludzie
gadali, dobre i straszne były jego czyny, ale to pewne było,  że Kupionko to bogacz
nad bogacze. Swe niepoliczone skarby w ziemi ukrywa. Ale na ludzkie jad ło  łasy,
lecz  co  weźmie  to  stokrotnie  zapłaci.  Bo  podobno  im więcej  ludziom daje,  tym
więcej mu skarbów przybywa. Niejeden chłop i niejedna gospodyni marzy o tym, by
Kupionko jej chatę naszedł. 

Popatrzyła  Kumcia  na  złoto,  wszystko  do  cebrzyka  zsypała  i  pełniuchny
cebrzyk w kotlince za piec schowała. Kumcia poczuła,  że ozdrowiała, i  że w chacie
nie było nic do jedzenia, wzięła jednego pieniądza i do Żyda poszła, by jadła nakupić.
Aliści koło wieczora przychodzi do chaty chłopiec niewielki. Liche to, chudzieńkie,
głowa w czarne kędziory przystrojona, oczami dużymi smutno na  świat spogląda.
Staje przy progu i powiada: 
- Głodnym. Schronienia nie mam. Służby szukam.
Przygląda się Kumcia przybyszowi i już go ma z chaty przepędzać, ale przypomniała
sobie, że owo stworzenie mówiło, że jej opiekuna przyśle. A jeśli to chude czupiradło
Kupionko przysłał. Lepiej się nie sprzeciwiać, bo może pieniądze odebrać i jeszcze
nieszczęście na nią nasłać. Więc gada do chłopczyny:
- A masz że tu grochu, com go prawie nawarzyła, pojedz se chudzino. Przy piecu się
ogrzej,  parobka  ja  co  prawda  nie  potrzebuje,  bo  sama  roboty  nie  mam,  ale  jak
schronienia nie masz,  to ze mną w chacie zostań.  Zawsze we dwoje raźniej  nam
będzie. Tylko mi powiedz skąd ty, gdzie twoja matuś, gdzie tatulo? 
A chłopczyna groch zajada i powiada:
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- Ja z lasu, matusi nie ma, tatula nie ma.
- A jakże ciebie wołają? - pyta Kumcia.
- Nikt nie woła. Nie ma matuli, nie ma tatula, nikt nie woła, ja sam, sam.
- Kiedyś taki samotny to cię nazwę Samkiem.

I został Samek u Kumci. Pieniędzy dużo mieli, a im Kumcia więcej wydała,
tym ich więcej  w kotlince za piecem przybywało.  Byli  tacy,  co pieniądze ukraść
chcieli.  Ale  ich  coś tak  zestraszyło,  że  ledwie  żywi  do  chat  wrócili,  ze  strachu
zachorzeli i pomarli. Więc już inni na złodziejstwo się nie odważyli. 

Samek na dobrym wikcie szybko zmężniał, na ładnego podrostka wyrósł. 
A sprawny do pracy był, a chętny, o Kumcie dbał niby o matusię rodzoną. Do Żyda
po jadło chodził,  po  drzewo do lasu,  wody  do chaty  przyniósł.  A kiedy  Kumcię
niemoc  jaka  naszła,  to  i  strawy  nawarzył i  do  łóżka  podał.  Wiele  lat  Kumcia
z Samkiem mieszkała, a kiedy wiek jej życia minął, Kuma Kostucha zaprosiła ją do
siebie.  Poszła  dusza  Kumci  bez  szemrania,  a  śpiące  ciałko  zakopał Samko  na
wiejskich mogiłkach. 

Zebrał swoje  rzeczy  w  skrzynię i  pieniądze  z  kotliny  za  piecem,  w  świat
powędrował. Jedni ludzie mówili,  że w mieście  żonę sobie wziął i kupczy, inni,  że
w zamorskie kraje pojechał,  a jeszcze inni,  że go Kupionko na inną służbę posłał.
Pewne było tylko to,  że nikt go więcej nie widział. Chata Kumci stała jeszcze jakiś
czas, ale  i ona powoli za swoją gospodynią w ziemię się wcisła i burzanami porosła.
Tylko  wśród  ludzi  do  dziś przetrwała  opowieść o  dobrej  Kumci  i  wielkich
pieniądzach,  które  jej  Kupionko  dał oraz  o  grzecznym  Samku,  który  znikąd
przyszedł, a  tak dobrze Kumcią się opiekował.  A ludzie  dalej  marzą, by  spotkać
Kupionka i jego bogactw zakosztować.
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Opowieść o plonku
Dawno,  dawno  temu  za  wsią przy  trakcie  do  Wielunia  stało  kilka  chałup.

W jednej  z  nich mieszkała wdowa z synem.  Grunta piaszczyste,  pod lasem przez
dziki zryte, niewielki dawały plon. Ubogo i chłodno było w chacie wdowy. Chłopak
zaledwie podrostkiem był,  do ciężkiej pracy za słaby. Zajmował się więc ubogim
gospodarstwem,  a  matka  u  bogatych  gospodarzy  odrabiała  za  uprawę ubogiego
zagonu lub za żyto i ziemniaki na przednówku wyproszone. 

Pewnego dnia w koszu, gdzie kury jaja znosiły, chłopak znalazł małe kurze
jajeczko  zwane  przez  gospodynie  dębówką.  Z  opowiadań starców  wiedział,  że
z takiego jajka może wyląż się kogutek plonkiem zwany, który czarodziejską swoją
mocą majętności  przysparza.  Należało  tylko  przez  trzy  tygodnie  jajko  pod  lewą
pachą trzymać i własnym ciałem ogrzewać, aż do momentu, aż z jajka wykluje się
czarne pisklę. Przez owe trzy tygodnie nie wolno nic robić, nie myć się, nie czesać
i nie wypowiedzieć ani jednego słowa. Chłopak zapragnął posiadać takiego plonka. 

W  tajemnicy  przed  matką i  innymi  ludźmi  na  stryszku  ubogiej  obórki,
przygotował sobie  ze  słomy posłanie,  dzban  wody  i  bochen  chleba.  Wsadziwszy
jajeczko pod lewą pachę ukrył się na stryszku. Kiedy matka wróciła do chaty nie
zastała syna w domu. Wołała, szukała, ale chłopaka nikt nie widział.  Przepadł nie
pozostawiając  po  sobie  śladu.  Wypłakała  wdowa  oczy  za  synem.  Aż tu  za  trzy
tygodnie  brudny,  chudy  i  głodny  sam  przyszedł do  chaty.  Uradowana  ze  łzami
w oczach ucałowała syna, a szczęśliwa z jego powrotu nie zwracała uwagi na małe,
czarne pisklę, które w plecionym z wikliny koszyczku na  łóżku postawił. Chłopak
o pisklę dbał, czystymi nasionami konopi, słoneczniku, maku karmił. 
Minęło kilka dni, a pisklę w małego jak pięść kogucika się przemieniło i dzień cały
spokojnie spało w koszyczku pod pierzyną schowanym. Ale od tej pory bieda powoli
wyprowadzała się z obejścia wdowy. Jesienią kiedy okopowe zbierano z pól, kupki
ziemniaków i  warzyw mnożyły się na  lichym poletku wdowy.  A zimą, kiedy po
klepiskach rozchodziło się głuche stukanie cepów na spichrzu wdowy, miast ubywać,
przybywało  chlebowego  ziarna.  Wdowa  na  przednówku nie  potrzebowała  już od
bogaczy wypraszać jadła, ale sama potrzebującym mogła użyczyć. A w schowku za
kominem  czasem  przybywała  okrągła  złotówka.  Z  roku  na  rok  coraz  lepiej  się
u wdowy działo. Nie była już teraz ubogą wdową, ale zamożną gospodynią. Chłopak
z  wyrostka  na  mężczyznę wyrósł.  Na  piaszczystej  glebie  las  zasadził.  Pola
uprawnego  i  pastwisk  dokupił.  Młodą żonę do  chaty  sprowadził.  Żona,  niewiasta
pracowita,  kochająca  nie  tylko  swojego  męża,  ale  i porządek  w  chacie.  Kosz
z niewyrośniętym kogutem z  łóżka wyniosła i  w kącie  za piecem postawiła.  Nie
pomogły ani prośby, ani groźby gospodarza, żona  z kogutkiem w jednym łóżku spać
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nie chciała. A że gospodarzowi pilno było mieć syna, przeto na warunki żony przystać
musiał. Kogucika karmił, głaskał czarne piórka, ale obrażony w swej dumie kogucik
coraz  rzadziej  dobytek  do  gospodarstwa  znosił.  Przyszedł czas  i  żona  powiła
dorodnego, zdrowego syna. Chrzciny pierworodnego miały być okazałe, huczne jak
na  bogatego  gospodarza  przystało.  Żona  dla  sproszonych  gości  nie  tylko  jadło
i gorzałkę szykowała,  ale  i  chatę dokładnie  wysprzątała  i  pięknie  przystroiła.
W wysprzątanym  każdym  kącie  chaty  nie  było  miejsca  dla  koguciego  koszyka.
Wyniosła go więc do kurnika, gdzie kury, kaczki i indyki na noc zamykała. 

Kiedy gospodarz o zachodzie słońca wrócił do chaty i spostrzegł co uczyniła
żona, natychmiast pobiegł do kurnika, by swego pupila udobruchać i lepsze dla niego
siedzisko sporządzić,  lecz nie zastał już kogucika ani w kurniku, ani gdzie indziej
w swoim obejściu. Obrażony w swej dumie plonek wyprowadził się w nieznane. 

Od tej chwili gospodarz wraz z żoną na każdą złotówkę musiał bardzo ciężko
pracować, nie wiodło mu się już tak dobrze, a żadna kura dębówki znieść nie chciała.
Gospodarstwo podupadło i nim syn dorósł do chaty okresami bieda zaglądała.
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Bardzo dawno temu, a może mniej dawno, kiedyś tam w początkach XVIII wieku,
w maleńkiej chatce pod lasem mieszkała uboga wdowa z synkiem Semkiem. I choć
chłopak pacholęciem w sam raz do pasionki zdolnym był, przecież go mateńce  żal
było oddać na  służbę i  poniewierkę w obce  ręce.  Piaszczysty  grunt,  którego pół
morgi  było  ledwie,  dwie  kozy  i  kilka  gęsi  wykarmić potrafił.  Dlatego  do  chaty
wdowy nieproszona wprowadziła się suchoręka i suchonoga Pani Nędza. 

Rozsiadła  się na  skrzyni  w  komorze  i  nijak  biedna  wdowa  przepędzić jej
stamtąd nie  potrafiła.  Pani  Nędza nie  byłaby taka zuchwała,  gdyby w chacie  był
tatulo  Semka,  mocny  drwal  Pakos,  ale  onegdaj  z  kupą innych  Borusów poszedł
z dworu chciwego Szweda przepędzać, a że wyrywny był, to do chaty nie powrócił. 

Pogrzebano  go  w  starym,  sosnowym lesie  na  brzegu  łysej  polanki,  tuż za
brzeziną, młodą zielenią pachnącą. Do mogiłki Semek z matusią wydeptali ścieżynkę
wśród konwalii, jeżyn i wrzosów biegnącą. 

Razu pewnego na tej  ścieżynce w samo południe Semek ujrzał maleńkiego
węża. Cóż , mały wąż w lesie zwyczajny gad, ale ten był jakiś odmienny, nie tylko
bardzo  maleńki  ale  nadzwyczaj  śliczny.  Miał ze  dwa cale  długości,  a  mienił się
kolorami tęczy, a najpiękniej główka. Promyki słońca migotały w niej i mrugały jak
zielone oko. Maleńki wąż wygrzewał się w słonku, a Semek stał i przyglądał mu się
ciekawie, bo choć znał dobrze leśnych mieszkańców, takiego cudeńka jeszcze nie
widział. Piękniejszy był niż błyszczące koło, które na ręce nosiła jaśnie ochmistrzyni
ze dworu, a które nie raz widział gdy grzyby lub jagody uzbierane przez mateńkę do
dworu nosił. 

Nagle,  co to? Ciemny cień wielkich skrzydeł przysłonił słoneczko i  legł na
ziemi,  a  mały  wąż wijąc  się bezradnie  na  piaszczystej  ścieżce  piskał cichutko
i żałośnie,  gdyż nie  miał się gdzie  schronić.  Do  pędów  jeżyn  było  daleko,
a w drobnych krzewinkach wrzosu wielki dziób ptaszyska łatwo go wymaca. Już, już
ptaszysko skrzydłami sięgało ziemi, gdy Semkowi żal się zrobiło maleńkiego węża,
więc szybko nakrył go płótnianką, co ją z powodu gorąca na ramieniu niósł. Zdążył
to  zrobić tuż przed  samym  otwartym  dziobem,  a  wtedy  ptaszysko  zaskrzeczało
niczym sto  srok  razem jazgoczących  i  dalejże  skrzydłami  i  szponami  gołe  plecy
Semka  atakować.  Semek,  chłopiec  odważny,  szybko  gałęzią ptaka  przepędził
uderzając go tak celnie,  że z wrzaskiem na drzewo uleciał. Pozbywszy się intruza,
Semek  wziął maleńkiego  węża  ostrożnie  w  ręce  i  pieszczotliwie  do  niego
przemawiając w gęste jeżyny wpuścił, a na pożegnanie tak przestrzegał: 
- Siedź tu, tu cię pędy osłonią,  tylko zza chaszczy nie wyłaź, boś zanadto kraśny
i połyskliwy, to cię szybko oko wężojada wypatrzy,  a szkoda by cię było boś piękny, 
jak żaden inny!

Wiele razy jeszcze Semek ścieżynką chodził i choć pilnie uglądał, tęczowego
węża  nigdy  więcej  nie  zobaczył,  aż zapomniał o  nim.  Inne  niedole  zawładnęły
umysłem Semka. Podrostkiem już był, gdy czarna Pani Zaraza szła przez kraj. I choć
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kraj duży i szeroki,  a w miastach dziwów wiele, nie wiadomo czemu zachciało jej się
osiedla  Borusów  nawiedzać.  Zajrzała  też  do  chatki  pod  lasem,  upodobała  sobie
mateńkę Semka i nim minęły dwie niedziele, w lesie przy polanie nową mogiłkę
usypano. Semek w chacie pozostał sam. Smutno mu w niej było i głodno, a Pani
Nędza przesiadła się na kominek i do Semka szczerzyła w uśmiechu swe wielkie,
żółte  zębiska.  Widząc,  że  Nędza  w  chacie  całkowicie  rządzi,  Semek  postanowił
powędrować  w świat, by w nim szczęścia i lepszego bytu dla siebie poszukać. 

Jak  postanowił, tak  zrobił.  Cygę,  jedyną kozę żywicielkę, Żydowi  za
zborgowanie jadła zostawił, a kiedy rankiem słonko wstało zawiązał w węzełek swoje
ubogie odzienie,  zamknął chatę na  kołek,  pożegnał mogiłki i  w  świat ruszył.  Ale
w którą by się stronę świata nie wybrał, każda droga wiodła przez las. Szedł duktem
do traktu i dla dodania animuszu podśpiewywał:

Hej wysoki las sokół nad nim leci
Hej szeroki świat słonko na nim świeci
Hej głęboki jar woda na dnie płynie
Hej po lepszy byt w dalekiej krainie
Hej popłynę wodą ku łanom złocistym
Hej spotkam dziewczynę w fartuszku kwiecistym

Nagle kroki Semka wstrzymał głośny syk węży, stanął, spojrzał w górę i ze
strachu  oniemiał.  Zobaczył wielką,  grądałową sosnę, a  na  jej  grubych  konarach
zawieszone niezliczone ilości węży, małych, większych i dużych, a na samej górze
ogromny, mieniący się kolorami w błyszczącej koronie na głowie on, król węży.  

Przestraszył  się Semek  tego  widoku,  rozgląda  się na  boki,  a  tu  zewsząd
wypełzają węże i jadowite  żmije, syczą na Semka,  żądła pokazują. Już przerażony
Semek w popłochu chce uciekać, gdy król węży ludzkim głosem do niego zagadał: 
- Stój Semku i powiedz, czemu mącisz ciszę, święte prawo bogini przyrody łamiesz?
Czyżbyś nie wiedział, że kto w święto Pani Świata, jakim jest dzień Siewnej polom,
lasom i  wszelkiej  gadzinie  w słuchaniu  świętej  ewangelii  przeszkadza,  ten  przez
gadzinę winien być sądzony? A że wielka cię czeka kara, prawem sędziego pytam
- mów, po co tu przychodzisz? 
A Semek grzecznie się królowi węży kłania i odpowiada:

Czarna Pani Zaraza kir żałobny rozścielała
i mateńkę mą zabrała. 
Teraz w chacie głód i żal
Idę sobie w świata dal
Serce smutek przygniata
Że zostaje rodzona chata i rola nie orana
To i Siewna zapomniana
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Darujcie najście Królu Panie
Bo nie z przekory me wędrowanie
Ja was wnet kołem ominę
A was ziemia niech dobrze kryje w zimie

A król węży po swojemu z gadami gada i wreszcie do Semka tak odpowiada:

Moja wężowa gromada
Twojej wędrówce nie rada
Bo młody jesteś i słaby
W tym świecie nie dasz se rady
Pamiętam pomogłeś mi w potrzebie
Teraz ja wesprę ciebie
Dla mego rodu jesteś tego wart
Bym dał ci ze swego jeden skarb
Tylko go śmiało bierz
Do chaty bez oglądania nieś
Gdy sercem się pokierujesz
Skarb dobrze spożytkujesz
Teraz z lasu wyjdź
A jutro pod drzewo przyjdź
Gdy słońce w południe stanie
Na drzewo dobrze patrz
Gdzie cień wierzchołka padnie
Tam dobrze ziemię znacz
A kiedy miesiąc pyzatą uśmiechnie twarz
Wtedy czas na kopanie masz
Dół na trzy łokcie kop bez gadania
I na boki bez oglądania
Niech się dzieje co ma się dziać
Ty jeno wiedz, masz dół kopać
Co znajdziesz na jego dnie
W milczeniu weź to będzie twe
Powiesz choć dwa słowa
Przepadnie skarb i twoja głowa

Semek  wysłuchał króla  węży,  nisko  się pokłonił i  pospiesznie  wyszedł z  lasu,
a nadkładając  drogi,  polem do  chaty  zawrócił.  Nazajutrz  pod  drzewo  pospieszył,
a w samo południe w miejscu gdzie cień wierzchołka na ziemi legł, wbił w ziemię
ostry kołek i  kamieniem przycisnął.  A kiedy miesiączek pełnią nockę rozsrebrzył,
poszedł Semek wykopać skarb obiecany przez króla węży. Ledwie uderzył rydlem
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o ziemię, a tu jak zaśwista, jak zawyje, aż Semkowi w uszach zadzwoniło i przed
Semkiem zjawił się człowieczek,  dziwaczny karzeł z  jeden  łokieć wysoki,  z dużą
kudłatą głową, świecącymi oczyma i  brodą ogniem płonącą. Stanął przed Semkiem
i tak powiada:

Po co kopiesz pachole
Przecież tu nie twoje pole
Odpowiedz gdy pytam ładnie
To ci zapłata z góry spadnie
A jak nie powiesz ni słowa jednego
Wnet spadnie głowa z karku twego

Lecz Semek pamiętający słowa króla węży nic nie odpowiada, tylko głębiej
kopie. Karzeł sapie, parska, skacze, tupie, za swą ognistą brodę się targa, aż skry
z niej się sypią na bose stopy Semka i parzą boleśnie. 

Ale Semek pamiętny słów węża nawet nie piśnie, nie jęknie. Iskry piachem
zasypuje, który mu bose nożyny chłodzi i pilnie coraz głębszy dół kopie. A karzeł
znów przed Semkiem staje i przymilnie powiada:

Semku drogi chłopie po co ty tu kopiesz
Choć słówkiem zdradź swe zamiary
A dam ci złote talary
I srebra dołożę miareczkę
Tylko zdradź tajemnicy troszeczkę

I karzeł stawia przed Semkiem wór, w którym złote talary błyszczą. A Semek
pamiętny słów węża nic nie odpowiada, tylko w milczeniu pot z czoła ociera i głębiej
kopie. Widzi karzeł, że ani gniewem, ani podstępem Semka od kopania odwieść nie
zdoła, więc piskiem i świstem tak głośnym, aż konary drzew ze strachu trzeszczą, złe
poczwary  na  pomoc  przyzywa.  Wyłażą one  z  jam  i  nor,  spod  korzeni.  Semka
otaczają,  ślepiami  świecą,  zębiskami zgrzytają,  jęzorami mlaskają.  Ale Semek na
boki  nie  spogląda,  tylko  pilnie  kopie.  Aż tu  rydel  zgrzytnął, w  dole  zajaśniało
i Semek ujrzał błyszczącą skrzyneczkę. Bez namysłu skrzyneczkę pochwycił, z dołu
wyskoczył i nie oglądając się za siebie, do chaty pobieżał. Goniły go z wrzaskiem
służki karła, wyciągały za nim swe łapska i już, już miały bosych nożyn dosięgnąć,
ale  Semek  dopadł chaty  i  przed  poczwarami  drzwi  zatrzasnął.  Ucichło  wtedy
wszystko, a ze skrzyni dał się słyszeć głos króla węży:

Semku zwyciężyłeś karła Ogniobroda
Odwiecznego węży wroga.
On chciwiec i nicpoń nie lada
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Co skarby nam wykrada
Teraz złamana jego moc zła
A skrzynia niech ci swe bogactwo da

Patrzy Semek, a tu wieko skrzyni samo się podnosi i wysypują się z niej na
polepę sztaby złota, złote monety, drogie kamienie,  a wszystko to tak błyszczy, że aż
na  chacie  pojaśniało.  Pieszczotliwy  brzęk  sypiących  się klejnotów zbudził panią
Nędzę na Semkowym barłogu śpiąca. 

Od blasku klejnotów poszarzała jej twarz, znikł jej uśmiech. Szybko stanęła na
nogi  i  opuściła  chatę Semka.  Poleciała  nad  lasem  w  nieznaną dal.  A  Semek
pozbywszy się Nędzy w chacie, nowe porządki zaprowadził. 

Wykupił od  Żyda  Cygę,  nakupił jadła  i  żył dostatnio.  Na  piaszczystych
gruntach  las  zasadził i  zachaszczył go  tak,  by  wszelkiej  gadzinie  dał ostoję.
Urodzajnych gruntów kupił. Zazulkę, córkę rymarza ze dworu za żonę wziął i dobrze
się im żyło. 

Pamiętny słów króla węży o Siewnej nie zapominał, w tym dniu sam do lasu
nie wychodził i synom też zakazywał. A tak skarbami umiejętnie gospodarował,  że
nikt potrzebujący bez godnego wsparcia z chaty jego nie wyszedł. A że w tamtych
czasach  pomiędzy  Borusami  ubogich  było  wielu,  tak  więc  wielu  ludziom  skarb
wężowy dolę polepszył.  Opowiadali oni o wdzięczności króla węży, wielkim jego
skarbie i dobroci Semka z pokolenia na pokolenie. 

Na pamiątkę tego zdarzenia na terenach zamieszkałych kiedyś przez Borusów,
do dziś przetrwał zakaz wchodzenia do lasu w dniu Siewnej. A starzy ludzie leśną
gęstwinę chaszczyną nazywają albo wężowym leżem lub wężowym stajem.
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Opowieść
o parzymiechach

Dawno, dawno temu za osadą Zdunajewice, rozsiadłą na ziemiach Borusów,
na pustkowiu przy trakcie wiodącym na Śląsk i dalej na południe, stała kuźnia kowala
Prota. Kowala, chłopa już niemłodego, nawiedziła jakaś słabość, coraz mniej miał siły
miechem dmuchać i młotem kuć, a coraz częściej siedział przed kuźnią i w słonku
kości wygrzewał. 

Pewnego dnia, nie wiadomo skąd, przyszła do kuźni kowala piękna matrona
w welonie lekkim jak mgła, w zwiewnej pelerynie i czerwonych bucikach. Stanęła
przed Protem, wyciągnęła rękę, w której lśniła srebrna sztaba i głosem dźwięcznym
jak srebrne dzwoneczki powiada:

Kowalu mój srebrne podkówki kuj
Na trzewiczki na czerwone w drodze przyniszczone
Droga czeka mnie daleka
Więc z robotą tą nie zwlekaj
Kuj raz i dwa niech każdy bucik podkóweczkę ma

Prot przy pięknej nieznajomej do ziemi się kłania i odpowiada:

Oj delikatna to robota
Nie dla mnie biednego Prota
W palenisku zgasła ostatnia skra
W miech zadąć by trza
A siły do miecha mi brakować
Oj przyjdzie sporo za podkóweczkami czekać

A piękna nieznajoma tak do Prota się odzywa:

Jam jest Dola stworzenia każdego
Wielu czeka zmiłowania mego
Jeśli tylko zechcę z robotą się uwiniecie
Ogień wskrzeście sam
A do miecha pomocnika dam
To mówiąc welonem zamachała i zawołała
Córy moje płaczki śmieszki
Przyślijcie mi parzymieszki
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One w kuźni popracują
Podkóweczki mi wykują

Patrzy Prot,  a  tu Dola podaje mu dwa bliźniacze mieszki,  a  tak sprytnie ze sobą
połączone, że w jedną gardziel dmą. Klaszcze Dola w ręce i woła:

Oj ciuch ciuch parzymiechy
Do roboty do uciechy

Patrzy zdziwiony Prot patrzy, a mieszki same w palenisko dmą i ogień podsycają.
Wziął się Prot do roboty i w mig buciki podkóweczki miały, a że zdolne miał ręce, to
i robota kunsztem się znaczyła. Uśmiechnęła się Dola do Prota i mówi:

Kowalu misterna twa robota
Więc dobra będzie zapłata
Córki moje płaczki śmieszki
Podarujcie kowalowi parzymieszki
Niech czarne i czerwone
Robi to do czego przeznaczone
Niech w pracy pomagają
I ukrzywdzić go nie dają

Zapłakało  coś,  zaśmiało  się i  przed  kowalem stanęły  dwie  cudowne  dzieweczki
– jedna w czarnym, a druga w czerwonym welonie i głosem wdzięcznym jak srebrne
dzwoneczki tak mówią:

Zapamiętaj czarowanie na parzymieszki do pracy zawołanie
Oj ciuch ciuch parzymiechy
Do roboty do uciechy
Oto czarowanie, na parzymieszki do obrony zawołanie
Oj ciuch ciuch parzymiechy
Więcej płaczu niż uciechy

To powiedziały, welonami pomachały, zapłakały, zaśmiały się i znikły tak nagle, jak
się pojawiły. Przetarł Prot oczy i myśli: 
- Jawa to, czy senne widzenie? 
Ależ jawa, w rękach trzyma owe śliczne dwa mieszki, na palenisku jeszcze ogień się
tli, a przy obcęgach kawałek srebra błyszczy co od podkóweczek pozostał. Oj, nie
próżnował teraz  kowal  Prot,  nie  próżnował.  Rankiem ogień na  kominie  rozpalał,
w dłonie klaskał i na parzymieszki wołał. I dęły parzymieszki w ogień, a Prot kuł
a kuł, aż iskry wkoło pryskały. Spod młota wychodziły podkowy, lemiesze, siekiery,
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tarcze i kosy. Wiele lat Prot w kuźni pracował i wiele razy do jego kuźni przychodziła
Pani  Dola  po  podkóweczki  do  czerwonych  bucików.  I  zawsze  od  podkóweczek
zostawała Protowi garść srebra, aż z czasem uzbierał się tego spory mieszek. 

Prot  nie  ukrywał swego  bogactwa  i  wieść o  tym szybko  rozniosła  się po
pustkowiach  i  opłotkach  Zduniejewic.  Doszła  do  starosty,  człowieka  nie  tylko
chciwego, ale też i złego. Posłał on swojego rataja do Prota, by parzymieszki zagarnął
i owe dziwo staroście dostarczył. Przychodzi rataj do Prota i tak rozkazuje:

Stary Procie to co macie
Czarodziejskie miechy i srebra wór
Wszystko mam dostarczyć na starosty dwór
Ja rataj was informuję
Że starosta tak rozkazuje
Jeśli sami tego nie dacie
To w lochu życie postradacie
Da wam starosta chłostą batów sto
I wrzuci na lochu dno

Co miał robić biedny Prot,  stary był i  sam jeden nie obroniłby się przed sługami
starosty. Ucałował parzymiechy, wziął woreczek srebra i oddał ratajowi. Sam usiadł
na kamieniu przed kuźnią,  łzę rękawem otarł i patrzył jak rataj z jego skarbem do
starosty bieży. Nagle zapłakało coś, zaśmiało się i dźwięczny jak srebrny dzwoneczek
głosik zawołał:

Kowalu Procie po co łzy wylewacie
Zamiast łkać
Lepiej parzymieszki do obrony brać
Niech czarne i czerwone
Robi to do czego przeznaczone

Zerwał się Prot na nogi, rozgląda się, nikogo nie widzi tylko w dali wietrzyk czarną
mgiełkę rozwiewa,  tylko  czerwoną chmurkę przegania.  Usłuchał Prot  srebrnego
głosiku, zaklaskał w dłonie i zawołał:

Oj ciuch ciuch parzymiechy
Więcej płaczu niż uciechy

A zawołał to w tym czasie, kiedy rataj staroście parzymieszki oddawał. I stało się
– najpierw z parzymiechów wyszło czarne, a potem czerwone. I dalejże na starostę
czarnym dymem dmuchać i gorącem przypiekać. Upuścił starosta parzymiechy, do
domu ucieka, a czarne i czerwone za nim. Już jest w izbach od dymu czarno, starosta
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dusi się i krztusi, a jeszcze czerwone starostę żarem przypieka. Parzy w ręce, parzy
w lico, ukropem łysinę polewa. Wrzeszczy starosta,  łzy wylewa, zmiłowania prosi.
Rozkazuje ratajowi chyżo zagrabiony skarb Protowi oddać. Już rataj na konia wsiada,
srebro i  parzymieszki  do  kulbaki  przywiązuje,  ale  czarne  i czerwone robią swoje
– nie przestają, a srebrny głosik woła:

Starosto choć byś łez wylał morze
Nic tobie nie pomoże
Oddaj co w komorze schowane
Gwałtem ludziom zrabowane

Biegają słudzy  w  pospiechu,  zrabowane  mienie  oddają,  krzywdy  wynagradzają,
a  starosta  jeszcze  ich  ponagla.  A kiedy  wszystko  zostało  oddane,  srebrny  głosik
zawołał:

Ustańcie czarne i czerwone
Bo krzywdy wynagrodzone
Bo już nie płaczą pacholęta
A starosta karę pamięta

Zapłakało, zaśmiało się i znikło czarne i czerwone. Tylko jeszcze w izbach gryzący
dym  pozostał,  tylko  wśród  wystraszonych  sług  obolały  starosta  lamentował.  Oj,
spamiętał on karę, spamiętał i rozeszła się o tym wieść daleko poza Zduniejewice.
Szła traktem na północ, hen po morze i na południe, aż do gór. Zapamiętali ją też
Borusy.  Wszystkie  szubrawstwa,  złodziejstwa  i  sąsiedzką chciwość zaklinano
czarodziejskim zawołaniem:

Oj ciuch ciuch parzymiechy
Więcej płaczu niż uciechy

Borusy wierzyli,  że Pani Dola słysząc zaklęcie winnego ukarze. Od tamtego czasu
minęły wieki. Nie ma już w kuźni Prota, nie ma Zduniejewic, inne są drogi i inni przy
nich  mieszkają ludzie.  Ale  jeszcze  dziś można  usłyszeć porzekadło  na  każdą
nieuczciwą transakcję, każde chachmęctwo: 

Oj ciuch ciuch parzymiechy
Więcej płaczu niż uciechy

A może oni do dziś wierzą w czarodziejską moc zaklęcia? Tego nie wiem.
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Opowieść 
o Fabianie

i Sebastianie
Dawno,  dawno  temu,  kiedy  nie  było  jeszcze  naszego  państwa,  a  ziemię

zamieszkiwały plemiona Słowian i porastał dziewiczy las,  w dolinie Łużycy z rzadka
znajdowały się ogromne karczowiska,  na  których Borusy budowali  swe siedziby.
Przy jednej takiej ogromnej polanie na wzgórku, który teraz nazywamy Bartkową
Góreczką, stała chata. W chacie tej mieszkał chłop. Żona obdarowała go bliźniakami
Pepełkiem i Rupełkiem. Ją zaś chorą i słabą odwiedził duszek śmierci i ulitowawszy
się nad nią zabrał ze sobą w nieznany ludziom świat wiecznego snu. Chłop z synami
pozostał sam, lecz nie odchowawszy ich jeszcze do wieku męskiego podążył za żoną
i bracia zostali sami. 

Żyli z tego, co dał im bór, a  że w tamtych odległych czasach bór był hojny,
więc biedy nie zaznali. Wyrośli na silnych i dorodnych młodzieńców. Pepełek silny
jak tur polował, odważnie zapuszczał się głęboko w ostępy i mateczniki, gdzie swe
leże miały  łosie, bobry i wilki. W nocy rozpalał ogień, grzał się przy nim,  śpiewał
wesołe pieśni. 

Rupełek  łagodny  i  spokojny  przy  barciach  chodził,  słodki  miód  pszczołom
podbierał i żywicę z drzew pozyskiwał, a gwizdał przy tym tak pięknie, że z ptakami
mógł iść w zawody. W puszczy tej miały też swe ulubione uroczyska różni bogowie
i boginie, których Borusy czcili, budowali dla nich chramy i składali ofiary. 

Ale bory nad Łużycą najbardziej upodobały sobie boginie pór roku. Były one
córkami potężnego Roku i dobrotliwej mateńki Natury. Mieszkały w przepięknym
pałacu na północnej gwieździe i stosownie do pory roku schodziły kolejno na ziemię,
by brać ją w swoje orędaże. 

Dwie  najbardziej  kochające  się siostry,  bogini  zimy  – dostojna  Marzanna
i bogini  wiosny  – przecudnej  urody  Łada,  w  czasie  swego  panowania  na  ziemi
wielokrotnie  spotykały  w  puszczy  braci  i  upodobały  ich  sobie.  Braciom  też się
spodobały piękne dziewice i dlatego codziennie podążali na spotkanie z nimi i miło
spędzali czas w leśnych ostępach. 

Aż pewnego  zimowego  dnia  Marzanna  i  Łada  w  chacie  na  góreczce,
w tajemnicy przed  światem, powiły synów. Syn Marzanny i Pepełka otrzymał imię
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Fabian,  a  Łady  i  Rupełka  Sebastian.  Szczęśliwi  ojcowie  zajęli  się wychowaniem
synów, lecz  boginie  także  były kochającymi  matkami  i  często  odwiedzały swych
jedynaków. Zimą i wiosną było im to  łatwo czynić, lecz jesienią i latem, kiedy na
ziemi królowały siostry, musiały swych synów odwiedzać potajemnie. Lecz z każdym
przybyciem Marzanny na ziemi nastawał nagły chłód, a z każdym przybyciem Łady,
choćby jesienią zakwitały wiosenne kwiaty i ptaki radośnie śpiewały. 

Bogini  lata  odkryła  tajemnicę dwóch  sióstr  i  zazdrosna  o  ich  szczęście
opowiedziała o tym ojcu i matce. Rok bardzo się rozgniewał i chciał ukarać śmiercią
młodzianów i ich synów, ale dobra Natura ucieszyła się z tego, że ma wnuków i nie
zważając  na  to,  że  są synami  Ziemian pokochała ich  bardzo.  W tajemnicy  przed
rozgniewanym  mężem  zabrała  ich  z  Ziemi  i  ukryła  w  pałacu  swej  siostry
– Przestrzeni.  Była  to  bezpieczna  kryjówka,  bo  Pani  Przestrzeń posiadała  kilka
ogromnych pałaców. Często lubiła  zmieniać miejsce swego pobytu i  dlatego Rok
nigdy nie mógł ich odnaleźć. Pani Przestrzeń bardzo lubiła Marzannę i  Ładę, więc
chętnie  zajmowała  się jej  synami.  Teraz  siostry  kiedy  zechcą mogą odwiedzać
synów. Nie są jednak szczęśliwe,  bo ich ziemscy kochankowie  z  żalu i  tęsknoty
opuścili ten  świat, a mateńka Natura rozkazała puszczy, by mchem zaścieliła groby
tak dokładnie, aby boginie nie mogły ich odnaleźć i łatwiej o nich zapomniały. 

Ale  o  pobycie  na  ziemi  nie  mogą zapomnieć Fabian  i  Sebastian.  Natura
ukochanych swych wnuków obdarowała ich wieczną młodością i nieśmiertelnością.
Cioteczka Przestrzeń zezwala na przeróżne swawole, jednego im tylko nie wolno, to
jest  schodzić na  Ziemię.  Przez  cały  rok  swawolni  młodziankowie  przestrzegają
zakazu, ale jeden jedyny raz w roku, to jest w dzień swoich urodzin, tęsknota za
Ziemią i  rodzinną góreczką zwycięża  wszystkie  zakazy  i  strach  przed dziadkiem
Rokiem. 

W dzień swoich urodzin uciekają na Ziemię. I choć mama  Łada w tym dniu
swemu synowi chowa ubrania, Fabian dzieli się z nim własną odzieżą. Sebastian jest
większy  zmarzlak,  więc  ubiera  się w  kożuch,  dlatego  na  ziemię chodzą jeden
w butach,  a drugi boso i  w kożuchu. Swawolą więc w ulubionych miejscach,  ale
zawsze odnajdzie ich Marzanna i odwiezie do Przestrzeni. Lecz saneczki Marzanny
są małe i z trudem pomieszczą tylko dwie osoby. Każdy z nich chce dłużej zostać na
ziemi, pasują się wtedy i walczą ze sobą, a pokonany pierwszy odjeżdża z Ziemi. 

Ludzie mówią,  że bije się zimno z ciepłem lub wiosna z zimą. Marzanna też
rozumie ich tęsknotę za Ziemią i nie gniewa się, tylko spokojnie czeka na koniec
walki.  Nie lubi  jednak,  żeby ich ludzie  podglądali,  takiego intruza zaraz mrozem
ściśnie,  zawieruchą pogoni.  Mój  pradziad  ich  raz  widział, a  kiedy  Marzanna
z jednym  wzbiła  się w  przestworza,  pogwarzył z  drugim,  a  co  usłyszał, to
opowiedział swojemu synowi. I szła opowieść z ojca na syna. A ja co od swojego ojca
usłyszałam, to w tej powieści napisałam.
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Opowieść o Tebie
i kumaku

Dawno, dawno temu tu, gdzie teraz są pola uprawne i wsie zaludnione, rósł
sobie ogromny las. W tym lesie najbardziej cienisty  i mroczny zakątek upodobały
sobie  szaruchy  – leśne  babiony,  ponure  i  złośliwe,  chude  i  kłótliwe.
W najmroczniejszym miejscu tego zakątka wytrysnęło z ziemi  źródełko i wąskim
strumykiem popłynęło na zachód. 

Pewnego razu do mrocznego zakątka przybłąkała się maleńka dziewczynka.
Natychmiast  pochwyciły  ją szaruchy  i  zaprowadziły  do  najstarszej  z  nich
– Smutnichy,  która  mieszkała  w chacie  przy  samym  źródełku.  Dziewczynka była
maleńka  i  głodna,  płakała  i  wołała  chleba,  a  Smutnicha  była  już trochę głucha
i zrozumiała, że dziewczynka mówi Teba. Myślała, że to jej imię i tak ją już nazwała. 

Szaruchy nie lubiły dzieci, ale ta mała dziewczynka spodobała się Smutnisze.
Umyła ją, nakarmiła poziomkami i miodem, zostawiła ją u siebie i wychowała jak
własną córkę. Rosła więc Teba u Smutnichy i dobrze jej było. Inne szaruchy gniewne
były o to,  że Teba nie jest ich służką, ale sprzeciwić się Smutnisze nie  śmiały. A ta
uczyła Tebę wszystkich mądrości, które sama znała. A że las był jedyną ich ostoją, to
Tebę nauczyła ciężkiej pracy i tego, jak w tym lesie przeżyć. Teba chętnie pracowała,
poznawała  i  zbierała  zioła,  owoce,  grzyby,  uczyła  się rozumieć mowę ptaków,
zwierząt, rozumieć pieśni wichrów. I tak, jak Smutnicha i inne szaruchy, codziennie
o  zachodzie  słoneczka  siadała  u  źródła  lub  w  oknie  chaty  i  dla  zachodzącego
słoneczka  śpiewała  kołysankę,  którą szaruchy  nazywały  piosenką zachodzącego
słońca. 

Każda szarucha swoją piosneczkę sama układała i Teba też ułożyła swoją, ale
że była bardzo zdolna i mądra, więc piosenka Teby była najpiękniejsza i wszystkie
szaruchy zazdrościły Tebie jej piosneczki, a Smutnicha bardzo się cieszyła z tego, że
jej Teba śpiewa najcudniejszą piosneczkę jaką szaruchy kiedykolwiek słyszały. 

Aż przyszedł czas kiedy Smutnicha zapragnęła przenieść się pod ziemię do
swych sióstr. Gdy zapadła nocka przywołała Tebę i nakazała jej pilnie słuchać. Teba
słucha, a Smutnicha tak powiada:

Teraz nie osłoni cię moja powaga
Szaruch większa siła
Będziesz im wszystkim służyła
Będziesz cały dzionek harowała
Drzewo nosiła płótno tkała
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Będziesz u nich w niewoli
I nikt cię od nich nie wyzwoli
Nim świt szaruchy zbudzi
Uciekaj brzegiem strumienia do ludzi

Posłuchała Teba Smutnichy, ucałowała ją i z falą strumienia w  świat poszła.
Wędrowała nockę całą, a kiedy ognistowłosa Zorza wyszła na niebo, by przepędzić
mroczki, ciemne służki nocy i zbudzić ptactwo, które swym świergotem wita dzień,
wyszła na piaszczysty trakt. Teba nie wiedziała, w którą iść stronę, by trafić do ludzi,
po namyśle poszła w stronę wschodzącego słońca i dobrze wybrała, bo nim słońce
południem stanęło na niebie doszła do osady. Tam chodziła od chaty do chaty i służby
szukała, lecz w osadzie, nie wiadomo dlaczego, nikt służki nie potrzebował.  Może
w osadzie mieszkali tylko biedni kmiecie, a może bali się obcej dziewczyny ubranej
w strój szaruchy. Nikt w osadzie pewnie z bliska nie widział szaruchy, ale wszyscy
dobrze znali ich strój i gdy tylko w lesie zalśnił złocisty fartuszek albo powiała szara
chusta każdy uciekał co sił w nogach, by nie dostać się w chude a silne łapska leśnej
babionki.  Tylko  stary  Przybór  przyjrzawszy  się dobrze  dziewczynie  poradził, by
poszła  za  strugę do  szczezłego  dworu,  to  może  tam służbę znajdzie.  Ale  wtedy
rozgadały się kmiecine, że w dworze niecna służba. Tam głód, a pan harapem płaci.
Wszystkie służebne obite ze dworu uciekały. We dworze zostali tylko klucznica i jej
mąż ogrodnik. 

Wysłuchała jeszcze Teba,  że kiedyś dwór był chędogi,  że ho, ho, w dobytek
zasobny, ale go niepowodzenia naszły, chudoba marnieje, ziemia tylko chwasty żywi,
młodego dziedzica jakowyś czar odmienił lub urok trzyma. Dwór pustką zieje, a on
zbiesiony z harapem w dłoni po wertepach jeździ. Służba w takim dworze nie była
obiecująca, ale dawała schronienie, a Teba tego potrzebowała. Przepełniona trwogą
do dworu poszła.  A tam stara klucznica pilnie potrzebująca pomocy, gdy dojrzała
jasny warkocz i  modre oczy dziewczyny nie zważała na jej  szaty. Nakazała tylko
złocisty fartuszek zdjąć, by swym blaskiem uwagi dziedzica nie przyciągał, izby we
dworze sprzątać. 

Sprząta więc Teba izbę po izbie, robactwo wymiata, aż tu w sypialni samego
dziedzica,  w  kącie  za  skrzynią, znajduje  ogromnego  kumaka,  który  rozsiadł się
wygodnie  niczym  król  na  tronie,  czerwone  brzuszysko  nadyma  i  wyłupiastymi
ślepiami  na  Tebę patrzy.  Teba  znała  dobrze  kumaki,  przepędzała  je  nieraz  ze
Smutnichą ze swego siedliska, by nieszczęścia w domostwo nie wniosły. A że szybka
była  w robocie  i  gadziny  nie  trwożna,  przeto  zagarnęła  żabę miotłą do  cebrzyka
i przez  ogród za  palisadę wyniosła.  Uwinęła  się z  robotą, o  zachodzie  słoneczka
w oknie wykuszu siadła i jęła nucić swą piosneczkę. Jakież było jej zdumienie gdy
w purpurowym świetle zorzy zobaczyła jak powoli, dostojnie gramoli się kumak po
kamiennych schodkach i do izby wciska. Biegnie Teba z tą wieścią do klucznicy i tak
powiada:
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Krwistobrzucha żaba do sieni się skrada
Jam w burzany ją wylała
Ona znów tu przydreptała
Jeszczem drzwierzy zatrzaść nie zdążyła
Ona już w sypialni była
Czy mam ją wynieść za ogrodzenie
Czy może to pani ulubieniec

A klucznica tak odpowiada:

Ta żaba to straszna gadzina
I nieszczęść naszych przyczyna
Już tu czarodzieje ze świata byli
I nic nie poradzili
Co noc straszne swe ślepia
W dziedzica naszego wlepia
Nędza i trwoga we dworze
A kumaka nikt wygnać nie może

- Gdybyście mi Pani obiecali, że mnie na powrót do służby przyjmiecie, to ja bym go
tak ze dworu wyniosła, że nigdy by już nie powrócił, ale to trzeba wielu dni, bo droga
daleka. Trzeba go wynieść za cztery płynące wody, tylko mi dajcie smoły grudeczkę,
pszenną miareczkę,  węgiełek  dębowy,  korzeń ajermanowy  i  jadła  na  drogę.
Zawiązała  Teba  w  jeden  róg  chusteczki  smoły  grudeczkę,  w  drugi  pszenną
miareczkę, w trzeci węgiełek, w czwarty korzeń. W chustę kumaka wsadziła, na kij
przez  ramię przewiesiła  i  w  świat  poszła.  Przeszła  przez  strugę,  rów  głęboki,
strumyk, a za rzeczką kumaka  w chaszcze posadziła. Coś tam poszeptała i pszennym
wkoło  obsypała,  potem  w  rzekę korzeń wrzuciła  i  w  drogę powrotną ruszyła.
W strumyku węgiełek rozmoczyła,  a smołę w rów wrzuciła.  Na koniec w strudze
szarą chustę pod wodą u korzenia uwiązała i do dworu wróciła.

Służy  Teba  we  dworze,  rączki  urabia,  ale  zawsze  o  zachodzie  słoneczka
znajdzie  czas,  by  usiąść w  okienku  swej  izdebki  i  zachodzącemu  słoneczku
piosneczkę zaśpiewać. Słyszy tę piosneczkę raz i drugi dziedzic i pilnie upatruje kto
to tak pięknie  śpiewa. Aż widzi w oknie wykuszu dziewczyna siedzi, długi, jasny
warkocz zaplata i śpiewa. Przygląda się dziewczynie i myśli: 
- Smukła jak topola, piękna jak rusałka w noc w pełni, oj, gdyby jej tak piękne suknie
dać, to byłaby piękność nad pięknościami. 

A wieczorem coś tam z klucznicą po cichu szepce, rozkazy wydaje. Nazajutrz
przynosi  klucznica  Tebie suknię od mateńki  dziedziczki  i  nakazuje,  by się w nią
wystroiła. Ubiera Teba suknię cycową, jak niebo lazurową, na nią kubraczek dziany,
zamorskimi kamieniami powyszywany.  Pięknie wygląda w tych szatkach, że i urodą 
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księżniczki przewyższa.  Ogląda ją dziedzic  a rad,  że taką piękną o rączkę prosi.
Urządzono wesele i Teba została dziedziczką na szczezłym dworze. A że mądra była
i pracowita, mężowi, który teraz zupełnie był odmieniony, w pracy pomagała. Pod
rządami Teby dwór się wzbogacił – na  łąkach pasły się jabłkowite konie i  rącze
dzianety, porykiwało bydło. Teba umiała leczyć ziołami, uroki odczyniać, wszelkiemu
złu  zaradzić, za  co  szanowali  ją kmiecie  z  osady.  A  że  była  panią wyrozumiałą,
chętnych do pracy nie brakowało. Żyła Teba w zasobnym dworze długo i szczęśliwie.
Czas zatarł ślad tamtych dni. Ludzie wycieli puszczańskie bory. W małych lasach nie
ma już miejsca dla  dawnych mieszkańców. Ale jeszcze do dziś przetrwała wśród
ludzi  niechęć do  kumaków.  I  w  dzisiejszych  czasach  pojawienie  się
czerwonobrzuchej  żabki ludzie uważają za zły omen i skwapliwie przed zachodem
słońca wynoszą ją za bieżącą wodę.
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Jak mały diablik 
piekło rozgniewał

Dawno, dawno temu, tak dawno, że już nikt z ludzi nie pamięta kiedy to było,
mały diablik upodobał sobie Biały Ług. Bo też miejsce to i było w pobliżu głównego
traktu z Kalisza na Śląsk, a przy tym przedziwnie piękne. Oczkiem ługu było jeziorko
maleńkie  o  wodzie  zielonkawej  i  przejrzystej,  białą lilią przystrojonej.  Wkoło
jeziorka mokradło zdradliwe, bujną trawą porosłe. Pośród tych traw z rzadka kępy
świerków strzelistych i gęstych niby ogromne, ciemne budowle swe wierzchołki ku
błękitnym  chmurom  wyciągały.  Były  one  siedliskiem  nocnych  mar,  zjaw
i chochlików.  Na  obrzeżach  bagniska  brzozy  bielutkie  rosły,  piosenki  szumiały,
bydełku i pastuchom cień dawały. A dalej bór stary sosnowy rozciągał się szeroko
i daleko.  W boru  tym pełno było większych  i  mniejszych  polanek  miękką  trawą
porosłych, na których wiejska biedota bydełko wypasała. 

W cieniu  tego  boru  w małej  chatce  mieszkał ubogi  chłop  Sieciech  z  żoną
Zelmą. Los obdarował ich tylko jednym dziecięciem, córeczką Nilą.  Nila dlatego, że
była  jedynaczką sama musiała wypasać w ciemnym borze jedyną krowinę,  którą
pieszczotliwie nazywała Mućką. Codziennie prowadziła ją do boru  i wynajdowała
dla niej najlepsze pasionki. 

Pewnego  dnia,  gdy  Mućka  gryzła  trawki  na  skraju  Białego  Ługu,  Nila
zobaczyła  małego  chłopczyka  ubranego  w  kuse  czerwone  porteczki  i  z  główką
czarną, a tak kosmatą jak kępa sitowia. A że ciągle tęskniła za dziećmi, zawołała do
chłopca:
- Ej ty, chodź, będziemy się razem bawić! 
Diablikowi dziewczynka bardzo się spodobała,  bo też była bardzo piękna,  włoski
miała jak zorza wieczorna, a oczy tak zielone jak woda w jeziorku na Białym Ługu.
Nila podzieliła się z chłopczykiem chlebem z masłem, który jej matuś dała i dalejże
bawić się w chowanego lub fikać koziołki na miękkiej trawie. Ani się spostrzegła jak
przyszedł czas  Mućkę do domu zaganiać.  I  tak już było przez  całe  lato i  jesień.
Diablik  w postaci  chłopczyka do Nili  codziennie  przychodził i  razem się bawili.
Sieciech co  prawda codziennie  ostrzegał Nilę przed diablikiem,  o którym starsze
pastuchy różne dziwy opowiadali, lecz Nila myślała, że diablik to jakiś straszny stwór
co ma kopyta, ogon i rogi, któremu  ślepia  świecą i ogień z pyska wylatuje. A ten
chłopaczek mały, wesoły, w sam raz dla niej do zabawy, na pewno nie może być
owym strasznym diablikiem. Nim minął czas pasionki Nila obiecała, że gdy dorośnie
zostanie jego żoną. Diablik bardzo się z tego ucieszył, bo też kochał Nilę bardziej niż
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figle, bardziej niż Ług, bardziej niż piekło. Dlatego kiedy Pani Zima wzięła ziemię
w swe  mroźne  objęcia,  diablik  udał się do  piekła  i  dalejże  tam Lucyfera  prosić
a molestować, by mu pozwolił podróść i piękną Nilę za żonę pojąć. Lucyfer złościł
się o to na niego i gniewał, nawet za karę od ognia odpędzał, a diablik tak skamlał,
tak prosił, Lucyferowi ogona się czepiał, więc żeby się od niego choć trochę uwolnić
wreszcie  zezwolił.  Ale  musiał diablik  poprzysiądz  na  diabelski  honor  i  kodeks
piekielny,  że niewinną duszę Nili  do grzechu przywiedzie  i  do piekła sprowadzi.
Uszczęśliwiony  diablik  wrócił na  ziemię właśnie  wtedy,  kiedy  Nila  wyrosła
i rozkwitła w przecudniej urody panienkę. 

Diablik  przybrawszy  postać rosłego  parobka  przyszedł do  chaty  Sieciecha
i pięknie się skłoniwszy poprosił, żeby mu pannę za żonę dali. Przypomniał, że sama
mu to obiecywała,  że gdy dorośnie żoną jego zostanie. Nila natychmiast go poznała
i  bardzo  się ucieszyła  widząc,  że  na  takiego  dorodnego  młodziana  wyrósł.
Opowiedziała  wtedy  rodzicom  jak  to  na  pasionce  się razem  bawili  i  jak  mu
przyrzekła żoną jego zostać. 

Stary  Sieciech  wysłuchawszy  wszystkiego  co  Nila  opowiadała  bardzo  się
zmartwił, bo  przeczuwał coś złego.  Parobek  choć urodziwy,  nie  przypadł mu  do
gustu.  Obcy  był, nikomu  nieznany.  Powiadał, że  się zwie  Przybór  i  ze  świata
dalekiego przybył. Prawda to, bo po obcemu był ubrany, ale maneli i kufrów żadnych
nie posiadał i  za ostro nastawał, by  ślub już niebawem się odbył.  Przemyślawszy
sobie wszystko w komorze, Sieciech parobkowi panny dać nie chciał. Usłyszawszy to
Nila  z  płaczem  i  lamentem  do  matusi  po  pomoc  pobieżała.  Przybór  natomiast
zagroził,  że pannę raptem weźmie i w  świat uprowadzi.  Zelma jedynaczkę bardzo
kochała, wstawiła się do męża za nią. Chociaż była niewiastą bardzo pobożną, to była
i  przebiegła.  Całą nockę z  mężem w  komorze  radziła,  szeptała  i  nazajutrz  rano
oznajmiła parobkowi, że Nila jest jeszcze do zamęścia za młoda:
- Musisz jeszcze Przyborze ze dwie wiosny poczekać, aż do lat dorośnie. Ale jeśli
domu nie posiadasz i prawdą jest to, coś o sobie powiadał, to możesz w obejściu
naszym  zamieszkać.  W pracy  będziesz  pomagał,  panny  przed  kawalerami  sobie
pilnował, a my przez ten czas poznamy, czy się na męża nadajesz.

I zamieszkał Przybór w zagrodzie Sieciecha.  Latem w stodole sobie sypiał,
zimą w kuchni za piecem. Do roboty chętny był, a Sieciech pouczony przez żonę już
zadbał o to, żeby mu ciężkiej roboty nie brakowało. To pole orał, to drwa z lasu woził
lub nowiny karczował i pod nowy zasiew sposobił. Zelma zaś o Nilę dbała, we włosy
wrotycz wplatała, w sukienki ziele panieńskie zaszywała, w komorze  łóżko panny
święconymi wiankami obwiesiła, by złe do Nili dostępu nie miało. Sieciechowi roli
i bogactwa przybywało, bo Przybór starał się i dobytku niespostrzeżenie donosił. A to
zabłąkane w boru cielę znalazł, a to dzika lub jelenia upolował lub w młynie mąki
podkradł.  Tak minęły dwa lata i Przybór o wesele się upomina. Wtedy Zelma tak
powiada:
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- Przyborze miły, dobry z ciebie parobek, ale jakoś nie widziałam żebyś ty przez te
lata do kościoła chodził, pacierze mówił. Jakże ty chcesz ślub brać kiedy cię ksiądz
dobrodziej  nigdy  na  mszy  nie  widział?  Musisz  z  pół roku  chociaż chodzić do
kościoła, to o ślubie pomyślimy. 

Skurczył się Przybór w sobie i już miał czmychnąć, ale go zielone oczy Nili
i słoneczny uśmiech zatrzymały. Dla tych oczu i urody panny diablik by wszystko
przetrzymał, tak był w nich rozmiłowany. Przemógł się, zaparł w sobie i tłumiąc męki
okrutne  co  niedziela  z  Nilą i  Zelmą do  kościoła  podążał.  Tak  minęło  pół roku
i Przybór znów zażądał wesela. A Zelma na to:
- Ksiądz dobrodziej powiadają, abyś to świadectwo chrztu dał, a że to go pewnie nie
masz, to cię chętnie ochrzci, bez tego ślubu nie będzie. 
Nie na żarty zląkł się diablik chrztu, już panny chciał zaniechać, a czmychając szkodę
w  gospodarstwie  uczynić, gdy  znów  go  zatrzymały  zielone  oczy  dziewczyny
i uśmiech proszący, dla którego był gotów na wszystko. Pięknie się przyodział i po
chrzest poszedł. A przy chrzcie ksiądz dobrodziej z powagą pyta:
- Przyborze, czy wyrzekasz się złego ducha i uczynków jego?
Na te słowa całe piekło w przerażeniu zamarło. Sam Lucyfer przez uchylone drzwi do
kościoła  zajrzał.  Wszystkie  diabły ze  zgrozą w oczach czekały co  diablik  powie.
Przybór też się zląkł, no bo jakże to on, diablik ma się swego pana i służby u niego
wyrzec,  braci  piekielnych  wyprzeć?  I  już,  już miał czmychnąć z  kościoła,  ale
przypomniał sobie oczy Nili i nie potrafił odmówić. Skulił się, zbladł i ledwie żywy,
drżący cały wyrzeczenie wykrztusił. Jak święcenie wodą i inne pacierze przeżył sam
już nie  pamięta,  gdyż do  uszu  jego  dochodził rwetes  i  gniew  piekielnych
pobratymców i groźna klątwa Lucyfera, że bramy piekieł są do końca świata i jeszcze
dłużej przed nim zamknięte. 

Nila promienna i szczęśliwa pomogła mu dojść do chaty, bo po tym chrzcie na
niego  naszła  jakaś słabość i  bóle  okrutne.  Chorzał więc  w  domu  kilka  dni,  ale
wreszcie przemógł chorobę, wstał z łoża i ślubu zażądał. Zelma na to: 
-  Prawda to,  żeś już chrześcijanin,  ale  modlić się wcale  nie umiesz,  godzinek na
chwałę Mateńki  Niebieskiej  nie  śpiewasz.  Jakże to  przy  ślubie  jako niemy skoro
mówić umiesz?  Ja  od zaraz godzinek cię nauczę.  Wprawdzie  książki  świętej  nie
mam, bo czytać nie umiem, a i ty pewnie nie potrafisz, ale będę śpiewała, a ty tak
długo będziesz powtarzał, aż się nauczysz. 
Tego  już diablikowi  było  za  wiele.  Chciał zaraz  uciec,  ale  Zelma  ze  świętym
wizerunkiem we drzwiach stanęła i śpiewa godzinki, surowo przykazując, by za nią
powtarzał. Patrzy Przybór, a tu Nila klęczy i z mateńką słodkim głosem wyśpiewuje,
a zielonymi oczami na niego spogląda. Ale na nic zielone oczy kiedy słowa pieśni tak
go dręczą, tak w brzuchu jakoś skręcają,  że zamiast powtarzać słowa pieśni, tylko
w bólach  z  nogi  na  nogę przestępuje.  A tu  Zelma nosem pociąga  i  woni,  że  od
Przybora jakiś dziwny zapach niby z chlewika odór zalatuje. Myśli sobie: 
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- Drogą drogę obrałam. 
A głośno na Przybora woła, by klękał i ofiarowanie powtarzał. Tego już diablik nie
potrafił wytrzymać,  a  widząc,  że  Zelma  z  obrazkiem drzwi  zastawiła  do  małego
okienka w ścianie czmychnął i nim na świat się chciał się wydostać. Widząc to Nila
za pantalony go chwyta i puścić nie chce. Ale co to? Z nogawek wycieka śmierdząca
mazia. Zlękła się Nila,  że się ubrudzi, a niepewna, czy by się smród zmył, szybko
pantalony puszcza. Wolny diablik wyrywając za sobą okno, na  świat uchodzi. Nila
miała wiele zalet, a jeszcze więcej urody, no  i majętna była, to w niedługim czasie
szczęśliwie za mąż poszła. A diablik utracił bezpowrotnie piekło. 

Zagniewany Lucyfer zabrał mu posturę silnego parobka i do dawnej postaci
małego diablika powrócić rozkazał. Biega więc ciągle po  świecie, ludziom drobne
szkody czyni.  Zimą w starej  dziupli  się chowa lub w jakiejś opuszczonej  chacie,
czasem z Panią Zamiecią dla zagrzewki poharcuje. Ale najszczęśliwszy jest latem,
wiruje wtedy i tańcuje po polu wzbijając tuman kurzu, aż pod chmury. Czasem do
tańca kopę siana poderwie, albo zaprosi kupkę żyta, ludzkie zagrody omija, dobrze
pamięta co go tam spotkało, jaką hańbą się okrył. 

Ludzie też pamiętają jak z chaty uciekał i prześmiewczo przezywają. I jeszcze
dziś, kiedy który gospodarz zobaczy wirującego w tańcu diablika, to aby złe odgonić
pogardliwie przez lewe ramię spluwa i mówi: 
- O, patrzcie, smrodzipludra leci. 
A co odważniejszy jeszcze pogardliwiej sralą nazywa. Jednak każdy dobrze uważa,
by się w diabelski taniec nie dostać, bo diablik choć mały w tańcu, bardzo szybki
i nikt z ludzi by takiego diabelskiego tańca nie przetrzymał, mógłby kości połamać,
a może i życie stracić.
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O rusałce Bochyni
Przez pola zbożem pachnące,  łąki barwnym kwieciem usiane i cieniste lasy,

jasną wstęgą znaczy swój bieg Łużyca, leniwie toczy swe wody, nie spieszy się wie,
że  do  Prosny  zawsze  zdąży.  Lubi  spowolnić swój  nurt,  zadumać się, może
powspominać. A wspominać ma co, bo wieki tak płynie. Pamięta jeszcze te czasy, jak
toczyła swe wody przez lasy ogromne, z rzadka tylko przez ludzi zamieszka łe, pełne
zwierząt  dzikich i  stworzeń przedziwnych, takich jak leśne licha  – duszki psotne,
złośliwe dziwożony, ogromne ptaszydła i wiele innych straszydeł. 

Ale były też w tych lasach  źródełka przejrzyste,  które  krętymi strumykami
biegły do Łużycy jak do mateńki i leśne wieści znosiły. Były też jeziorka maleńkie, co
jak lustereczka wśród mokradeł lśniły. W nich się rusałki, leśne panny przeglądały,
które ze wszystkich sworzeń największą ozdobą lasów były. 

Płynie  Łużyca  zakolem  i  cichutko  szemrze  i  mruczy  z  zadowolenia,  lubi
powspominać ten  czas,  kiedy  to  w  jej  wodach  kąpała  się rusałka  Bochynia,
najpiękniejsza  z  pięknych.  A po  kąpieli  lekka  jak  puch  w  zwiewnych  szatkach
tańczyła na liściach lilii i grążeli. Dobra była i z tego dobra oraz piękności znał ją
cały las. Inne panny leśne beztrosko igrały, w słoneczku się wygrzewały, tańczyły
z wiatrem i słuchały ptasich treli, a Bochynia ciągle coś miała do zrobienia. To sójce
do gniazda małe pisklęta włożyła, bo właśnie wypadły na ziemię, to małej sarence
pomogła trafić do stada, bo za daleko od mamy odbiegła i się zagubiła, to jelonkowi
wyplatała rogi z gęstwiny, a nawet złemu wilkowi wyjęła kolec z łapy. 

Bochynię kochali  też  ludzie,  bo  jako jedyna z  rusałek i  ludziom pomagała
w potrzebie.  To  ona  przyprowadziła  do  chaty  maleńką Żylisię,  którą od  matki
wykradły złe dziwożony. A kiedy mgielnice rozwiesiły nad ziemią swe welony mgły,
ona  przeprowadziła  przez  bagna zapóźnionych pastuszków i  ich  bydełko.  To ona
pokazywała ludziom lecznicze zioła. Gniewały się na nią za to jej siostry, zazdrośnie
skarżyły  na  nią staremu  Drzeworadowi,  który  wysoko  w  dziupli  starego  buka
mieszkał.  Lecz stary Drzeworad tak kochał Bochynię,  tak lubił się przyglądać jej
pląsom, że darował jej każde wybryki. 

Płynie  Łużyca,  płynie,  sapnęła  gniewnie  i  na  fali  postawiła  grzebień białej
piany,  bo  właśnie  przypomniała  sobie  jak  to  jej  wodę pił wilkołak  Żarłoch.
Przywędrował nie wiadomo skąd, zamieszkał w wielkiej jamie, którą sam w ziemi
wykopał. Codziennie strumyki przynosiły złe wieści o tym, kogo znów pożarł. Strach
ogarnął zwierzęta i ludzi. Już dzieci nie przybiegały kąpać się w rzece, ani mężczyźni
nie  łowili  ryb.  Zwierzęta  nie  wychodziły ze  swoich jam i  leży,  ale  i  tak  Żarłoch
wynajdywał je i pożerał. Lubił też zjadać ludzi, tak jak Lutka bartnika, gdy pszczółek
doglądał i torfiarza Gniewka, jak torf kopał. Z ludzkich chat po lesie słychać było

62



płacz i lament. Słyszała to Bochynia, przybiegła do starego Drzeworada i o pomoc
prosi:

Drzeworadzie prośba moja taka
Wypędź z lasu wilkołaka
On w jadle nie przebiera
I dzieci matkom zabiera
Płaczą sarny, łosie, dziki
I z chat ludzkich słychać krzyki

Zasmucił się Drzeworad, że nie potrafi spełnić prośby swojej ulubienicy, bo  przecież
on  – sprawiedliwy  pan  leśnych  stworów,  nie  może  wypędzić swego  poddanego,
nawet wilkołaka, bo wie, że żarłoczność to jego natura taka. Zamyślił się Drzeworad,
brodę w zadumie skubie. 

Dumał tak dni kilka, wreszcie zawołał Bochynię  i coś tam jej do uszka szeptał,
na coś pozwalał.  Wysłuchała Bochynia Drzeworada, w rączki radośnie zaklaskała,
pięknie w tańcu zawirowała i jak strzała w las poleciała. A potem cały dzień jagody
borówki bagiennej zbierała, a wieczorem do rzeki przybiegła i tak prosiła: 

Daj mi wody rzeczko miła
Bym napoju nawarzyła 
I potwora nim uśpiła

Wiele razy przybiegała z dzbanuszkiem po wodę, potem całą nockę ognisko paliła
i napój warzyła, rankiem pobiegła do pszczółek i tak prosi:

Pszczółki słodki miodek macie
Więc mi kwartę dajcie
Bym nim napój nasyciła
I potwora nim uśpiła

Pszczółki miodek chętnie dały, bo na  Żarłocha były gniewne za to,  że ich opiekuna
pożarł. I znów Bochynia napój warzyła, ziółka dodawała, a potem kilka dni na słońcu
klarowała. A kiedy był gotowy, w rączki zaklaskała i do Żarłocha tak zawołała:

Żarłochu ty w tym upale ledwo żyjesz
Może się czegoś napijesz
Mam napitku kwartek wiele
To się z tobą podzielę

Pije  Żarłoch, pije,  a Bochynia chętnie dolewa, a kiedy wypił beczkę całą ziewnął

63



kilka razy, położył się pod bukiem i zasnął. A kiedy głośne chrapanie rozległo się po
lesie, Bochynia pobiegła do ptaszydeł i tak prosi:

Ptaszydła mocne skrzydła macie
Daleko wysoko na nich latacie
Twardym snem Żarłoch zmożony
Wywieźcie go w dalekie strony
Gdzie gór szczyt śniegiem pobielony
To nie trafi już w nasze rejony
Mówił Drzeworad pan nasz miły
Byście się z robotą pospieszyły 
Bo chłód wieczora zbudzi ze snu potwora

Rozpostarły ptaszyska swe wielkie skrzydła, pochwyciły  śpiącego wilkołaka,
zaskrzeczały  i  w  stronę gór  dalekich  odleciały.  Teraz  w  lesie  zapanował spokój
i radość, i  znów dzieci wesoło kąpały się  w rzece, a zwierzęta spokojnie szły do
wodopoju. 

Aż przyszedł czas, kiedy Prządki Babiego Lata siadły prząść z mgły cienką nić.
Posmutniały rusałki, a z nimi i Bochynia, bo białe nici były znakiem,  że niedługo
przyjdzie po nie Pani Jesień i  zaprowadzi do ciepłej kryjówki, w której ukryje je
przed  zimą.  I  przyszła  w  ostatni  dzień pracy  prządek.  Pożegnała  Bochynia
Drzeworada,  las,  ludzi  i  ukochaną rzekę, i  poszła  z  siostrami  za  Panią Jesienią.
Jednak po zimie radosna Pani Wiosna do lasów nad rzeką przywiodła inne rusałki,
a Bochynia z siostrami zamieszkały w nieznanych stronach. Nie zapomniała rzeka
ulubionej rusałki, nie zapomnieli jej też ludzie. Na jej pamiątkę jagody, z których
napój warzyła, nazwali Bochynią i jeszcze do dziś tak je nazywają. 

Płynie Łużyca, fala pluszcze, do drzew gada, dzieje różne opowiada. Ja kiedyś
nad jej wodą siedziałam, a co słyszałam, to w tej bajce opisałam.
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O strachu 
w kurpińskim

lasku
Dawno temu, a może bardzo dawno, daleko za wsią i wiejskimi pastwiskami

Podmokłą Kurpiną zwanymi,  przy piaszczystej  drodze pod lasem, stała niewielka
chatynka,  a przy niej  ogródek plecionym płotem otoczony. W chacie tej  mieszkał
samotnie stary Wioł. Za młodu gnała go po obcych stronach ciekawość świata, a że
był odważny  i  jak  każdy  Borus  rosły  i  w sobie  krzepki,  to  i  wojaczki  nie  mało
zakosztował.  Jednak  u  schyłku  lat  w  rodzinne  strony  powrócił.  A  że  po  jego
rodzinnym domostwie i śladu nie zostało, bo na nim las wyrósł, kupił pierwszą chatę
jaka mu się nadarzyła i żył z tego, co mu las dał i z tego, co ze świata przyniósł. 

Wiosną w  ogródku  siał rzepę,  groch  i  inną jarzynę.  Ale  łakome  ptactwo,
którego w lesie rojno było, natrętnie mu ziarno z ziemi wybierało. A jesienią jeszcze
większe szkody czynili  pastusi,  którzy na  łąkach bydło i konie wypasali,  ogniska
palili,  piekli  w  popiele  rzepę,  marchew,  brukiew,  a  gdy  zabrakło  tego  co  mieli,
przeskakiwali pleciony płot, rwali jarzynę szkody w ogrodzie czyniąc. 

Nie  chciało  się staremu  przed  natrętami  ogródka  pilnować.  Pomyślał,  że
przydałby mu się strach, co by szkodników odstraszył. Pomyślawszy, przyłożył się do
roboty. Z solidnej dębowej lagi zrobił szkielet, dobrze słomą owinął, na dnie skrzyni
znalazł jakieś stare tureckie chajdawery, ubrał w nie stracha,  dał mu jeszcze swój
chałat,  słomianą głowę chustą owinął,  węglem  wymalował oczy,  nos  z  kołka
wystrugał, a  usta  z  czerwonej  wiśniowej  żywicy ulepił,  jeszcze  na głowę nałożył
baranicę, na słomiane nogi drewniane chodaki i strach był gotowy. Wioł postawił go
w ogrodzie i tak do niego powiada:
-Pilnuj mi tu dobrze, ptactwo płosz, pastuchów przeganiaj. Jak w ogrodzie nie będzie
szkód, to na zimę wezmę cię do chaty. 
Strach tak dobrze pilnował ogrodu, ze żadna jarzyna nie została wyrwana. Tylko od
tego czasu zapóźnieni wędrowcy z cicha pogadywali, że w lesie dziwne i strachliwe
spotykają ich  przygody,  a  to  coś znienacka  konie  spłoszy  i  poderwie,  to  znów
w biegu na furę jakaś postać siądzie i twardymi rękami furmana pomaca, to pieszemu
czapkę z  głowy  zerwie.  A najwięcej  gadali  pastusi.  Ci  szerzyli  wieści,  że  na
Kurpinach coś straszy, że bydło też się boi, mleko gubi, konie prychają, trawy skubać
nie chcą. A do ogrodu  żaden zbliżyć się nie odważył, bo gdy któryś śmielszy płot
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chciał przeskoczyć, to natychmiast zbierał na siebie cięgi dotkliwe, a uciekając do
pastuszej braci często po drodze był pozbawiony kubraka. 

Aż przyszła  zima.  Wioł pomny na  swoje  słowa stracha  do  chaty  przyniósł
i w kącie postawił.  Ale wielkie było jego zdziwienie gdy zasiadłszy do wieczerzy
ujrzał, że strach przysiadł się do niego i do jadła się zabiera. Z początku włos mu się
zjeżył i oczy przetarł, ale że to chłop nie był bojaźliwy, bo na wojnie różne dziwy
widział, więc tak powiada:
- Nie wiedziałem, żeś ty taki, ale skoro jadła ci potrzeba, to je dostaniesz.
I miskę przed strachem postawił. A po wieczerzy pyta: 
- A teraz podjadłszy, pewnie i posłania potrzebujesz? 
Przyniósł miech sianem wypchany i za piecem położył, i tak przez całą zimę Wioł ze
strachem przy  jednej  ławie  jadał i  w  chacie  sypiał.  Wioł na  drewnianej  skrzyni,
a strach w kącie za piecem. Wiosną znów postawił stracha w ogrodzie i tak już było
do czasu, aż Wioł skumał się z Kostuchą i ciekawy jej świata poszedł za nią. Chata
została  pusta.  Byli  tacy,  co  próbowali  w  niej  zamieszkać,  ale  bardzo  zestraszeni
szybko  ją opuszczali.  Stała  tak  niezamieszkała,  aż mursz  i  wichry  wcisnęły  ją
w ziemię, a w ogrodzie małe sosny wyrosły. Nie było już ogrodu, nie było stracha, ale
od czasu  do czasu  komuś tam coś strasznego się przytrafiało.  Nie  zawsze  strach
straszył,  zdarzyło  się,  że  jednej  kobiecie  co  kartofle  kopała  na  polu,  dziecięcia
popilnował i zabawiał, czasem po zmroku na pastwisku od krówki złodzieja odgonił. 

A najdziwniejsze jest to,  że chłopa przed Niemcami uchronił,  a było to tak.
Zapóźnił się chłop i przyszło mu do domu wracać po godzinie policyjnej, myśli sobie:
- Droga na uboczu, to szczęśliwie przejdę. 
Ale się mylił. Idzie, a tu Niemcy z psami idą. Już go psy zwęszyły i szczekają głośno,
a tu chłopa strach pociąga i w krzaki wpycha,  a sam do spuszczonej sfory wychodzi.
Na widok stracha  psy  ogony podkuliły i  ze  skowytem do Niemców uciekły.  Ale
i Niemcy jakoś mało odważni byli, bo w pośpiechu wraz z psami na podwodę wsiedli
i zawrócili. Zaś chłop przez stracha przeprowadzony, szczęśliwie do domu powrócił.
Widać strach uznał,  że Niemcy gorsi od niego, a może to miejsce uważał za swoje
i intruzów przegonił, tego nikt nie wie. Chłop swoją przygodę rozpowiedział i ludzie
jakoś mniej stracha spotykają, a może strach się zestarzał i nie chce mu się straszyć. 

Nie ma już piaszczystego traktu, asfalt czarną wstęgą drogę znaczy, po której
auta  jeżdżą.  Tylko jak dawniej  droga wiedzie  przez  las  i  tylko czasem w  świetle
reflektorów jakiś dziwny cień mignie i jadącemu włosy zjeży. A może mu się tylko
tak wydaje, a może to sosny tak swe cienie układają, a może to tylko wspomnienie
o strachu go trwoży. Przecież teraz strachów nie ma, a może są? I pewno będą tak
długo,  jak  długo  będą żyli  ludzie,  bo  strach  to  nieodłączony  towarzysz  każdego
człowieka.
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Co w Kipionce straszy
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Na środku  pola  jest  niewielki  wzgórek  przez  miejscowych  ludzi  Bartkową
Góreczką zwany, a niżej w dolinie źródełko wytrysło i strumykiem chyżym, białą
pianą pokrytym płynie na północ. To źródełko miejscowi nazywają Kipiącą Wodą lub
Kipionką, a to dlatego, że woda latem, czy zimą wartko płynie. Nigdy, choć w srogi
mróz,  nie  zamarza.  Często  burzy  się  i  pokrywa  białą  pianą.  Źródełko  otacza
mokradło, tupło niewielkie z rzadka olszyną porosłe. 

Starzy  ludzie  powiadają,  że  to  źródełko  wypływa  podziemnym  tunelem
z Bartkowej Góreczki. Woda zalewa i zamyka przed ludźmi wejście do podziemnych
grot,  wielkimi  skarbami  wypełnionych.  W  podziemiach  skrzaty  czyszczą  skarby
i dlatego woda z ziemi wypływa spieniona. Panem tych skarbów jest straszny potwór.
Wychodzi on czasem na świat w różne postacie ludzkie przemieniony i dla siebie
i sług swoich jadło kupuje, dobrze za nie płacąc. Kupiec z niego doskonały i dlatego
przez ludzi Kupionkiem jest nazywany. 

Pewnego  dnia,  a  było  to  bardzo  dawno  temu,  Kupionko  zobaczył  piękną
pannę, która z dzbankiem po wodę do źródełka przyszła. Po wodę chodziło wiele
panien,  a to dlatego,  że  miała czarodziejską moc i  dziewczętom urody dodawała.
A umyte  w niej  włosy  takim blaskiem jaśniały,  jak  te  skarby  podziemne.  Jednak
żadna  z  panien  nie  była  tak  piękna  jak  Żylisia,  córka  dworskiego  rataja,  co
w czworakach za kleszczowym laskiem mieszkał. 

Kupionko przemienił się raz jeden w kawalera i w konkury do panny poszedł,
lecz Żylisi nie podobał się jakiś obcy, ponury na licu kawaler, wolała urodziwego
Rościsa,  co  w  dworze  samego  dziedzica  pięknymi  siwkami  powoził.  I  właśnie
nadszedł  dzień  wesela.  Według  dawnego  zwyczaju  kawalerowie  gości  sprosili
i w przystrojonych wozach, paradnie do ślubu pojechali, do kościoła w Unikowie.
Pan młody gorzałki nie żałował,  toteż jechali  wesoło podśpiewując w takt bębna,
skrzypiec i basów. Nikt z gości nie wiedział, że jednego z kawalerów (właśnie tego,
co państwa młodych wiózł) nocą odwiedził Kupionko i coś tam z nim potajemnie
szeptał. Zdradzę w tajemnicy, że kawaler dużo pieniędzy dostał za to, aby z młodymi
niby niechcący  do źródełka  wjechał,  a  Kupionko miał  porwać pannę młodą,  pod
wodę wciągnąć i tam swoją służką uczynić. 

Kiedy orszak weselny długi na milę wracał do domu, furmani wedle zwyczaju
wyścigi urządzili. Zwyczaj nakazywał młodych z orszaku uprowadzić, by od ojców
wykup dostać.  Z traktu zjechał  wóz z  młodymi  i  na  przełaj  przez  pola  w stronę
czworaków podążał, a skręcił tak, by przy źródełku przejechać. Na to tylko czekał
Kupionko, spłoszył konie i pewno wjechałyby do źródełka gdyby nie Rościs, który
w mig pojął co się dzieje i wyrwał lejce z rąk woźnicy. Siwki go dobrze znały więc
sprytnie źródełko ominął i szczęśliwie do domu dojechał. Ale nie mieli tego szczęścia
grajkowie  którzy  za  młodymi  jechali.  Wpadli  oni  do  źródełka,  a rozgniewany
Kupionko przewrócił wóz tak, że grajkowie wpadli do wody, a że byli w paradnych
strojach i długich kapotach to sami z wody wyjść nie mogli, bo trzymał ich za poły
Kupionko. Nim nadeszła pomoc i wyciągnięto wóz, to grajkowie zdążyli się utopić. 

Na  wesele  sprowadzono  w  pospiechu  innego  grajka.  Lecz  od  tamtego
zdarzenia przy źródełku straszy. Słychać jakieś jęki, wołania o pomoc, czasem granie
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skrzypiec  i  basów.  A już  najstraszniej  jest  wtedy,  gdy  w  źródełku  słychać  bicie
w bęben. Trafiło się też niejednemu, że złe go całą noc koło źródełka prowadzało,
błądził wtedy po góreczce straszliwą muzyką ogłuszony. 

Jedni  mówią,  że  to  grajkowie  chcą  ludzi  przed  Kupionkem  ostrzec.  Inni
mówią, że to sam Kupionko zły, że zamiast panny, grajków dostał, i do tej okropnej
muzyki ich zmusza.  Panny też już nie chodzą po wodę do źródełka,  boją się,  by
której z nich Kupionko do wody nie wciągnął.
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Baśń o małej księżniczce
Dawno temu,  a  może  niedawno,  daleko,  a  może  blisko,  było  sobie  piękne

królestwo. Stolicą królestwa było warowne miasto, a w samym jego środku stał pałac
króla. Pałac był ogromny i miał cztery wieże, których okna wychodziły na wszystkie
świata strony. Król nie był bogaty ani biedny, taki w sam raz. W pałacu mieszkało
razem z  królem tak  wiele  ważnych  osób,  że  on  sam nie  wiedział, która  z  nich
najważniejsza. Gubił się i zapominał, przez co rządził swym królestwem ani dobrze
ani  źle, ot tak sobie. Jak w każdym kraju wkoło pałacu króla było wiele zamków,
w których mieszkali książęta. Więksi i bogatsi mieli zamki z trzema wieżami, dalej
od pałacu króla  były zamki  z  dwiema wieżami,  a  najdalej  z jedną wieżą lub bez
wieży. W takim zamku z jedną wieżą pewnego zimowego poranka, kiedy na dworze
padał gęsty  śnieg, a wiatr hulał po pałacowym ogrodzie i  wszystkim było bardzo
zimno, przyszła na  świat maleńka księżniczka. Była taka maleńka, maciupeńka,  że
mama księżna i tata książę nie wiedzieli co z nią zrobić. 
- Och, ona płacze! - wołał tata książę. 
- Och, ona chce jeść! - wołała mama księżna.
- Służąca, gdzie jest służąca? - wołał tata książę. 
- Tak, tak , musimy znaleźć służącą - mówiła mama księżna. 
Tylko,  że do pałacu z jedną wieżą nie chciała przyjść żadna służąca. Ale maleńka
księżniczka  nic  o  tym nie  wiedziała,  tylko płakała  i  chciała  jeść.  Tata  książę się
złościł,  bo  przeszkadzała  w  książęcej  pracy,  czyli  robieniu  nic  z  niczego.  Mama
księżna szlochała, bo nie miała czasu na ubieranie swoich najładniejszych sukienek.
A mała księżniczka była głodna i wciąż płakała, że chce jeść, jeść, jeść. 
- Co z nią zrobić? - myślał tata książę. 
- Co z nią zrobić? - myślała mama księżna. 
Myśleli dzień, tydzień, miesiąc cały i wymyślili. 
- Trzeba księżniczkę wynieść z pałacu. Jak jej nie będzie, to nie będzie płakała, nie
trzeba będzie jej dawać jeść. Będzie cicho i dobrze jak dawniej. Znów tata książę
będzie mógł robić nic z niczego, a mama księżna stroić się pięknie przed pałacowym
lustrem. Jak wymyślili, tak zrobili. Ciemną nocką, żeby nikt nie widział księżniczki,
która już troszeczkę urosła, wynieśli daleko, daleko za lasy i położyli na łące. 

Bardzo wcześnie rano, kiedy słonko wstało, pocałowało w nosek śpiącą na łące
maleńką księżniczkę.  A  że  to  była  najprawdziwsza  księżniczka  i  skórę miała
delikatniejszą od płatków kwiatów, które kwitły na łące, więc zaraz od słonecznych
pocałunków zostały na nosku księżniczki maleńkie kropeczki, które ludzie brzydko
nazywają piegami.  Słoneczko  główkę księżniczce  ozłociło,  a  że  było  w  dobrym
humorze, bo się wyspało, ozłociło swoimi promykami tak mocno, że jej płowe włoski
zmieniły się na śliczne, złociste loczki. Księżniczka nic o tym nie wiedziała. Dobrze
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jej  się spało,  ciepło,  bo  grzało  ją słoneczko,  miękko,  bo  trawa  na  łące  długa
i pachnąca,  kolorowo,  bo  wszystkie  kwiaty  rozkwitły i  wyciągały swe główki do
słoneczka,  radośnie,  bo  w  trawie  cykały  świerszcze,  bzykały  muszki.  I  pewno
księżniczka spałaby do południa albo i dłużej, gdyby nie krowa. Krowa była wielka,
w białe  łatki, z długim ogonem, maleńkimi różkami, ale za to z szerokim pyskiem.
Przyszła na łąkę. Stanęła nad księżniczką, patrzy i myśli:
- Co to? Nigdy czegoś takiego na łące nie było. A czy to dobre? Czy się da zjeść? 
Wyciągnęła  z  pyska  swój  długi  chropowaty  język  i  liznęła  księżniczkę
w zaróżowiony od snu i rosy policzek. Przebudziła się księżniczka i dalejże krzyczeć.
Księżniczka  nigdy  nie  widziała  krowy,  no  bo  w  wielkim grodzie  krów  nie  ma.
Pomyślała pewnie, że to straszny smok i chce ją pożreć. A że nie chciała być pożarta
przez owego smoka, krzyczała tak głośno, jak jej na to pozwalały jej małe usteczka. 

Ten krzyk usłyszała pewna kobieta, wieśniaczka, której krowa była własnością
i  którą  to  krowę  nazywała  dostojnie  księżną dlatego,  że  dawała  najwięcej  ze
wszystkich krów w królestwie najbielszego, najsłodszego mleka. Otóż owa kobieta
usłyszała krzyki na  łące i natychmiast przybiegła. Patrzy i co widzi?  Dziewuszka
z włosami jak złociutkie promyki słonka, a oczkami jak niezabudki przy strumyku,
malutka jak źdźbła trawy, a chudziutka jak nić pajęcza leży i wrzeszczy, a poczciwa
księżna ją zapamiętale liże ozorem. A że sama była kobietą ani starą, ani młodą, ani
ładną, ani brzydką i do tego jeszcze nie miała córeczki, więc ucieszyła się bardzo
z  tego  znaleziątka.  Zabrała  dziewuszkę do  domu,  a  że  nie  wiedziała,  że  owa
dziewuszka  jest  księżniczką i  nie  wiedziała  jakie  imię ma,  na  pamiątkę tego,  że
znalazła ją tak głośno wrzeszczącą, nadała jej imię Nutka. Odtąd Nutka rosła w domu
wieśniaczki. Ta była biedna i ciężko pracowała, to i Nutce różnie się żyło. Nikt we
wsi  nie  wiedział,  że  Nutka  to  prawdziwa  księżniczka,  nawet  ona  sama  tego  nie
pamiętała.  Wieśniaczkę, która  ją znalazła  nazywała  mamą i  pomagała  jej
w gospodarstwie. Księżną czyściła i poiła, w ogon czerwone wstążki wplatała, małe
gąski pilnowała, pieska na sznureczku prowadzała i kotkowi mleczka dawała.

I tak rosła Nutka, rosła jak zwyczajna wieśniaczka,  a może i  niezwyczajna.
Z czasem z malutkiej i chudziutkiej dziewuszki wyrosła piękna panienka. A kiedy
ukończyła  szkołę i  stała  się dorosła,  sława  o  jej  urodzie  cygańską pocztą biegła
daleko poza wieś. O jej urodzie  ćwierkały wróble pod strzechami i klekotał bociek
lecący  nad  łąkami,  plotły  o  niej  wszystkie  wiejskie  gaduły.  Coraz  częściej  też
kawalerowie zjeżdżali pod jej dom. A to ten lub tamten gospodarski syn przychodził
do domu Nutki niby z ważną sprawą do wieśniaczki, a za Nutką po domu spoglądał.
Nutka zaś po izbie chodziła, smutne pieśni  śpiewała, a na kawalerów ani spojrzała.
Żaden jej się nie widział. Z zachodniej świata strony przyjechał bogaty kmieć. Kareta
z oknami, konie z dzwoneczkami, piękny młodzian tak bogaty,  że błyszczą od złota
szaty. Drogie dary w skrzyni wnosi i o rączkę Nutki prosi:
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Panno ze złotym włosem
O twą rączkę proszę
W domu mym zostań gospodynią
A mnie żoną miłą

A Nutka w rączki klasnęła, w kółeczko się okręciła i zanuciła:

Z kaliny z kaliny spada jagoda
Nie chcę ja męża bom jeszcze młoda

I odjechał bogaty kmieć, a Nutka pozostała w chacie  i z przyjaciółkami  wesołe życie
wiodła. A sława o jej urodzie biegła w świat daleki. Dowiedział się o pięknej pannie
harnaś z  gór  wysokich.  Do chaty  wieśniaczki  zajeżdża.  Harnaś rosły  jak  świerk,
zuchwały jak sam niedźwiedź, ciupagą postukuje, o rączkę Nutki dopytuje:

Wysokie szczyty hale zielone
Chciałbym cię Nutko pojąć za żonę
Będziesz mi w chacie gaździną
I mnie żoneczką miłą

A Nutka w rączki klasnęła, w kółeczko się zakręciła i zanuciła:

Oj młoda ja jeszcze młoda na staranie
Nie dawaj mnie matuś za tego górala
Bo harnaś w góry pójdzie od rana
Ja w obcym domu zostanę sama

I odjechał harnaś w góry wysokie, a Nutka w chacie została i o zamęściu słuchać nie
chciała. Aż razu pewnego w niedzielę na odpuście w kościele ujrzała Nutka rycerza.
Rycerz młody, przepięknej był urody. Zbroja na nim srebrzysta,  miecz przy boku
błyska. Nutka na rycerza popatruje, a serduszko już się zakochuje. I pokochała Nutka
rycerza,  a  rycerz  spojrzeniem  pannę zwodzi,  ale  na  umówione  spotkanie  nie
przychodzi. Chodzi Nutka smutna, w kącie chaty popłakuje, albo stoi w okienku i na
drogę popatruje, czy aby rycerza nie widać. Rycerzowi panna też się spodobała więc
minęło dni niewiele,  a zajechał on na jabłkowitym koniu przed dom wieśniaczki.
Przyjechał,  ostrogami  zadzwonił, przed  matką się pięknie  skłonił, w  ręce  złoty
pierścień trzyma i o rączkę Nutki prosić zaczyna: 

Dajcie mi ją pani matko za żonę
Zabiorę ją od was w daleką stronę
Zabiorę ją od was do grodu
Będzie wielką panią, nie zazna głodu
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A Nutka w rączki klasnęła, w kółeczko się zakręciła i zanuciła:

Oj wydajcie mnie matuś za tego woja
Bo już już do zamęścia jest wola moja
Bo serduszko kocha i jam jemu rada
Na takiego męża młodości nie szkoda

I upłynęło czasu niewiele,  a we wsi  świętowano Nutki  z  rycerzem wesele.
Rycerz dotrzymał danego matce słowa, zabrał Nutkę do dalekiego grodu i odtąd żyli
długo i szczęśliwie, i jeśli się nie pokłócili, to pewnie  żyją dotąd w zgodzie. A my
o tej historii czytamy i ją za bajkę uważamy.
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Baśń o Ojcu Czasie
i jego dwunastu córkach
Z początkiem świata narodził się Czas. Był on synem Bezmiaru i Przestrzeni.

Zamieszkał daleko, daleko, tak daleko,  że nikt z ludzi nie wiedział gdzie. Za  żonę
pojął córkę Wróżki Przemijania, piękną i lekkomyślną Chwilę. Chwilka nigdy nie
mogła nigdzie zdążyć, nie czuła upływu czasu. 

Zawsze jest młoda, radosna i piękna. I za to właśnie najbardziej kochał ją Czas.
Byli  ze  sobą bardzo  szczęśliwi.  Chwilka  urodziła  czasowi  dwanaście  córek,
dwanaście  godzin.  Sześć z  nich  było  jasnych,  pięknych  i  dobrych.  Ojciec  Czas
zgodnie z cechami ich charakteru nazwał je wdzięcznymi imionami: Dobra Godzina,
Szczęśliwa  Godzina,  Radosna  Godzina,  Sprawiedliwa  Godzina,  Miła  Godzina
i Kochająca Godzina. Pozostałe sześć córek były to dziewice złe, ponure i mgliste,
i  nosiły  imiona  Zła  Godzina,  Nieszczęśliwa  Godzina,  Niesprawiedliwa  Godzina,
Swarliwa Godzina, 
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Okrutna Godzina i Niewdzięczna Godzina. Sześć jasnych godzin umilało życie, nie
tylko rodzicom, ale i ludziom mieszkającym na ziemi. Lubili je wszyscy  i cieszyli
się gdy tylko któraś zeszła do ludzi. Radowało się też nimi ojcowskie serce. Ale sześć
godzin ponurych przynosiło ojcu same smutki. 

Uciekali przed nimi nie tylko ludzie, ale i zwierzęta. Przed nimi chowały się
ptaszki  do swoich gniazd,  a  kwiatki  kuliły swoje główki i  chowały pod listeczki.
Tylko Wicher Ladaco lubił z nimi swawolić. Gdzie tylko przeszły, słychać było płacz
i  narzekanie.  A szkody  były  ogromne.  To  sierotkę wygnały  z  domu,  to  zabrały
rycerzowi sławę, to dom spaliły, to krowy w szkodę wgoniły lub fortunę odmieniły.
Wciąż złe uczynki mnożyły się a mnożyły. 

Jasne godziny pracowały od wschodu do zachodu słoneczka,  ale  nie mogły
nadążyć naprawić szkód,  jakie  na  świecie  robiły ponure  godziny.  Rozgniewał się
Ojciec Czas i za karę zamknął ponure godziny wysoko we wieży zamku, a na straży
postawił straszydła marnujące czas. 

Siedziały zamknięte ponure godziny i lamentowały, a tymczasem na  świecie
zapanowała wielka radość. Ludzie byli zdrowi, zadowoleni, żyli w zgodzie, wszyscy
byli  dla  siebie  dobrzy,  uśmiechnięci.  Ptaszki  śpiewały,  kwiaty  kwitły,  dzieci  były
grzeczne,  nie  było  wojny,  nikt  nie  był głodny,  bo  wszyscy  się bardzo  kochali
i szanowali.  Tylko  Wicher  Ladaco  był smutny,  bo  sam bez  ponurych  godzin  nie
potrafił wyrządzać ludziom krzywdy.  Aż razu  pewnego,  kiedy  zadowolony  Czas
odbywał swą wędrówkę po Ziemi, Wicher Ladaco zakradł się pod wieżę i tak mocno
wiał,  świstał i zawodził,  że uśpił straszydła marnujące czas, które pilnowały wieży
i wypuścił ponure godziny. Doradził im też, żeby po świecie nie chodziły razem, to
Ojciec nie będzie mógł ich dogonić i ponownie zamknąć w wieży, a on Ladaco drugi
raz ich już nie uwolni. 

Ponure godziny posłuchały tej rady i szybko rozbiegły się po  świecie, każda
w inną stronę.  Natychmiast  na  świecie zaczęły się dziać złe rzeczy i  dobry Czas
usłyszał ludzki lament. Pojął, że jego złe córki uwolniły się z wieży i udał się w pogoń
za nimi. Złe godziny pamiętając więzienie w wieży kryją się przed Ojcem i dlatego
żadnej nie potrafi złapać. 

Posiwiał ze  zmartwienia,  postarzał się, ale  stale  chodzi  po  świecie  i  szuka
swych złych córek. Te jednak po kryjomu lub nocą przebiegają po  świecie.  Tam,
gdzie przejdą ludzi spotyka niesprawiedliwość, nieszczęście, zło. I tak już na pewno
pozostanie, bo Ojciec Czas się starzeje, a ponurym córkom pomaga Wicher Ladaco.
Jasne  godziny  nie  mają pomocników i  same  nie  nadążają naprawiać wszystkich
krzywd, które ludziom czynią ich złe siostry. 

Gdyby ludzie zechcieli pomóc jasnym godzinom i byli dla siebie lepsi, wtedy
tych krzywd byłoby mniej. Ale ludzie, jak to ludzie płaczą, narzekają na złe godziny,
jednak sami nie próbują im przeszkodzić. Niekiedy ludzie przez swą lekkomyślność
i głupotę pomogą złym godzinom czynić zło.
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Baśń o Samborze
i Pannie Pszenicznej
Starzy  ludzie  powiadają, że w czasie  koszenia,  aż do  zbioru,  zboża  pilnuje

przypołudnica. Córka Matki Ziemi, surowa i pracowita, tym tylko życzliwa, co swój
łan kochają.  Łanów zboża pilnuje, by pięknie wyrosły, by złociły się i dojrzewały.
Troskliwy gospodarz może ją czasem zobaczyć jak w południe przybrawszy postać
chudej niewiasty złotą chustą nad  łanem powiewa, kłosy zapyla, pochylone  źdźbła
prostuje i nad  łanem lamentuje. Ta troskliwa pani zbóż bardzo nie lubi gdy ludzie
w łan wchodzą i  go niszczą.  A już szczególnie zawzięta jest na dzieci.  Gdy tylko
które w łan wejdzie, by maków lub chabrów nazrywać albo na miedzy wśród zboża
hasa,  już go przypołudnica ułapie i  do swego mrocznego podziemnego domostwa
zabierze.  Tam  przemieniwszy  w  karła  albo  jakiegoś innego  stwora  służyć sobie
nakazuje i do ciężkiej pracy zapędza. Biada temu kto jej w ręce wpadnie, bo już
słoneczka nie zobaczy ani do domu rodzinnego nie wróci. 

Mądre mamy o tym wiedzą, starsze dzieci przestrzegają, małych pilnują, aby
w łan nie weszły i w ręce przypołudnicy się nie dostały. Tylko małego Kaleja nie miał
kto  przypilnować, bo  nie  miał mamy.  Pewnej  zimowej  nocy  głucha  Kostucha
zaprowadziła ją do krainy wieczności.  Od tego czasu upłynęły dwa lata i  małego
Kaleja wychowywał sam ojciec Sambor. On bardzo kochał synka, lecz miał wiele
pracy w polu i zagrodzie i dlatego mały Kalej często zostawał sam. Pewnego razu
Sambor orał rolę, a mały Kalej pozostawiony sam w skrzyni wozu nudził się bardzo.
Nagle, co to na miedzy siedzi, mały zajączek? Kalej chciał złapać zajączka. Z wozu
zeskoczył na  miedzę,  zajączek  hyc  w  łan  pszenicy,  Kalej  za  nim.  Wtem,
niespodziewanie pochwyciły go kościaste  łapy i nim zdążył krzyknąć, złota chusta
owinęła jego małe ciałko i uniosła hen, daleko. Kiedy Sambor skończył orkę i nie
zastał syna w skrzyni wozu, próżno wołał, szukał, po Kaleju nie było śladu. Słońce
wskazywało południe i Sambor domyślił się co spotkało syna. 

Zrazu  zmartwił się bardzo,  a  że  chłop  był mocny  i  odważny  postanowił
przypołudnicy podstępem odebrać synka. Wiedział on,  że przypołudnica ma córkę,
ukochaną jedynaczkę modrooką i  złotowłosą Ziarnuszkę, którą ludzie zwą Panną
Pszeniczną. Sambor widział ją nie raz, kiedy w południe odpoczywał na miedzy, jak
lekka i powiewna tańczyła z kłosami lub stroiła się w kwiaty i trawy. 

W upalne  południe  ułożył się wśród  traw na  miedzy  przy  łanie   i  udawał
śpiącego. Kiedy Ziarnuszka tańczyła z motylkiem, zbliżyła się do leżącego Sambora,
ten uchycił ją mocno i mimo próśb i łez zaniósł do swojej chaty. W chacie zamknął ją
w komorze,  do której  słonko zaglądało tylko maleńką szparką w desce  u drzwi.
Pozostawił jej chleb z miodem i mleko do jedzenia i picia. 
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Wiedział, że jeśli Ziarnuszka raz jeden spróbuje ludzkiego pożywienia, zawsze
już będzie za tym smakołykiem tęskniła. Sam zaś przysiadł na progu chaty i czekał
kiedy  oprzypołudnica  zjawi  się na  ratunek  Ziarnuszce.  Kiedy  Sambor  ją  złapał,
natychmiast  skowronek  wzbił się wysoko  w  górę i  swą pieśnią rozpowiadał
wszystkim mieszkańcom pól o tym, co spotkało ich przyjaciółkę. 

Usłyszała  to  oprzypołudnica  i  natychmiast  przybiegła,  jednak  Sambor  był
szybszy  i  teraz  spokojnie  czekał na  jej  przyjście  na  progu  swej  chaty.  Przyszła
ogromna, chuda i gniewna. 
- Przyszłam odebrać swoją pannę, oddaj ją! - krzyczała.
- Oddaj Kaleja, syneczka mojego – odpowiedział Sambor. 
- Nie oddam, łamał zboże! -gniewnie zawołała przypołudnica.
- On mały, nie rozumie - odpowiedział Sambor. 
- Mały, ale łamać zboże umiał, było go pilnować.
- Nie ma kto, a pracy wiele - spokojnie wyjaśnił Sambor. 
- Oddaj pannę, bo urodzaju nie dam, głodem cię umorzę!
- Wtedy i pannie głodno będzie, gdy mnie jadła braknie. Oddasz Kaleja, wypuszczę
pannę. 
Tak  spierali  się do  wieczora.  Oprzypołudnica  krzyczała,  groziła.  Sambor  nie
ustępował i wejścia do chaty pilnował. Kiedy słoneczko chyliło się ku zachodowi, zła
i  pokonana  oprzypołudnica  wróciła  w  łan.  Po  zachodzie  słonka  traciła  swą moc
i przybrawszy postać świerszcza lub cykady chowała się w łanie przed zemstą ludzi
lub schodziła do swego podziemnego królestwa, by swoim sługom rozdzielić pracę. 

Ale tej nocy nie zadała nowej pracy, musiała się spieszyć, by z pierwszym
promykiem słońca znów przyjść na ziemię i  wyprowadzić na nią małego Kaleja.
Ziarnuszka tymczasem spędziła noc w chacie Sambora, który przygotował dla niej
miękkie posłanie. Łoże wymościł świeżą słomą, dał puchową poduszeczkę i kołderkę,
a wszystko bieluchno przystroił. Ziarnuszka pierwszy raz spała w tak szerokim łożu.
Ciepło jej  było,  miękko,  nie ziębiła rosa.  Ukradkiem przyglądała się Samborowi,
który  do  snu  ułożył się na  trawie  pod  oknem.  Rosły  był,  czarnowłosy,  opalony.
Podobało  jej  się jego  śmiałe  spojrzenie  czarnych  oczu,  rząd  białych  zębów
w uśmiechu. Podobało się jej też w chacie. 

Rankiem  kiedy  Sambor  wyszedł przed  chatę, przy  progu  stała  już
przypołudnica i za rączkę trzymała małego Kaleja. Radośnie uściskał Sambor syna
i nic nie mówiąc Ziarnuszkę z chaty wypuścił. Od tego czasu u Sambora działy się
dziwne rzeczy. A to gdy z pola wrócił zastał izbę pięknie wysprzątaną, to na kominku
gorące kluski z mlekiem lub kaszę ze skwarkami, niekiedy rząd upranych koszul na
sznurze wiszących. Sambor domyślał się kto to taki, pod jego nieobecność w chacie
gospodarzy. Rad był z tej pomocy. W podzięce siadał w południe na miedzy, wesoło
pogwizdywał lub tęskne pieśni nucił. A wieczorem na kamieniu przy łanie miseczkę
świeżego mleka i  chleb z miodem stawiał.  Mijały dni i  nastał czas  żniw. Sambor
z kosą i sierpem poszedł w pole. Sam był, sam najpierw kosić, a następnie zbierać
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i wiązać w snopy musiał. Jednemu ciężka to była praca. Kiedy zmęczony przy kosie
pot z czoła ocierał zobaczył dziwo. Panna Pszeniczna w kwietnym wieńcu na głowie,
ze  srebrnym  sierpem  w  dłoni  lekkim,  tanecznym  krokiem  szła  i  wdzięcznie
zagarnąwszy zboże sierpem w piękne równe snopy wiązała. 

Zakołatało z radości Samborowe serce. I pracowali zgodnie na łanie, on silny,
ona lekka i powiewna, a  łan przed nimi kładł się równiutkim kobiercem, a za nimi
ścielił się gęsto snopami.  Kiedy przyszła pora posiłku Sambor pannę chlebem ze
serem i piwem uczęstował, kiedy jadła zagadnął. 
- Pięknaś, dobra i sercu miła, zostań już ze mną, złego słowa nie usłyszysz, biedy nie
zaznasz, od ludzi skrzywdzić nie dam. 
- Kiedy zimy i chłodu się boję. 
-  Ogień pod  kominkiem rozpalę,  chatę ogrzeje.  Wody  i  drwa  naniosę.  W mróz
z chaty wychodzić nie musisz. 
- Kiedy tak, to zostanę - mówi Ziarnuszka.
I  odtąd  z  Samborem  w  chacie  zamieszkała.  Dobrze  się im  działo.  Ziarnuszka
w chacie i w obejściu gospodarowała, latem w polu pomagała, a zimą przy kominie
siedziała, lniane nici motała, płótno tkała, koszule dla Sambora i Kaleja szyła. Kalej
bardzo polubił Ziarnuszkę, a ona dbała o niego, w długie wieczory piękne opowieści
o polu i świecie mówiła, czarne włosy Kaleja czesała i kołysanki śpiewała. Latem ze
sobą w  pole  zabierała  i  uczyła  jak  łan  i  czarną rolę kochać.  A oprzypołudnica
z  obawy,  aby  jej  kochana  córeczka  głodu nie  zaznała  pilnowała,  by  łan  dorodne
ziarno rodził.  Rad temu Sambor bieluchny chleb i mleko dla niej w  łanie stawiał.
A  zimą przypołudnica  zamieniwszy  się w  świerszcza  w chacie  za  kominem
zamieszkała. Chciała być w pobliżu swojej jedynaczki. Sambor pozwalał jej na to, bo
w niczym mu nie przeszkadzała, a przyjemnie było posłuchać jej cykania. 

Sambor  z  Ziarnuszką żyli  długo  i  szczęśliwie.  Kiedy  Kalej  dorósł rolę
w posiadanie  po  ojcu  przejął.  A kiedy  sędziwy Sambor  przeniósł się do  krainy
wiecznej  szczęśliwości  Ziarnuszka  wróciła  do  swego  polnego  królestwa.  I  jak
niegdyś latem w łanach pszenicy mieszka, a zimą w swym podziemnym królestwie
śpi na miękkich pachnących ziołach i śni o dawnym szczęśliwym życiu z Samborem.
A oprzypołudnica z obawy, by znów jakiś śmiałek ponownie nie skradł jej ukochanej
jedynaczki, tylko dzieci z łanów wypędza. Czasem za harce w zbożu rózgą pogoni,
za  uszy  wytarga,  ale  już ich  matkom nie  zabiera.  Niekiedy  zbłąkanemu  w  polu
dziecku drogę do domu pokaże. Zawsze pomaga tym, którzy swą rolę kochają i o nią
dbają.
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Baśń 
o gadającym młynie

Daleko za lasem, górką i stawem mieszkała bogata wdowa. Miała ona córkę
jedynaczkę i  pasierbicę.  Dla  córki  była  ona  dobrą mateńką,  a  dla  pasierbicy  złą
macochą.  Córeczka  do południa  na  puchach się wyleguje,  a  pasierbica  z  lichego
barłogu o wschodzie słonka musi wstawać, gąski zaganiać, wodę ze stawu nosić, po
drewno do lasu chodzić. 

Pewnego razu w niedzielę córeczka  macochy  siedziała w cieniu  a  zajadała
pszenną bułkę z masłem, a pasierbica musiała szorować garnki nad stawem. Szoruje
garnki, rączki ją bolą, łezki z oczu wypłakuje i myśli sobie:
- Wietrzyk po  świecie wieje i nie zginie, ptaszki w  świat szeroki lecą i nie zginą,
pójdę i ja w świat szeroki, może znajdą się na tym szerokim świecie ludzie, co będą
lepsi od macochy. 

Jak pomyślała, tak zrobiła. Ze stawu wypływał maleńki strumyk. Płynął przez
łąki, przez las, za górkę daleko od strugi. Idzie pasierbica brzegiem strumienia kilka
dni. W dzień listek szczawiu zje, czasem na miedzy dzikich owoców ubiera, wody ze
strumyka popije, a nockę na brzegu strumyka w trawie prześpi. Aż doszła do strugi.
Idze brzegiem strugi, idzie dni kilka, aż doszła do rzeczki. A nad rzeczką młyn stoi.
A od młyna szeroka droga do wsi prowadzi, a za młynem sad z dojrzałymi owocami
się rumieni. Podniosła pasierbica słodki owoc z trawy, na brzegu rzeczki siadła, owoc
zajada i dziwuje się. Młyn stary, drewniany a wysoki, że dach nad najwyższe olchy,
co na brzegu rzeki rosną wystaje. Koło dziwne, z zębami jak  łopaty, woda obraca,
a szumi przy tym, a szumi. Młyn postękuje, ziarno na mąkę mieli.  Zapatrzyła się
pasierbica w obracające koło,  zasłuchała w szum wody.  Nie zauważyła jak niebo
czarną chmurą się pokryło  i  pierwsze  krople  deszczu  na  ziemię spadać zaczęły.
A przy  młynie  okap na  słupach  stoi,  a  pod dachem na  pomoście  rząd worów ze
zbożem.  Schowała  się pasierbica  pod  dach  i  pomiędzy  workami  przykucnęła,  na
ulewę spogląda.  Dobrze  jej  i  sucho.  A ulewa  pluszcze,  pluszcze,  oczka  do  snu
przymyka. A młyn z ulewą gada. Minęła ulewa, słonko zza chmurki wyjrzało, a młyn
wciąż gada, gada, kołysankę opowiada. Usłyszał to młynarz i aż się po głowie drapie.
- Ho, ho, co to? 
Tego jeszcze jak młyn młynem, a on młynarzem, nie było. Młyn kołysankę śpiewa.
Pokręciło się staremu, czy co? A tu i pies Lizus ogonem wymachuje i w stronę młyna
poszczekuje.  Dziwo  to  niebywałe,  bo  pies  Lizus  ze  swojej  zajadłości  był znany
i niejednemu złodziejaszkowi łydki zębami pomacał. 
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Idzie młynarz na pomost, patrzy, a tu dziewuszka skulona śpi pod workami. Włoski
jasne  bez  wstążeczki,  trawką związane,  sukienczyna  licha,  nóżki  bose.  Już miał
krzyknąć na przybłędę i precz wygnać, a tu młyn skrzypi i gada: 
- Daj sierocie schronienie, a życie ci się odmieni. Chata dziewczyny potrzebuje, gdy
gospodyni choruje.

A było  tak,  że  żona  młynarza  od  wiosny  chorowała  i  łoża  nie  opuszczała.
Młynarz sam chorej  żony i  gospodarstwa doglądał.  W młynie pomagał mu Jaśko
młynarczyk, pachole młode i ubogie, na naukę do młyna wzięte. Słucha młynarz co
młyn gada i pyta:
- A umiesz ty chatę zamieść, strawy nawarzyć? 
- Oj, umiem gospodarzu, umiem i drwa rąbać, i ogień rozpalić, i wody nanosić, i drób
karmić. 
-Ho, ho - powiada młynarz - takaś mała, a tyle potrafisz, jakie masz imię? 
- Jak tatulo żyli, to wołali mnie Zuzanką, a macocha darmozjadzie. 

I odtąd Zuzanka zamieszkała u młynarza.  Żoną młynarza opiekowała się jak
rodzoną mateńką. Karmiła ją, myła, włosy w warkocze zaplatała, poduszki na słonku
suszyła.  Chatę czysto  wysprzątała,  kluski  z  mlekiem  lub  kaszę suto  skwarkami
nadzianą gotowała. Nawet Jaśko młynarczyk co niedzielę w czystej koszuli chodził.
A pies Lizus tylko w sadło obrósł, na podcieniu chaty leżał i muchy  łapał. Rad był
temu wszystkiemu młynarz. Pokochała też Zuzankę młynarzowa. Nakazała mężowi
zawezwać ze wsi kobietę na szyciu się znającą i ze swoich sukienek, co ich wiele
miała, dla Zuzanki stroje wyszykować. 

Nie chodziła już dłużej Zuzanka w łachmanach, ale pięknie wystrojona w sukni
z wełny i jedwabiu szytej. Cieszyło się też z tego Zuzanki serduszko. Radość swą
pieśnią okazywała, a pięknie śpiewała. O starym lesie, o gąskach w ogrodzie, a nawet
o starym młynie piosenkę ułożyła:

Stoją worki mąki
Na bieluchne chleby
Póki młyn nam miele
Nie zaznamy biedy
Kręć się kręć się koło
Wodo pchaj je pchaj
Będzie biały chlebek
Dla gębusi raj

Słuchał tej  pieśni młynarz,  słuchał stary młyn i  każdy po swojemu mruczał
z zadowolenia.  Dobrze  się Zuzance  żyło  u  młynarza.  Wszyscy  ją kochali  za  jej
pracowitość i dobre serduszko. A kiedy przyszła gwiazdka młynarzowa podarowała
Zuzance korale, grube jak ziarna grochu, krasne jak maki w zbożu. Młynarz zaś dał
dziewczynie skórzane czerwone trzewiczki do kolan sznurowane, aby w mróz nóżek
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nie  przemroziła.  Ale  wiosną żona  młynarza  przeniosła  swą duszę do  nieba,
a  w chacie  młynarza  został smutek  i  żałość.  Płakała  też Zuzanka.  Polubiła  chorą
kobiecinę,  więc  trochę z żalu  za  nią, a  trochę nad  swoim nieznanym losem,  bo
wiedziała,  że po śmierci  żony nie będzie młynarzowi potrzebna. Młynarz sprowadzi
do chaty nową gospodynię, a ją wypędzi w świat. 

A żyła we wsi kobieta z urody i złego języka znana, która jeszcze za  życia
młynarzowej  o  względy młynarza  się starała  i  o  niej  to  teraz  wszystkie  wiejskie
pleciugi  gadały,  że  rychło  nową młynarzową zostanie.  Nie  lubiła  ona  Zuzanki
i jawnie do młynarza złe słowa o Zuzance wypowiadała, dziwiąc się po co jeszcze
taką przybłędę w chacie trzyma. 

Złe słowo jako bies zapadło w duszy młynarza, opanowało serce i myśli. Już
powziął decyzję wypędzić Zuzankę z chaty, gdy nocą usłyszał,  że młyn coś gada.
A młyn mieli, stęka i biadoli:

 
Oj nawet kamienne serce mnie boli
Gdy mój młynarz słucha kobiety złej woli 
Sama straszna jędza
Jemu do chaty biedy napędza 
Nie ma miejsca u niej sierota  
Bo sama zła i niecnota
A młynarz ma rozum bałwana 
Gdy sierotę z domu wygania 
Ma teraz dobre serce i w chacie ład 
To chce mu się bałaganu i zwad 

Słucha  młynarz,  słucha  i  myśli,  czy  to  prawda  co  młyn  gada,  a  może  to
naprawdę niedobra baba.  Młyn wichru słucha i  wody, i  ptaków co wieści znoszą
z całego świata. Nieraz go radą wspomagał i teraz posłuchać wypada. 

I  została Zuzanka u młynarza.  Jak dawniej  o chatę dbała,  strawę gotowała,
latem w ogrodzie grządki pieliła i wesołe piosenki nuciła. Dobrze im się wszystkim
żyło, a w tej zgodzie i dobrobycie czas płynął szybko. Z małej Zuzanki wyrosła panna
Zuzia,  a  smukła i  wiotka jak trzcina na brzegach rzeczki,  a  urodziwa jak kwiaty
w ogrodzie, a wesoła jak skowronek pod niebem, a pracowita jak pszczółki w ulu.
A kiedy tak wystrojona w korale i kwiaciastą chustę na ramionach szła w niedzielę
do kościoła, to gospodarskie syny oczy za nią wypatrywali. 

Nazajutrz  ten  czy  ów brał wór  ziarna i  wiózł do  młyna w nadziei,  że tam
dziewczynę ujrzy lub piękny śpiew usłyszy. Rad na to patrzył młynarz i zamyślał, od
kogo by tu swaty przyjąć. Swoich dzieci nie miał, Zuzankę szczerze polubił, wiano
stosowne jej przygotował i zamyślał w dostatni dom za mąż wydać. Nocką myśli,
spać nie może, słucha, a młyn ziarno miele, mruczy i gada:
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Oj ulitujcie się nade mną nieba
Młodego młynarza co by mnie kochał trzeba
Młodemu Jaśkowi do roboty ochota
A o młyn dba młyn kocha
Lecz na próżno za Zuzią oczy wypatruje
Kiep młynarz Zuzance innego szykuje
Innego upatruje na swą niedolę na Zuzi niewolę
Jaśko młyn porzuci w świat pójdzie daleki
Staremu sił braknie młyn mielić przestanie
Młyn kupią obce ręce a starego zostawią w poniewierce
Gdyby Jaśko młyn orędował to by się i młynarzem opiekował

Słucha młynarz,  słucha i  myśli.  Młyn starych nauk od gwiazd i  księżyca słuchał,
zawsze  mądrze  gadał,  posłuchać go  wypada.  A rankiem  przy  robocie  do  Jaśka
powiada:
- Widział ja jak Zuzia po wodę bieżała, toś tak wzdychał, że i miech u kowala głośniej
nie sapie. Czy ci się Zuzia tak krasna widziała, czy ci może chęć do pracy odbieżała?
- Oj młynarzu, młynarzu, nie chęci do roboty siły odbierają, tylko te jej modre oczy
tak mnie zniewalają. Oj przyjdzie w świecie szerokim szukać pocieszenia jakiego, bo
ją wydać chcecie za chłopa bogatego.
 - A skąd ty Jaśku to wiesz? 
- A bo wszystkie wiejskie pleciugi gadają, że od Bartka bogacza swaty przyjść mają.
A gadają i to wiecie, że młyn w posagu dajecie.  
- A nieprawda, o młynie nie było mowy, dać obiecałem pieniądz gotowy. Dziewczyna
jak własna, kochana, warta dobrego wiana. 
- Ja by i bez młyna ją wziął i bez wiana, aby tylko mi była dana. Ale czy ona by
chciała zamienić parobka za pana? O to ją sami spytajcie, bo właśnie z posiłkiem do
młyna idzie. A Zuzanka z krasną wstęgą w warkoczu, haftowanym fartuszku na tacy
kromy chleba, co go wczoraj upiekła, suto masłem smarowane, serem nakładane oraz
dzban  kawy  śmietaną bielonej  niesie.  Niby  to  pracującym  w  młynie  czasu
zaoszczędzić, ale rada młyn odwiedzić, jego pracowitą melodię usłyszeć. Bo trzeba
wam wiedzieć,  że kochała ona ten młyn niby chatę rodzoną, a choć mowy jego nie
rozumiała,  sercem  jego  opiekę wyczuwała.  Uśmiechnął się stary  młynarz,  wąs
podkręcił i dziewczynę co kawę do kubków nalewała pyta: 
- A rada byś to Jaśkowi była gdybym go na Bartka bogacza zamienił i na męża ci raił?
A dziewczyna  na  Jaśka  niepewnie  spogląda,  czy  to  nie  żart  jakiś oczyma  pyta,
czytając w szarych oczach Jaśka odpowiada: 
- Oj, rada ja Jaśkowi, rada i nie tylko od Bartka bogacza, ale od samego królewicza
on mi milszy. Z nim niedola lepsza, niż dobrobyt u Bartka. Ale wyście mnie do chaty
sierotę ubogą przygarnęli. Was jak ojca szanuję, tedy z waszą wolą zgodzić mi się
trzeba.
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 Zamyślił się stary młynarz i powiada: 
- Jaśka już wypytałem, kiedy i ty dziewczyno mówisz tak to i niech będzie, wydam
cię za Jaśka, jeno mi tu przyobiecajcie, że o młyn dbać będziecie, a i mnie na starość
starunku nie poskąpcie. 
Przyklękła Zuzanka z jednej strony kolan starego, Jaśko z drugiej i przyrzekli ojca 
i dobrodzieja szanować, a o młyn dbać jak o dobro największe.

 Minęły trzy niedziele i wyprawił młynarz huczne wesele. Jadła i napoju było
tyle,  że  dla  wszystkich  we wsi  starczyło.  Wiejskie  pleciugi  do dziś dnia  weselne
kołacze i tłuste kiełbasy wspominają. Młynarz zadowolony był,  że usłuchał starego
młyna. 

Dobrze  mu było w starości  u  Jaśka i  Zuzanki.  W podcieniu  chaty  siedział
i słuchał jak stary młyn miele, postękuje i gada. Pies Lizus u nóg mu leżał i chrapał
albo  muchy  łapał.  Zuzanka  z  Jaśkiem  ojczulkiem  go  zwali   i  we  wszystkim
usługiwali, o rady w sprawach gospodarstwa  i młyna pytali. 

A kiedy Zuzanka urodziła synka, staremu młynarzowi już nic do szczęścia nie
brakowało.  Wnuka  niańczył i  miłości  do  młyna  uczył.  Żyli  wszyscy  długo
i szczęśliwie, a może jeszcze żyją,  a stary młyn miele ziarno i gada, gada, gada... 
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Lilie Jacharki
Było to dawno temu, a  może nie  było,  może tylko o tym szumią wiekowe

sosny, co w gęstym borze konary do słońca wyciągają, wichrom się kłaniają, cieniem
otulają. Właśnie w cieniu takich wysokich sosen, nad brzegiem moczaru, postawił
chatę torfiarz  Krzesiw.  Sprowadził do  niej  młodą żonę Justę, aby  mu  w  niej
gospodarowała. 

Sam latem torf kopał, a zimą  polował. I byłby Krzesiw szczęśliwy, bo Justa
dobrą i pracowitą była gdyby nie to, że mateńka natura poskąpiła mu dziecięcia. Na
próżno Krzesiw składał bogom obiaty z miodu, wosku i skór, na próżno Justa błagała
Jołę  i płótna składała u jej stóp, na próżno znachorki ziołami ją kadziły, a guślarki
żabim skrzekiem nacierały, czary odprawiały. Mijały lata, a w chacie Krzesiwa nie
słychać było dziecięcego szczebiotu. 

Pewnego dnia  w głębi  boru Krzesiw zaszedł na  sarnie  leżę i  zastał w nim
wielkie dziwo – na zeschłej trawie leżała stara sarna ze złamanym badylem, a do niej
tuliło się niemowlę, malutka, goła dziewczyneczka. Zatrwożył się bardzo nad tym
znaleziskiem, bo bór gęsty i bagnisty, a do ludzkich siedzib daleko, ale  że pragnął
dziecięcia, więc ucieszył się bardzo. 

Maleńką otulił swoją płótnianką i  uszczęśliwiony poniósł do chaty.  Daleko
jeszcze  goniło  go  echo  żałosnego  pobekiwania  starej  sarny,  ale  kiedy  oddawszy
dziecię Juście  wrócił po  nią, odnalazł już tylko  martwe  zwierzę.  Zakopał  je
w torfiastym gruncie i głazem przycisnął, by od bestii ochronić. 

Justa znalezioną dziewczynkę nazwała Jacharką i radość zapanowała w chacie
Krzesiwa.  Ale  radość była  krótka.  Znów smutek zalał serce  Justy.  Jacharka  choć
zwinna  jak  kuna,  chyża  jak  sarenka, a  piękna  jak  rusałka, niemą była.  Z  jej  ust
zamiast szczebiotu i piosenek wydobywał się tylko dźwięk sarniego beczenia. 

Ludzie  snuli  domysły,  że  Jacharka  to  dziecko  roztopieńca  i  leśnej  babiony
przez  matkę porzucone,  którą mleczna  sarna  przygarnęła  najpewniej  po  utracie
swego koźlęcia. Ale wszystkowiedzące wiedźmy i guślary temu zaprzeczały, one to
wiedziały, że żadna leśna babiona, nawet najgorsza, córki nie porzuci. A Jacharka to
pewnie dziecię wodnicy, co w torfowym jeziorku mieszka. 

I daremnie ją Justa hołubi, bo pewnie kiedyś wodnica upomni się o nią. Justa
jednak  bardzo  kochała  swą jedynaczkę i  znów  błagała  Jołę, by  los  dziewczyny
odmieniła i mowę dała , znów składała ofiary z płótna, wełny i piór. A Krzesiw słał
błagalne dary do chramu w grodzie, ale teraz miał co już słać, bogatym już był. Bo nie
wiedzieć czemu, odkąd Jacharkę miał w swojej chacie, cały bór jakoby mu pomagał. 

Nie jeden raz pod oknem swej chaty znajdował ślady roztopieńca, a przy nich
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porzucony wór ze skarbami. Czasem przez okno chaty zaglądały babiony, rusałki,
dziwożony i wodnice. Pod progiem chaty znajdował ich  dary: miód, wosk, cebry
z  rybami  i  zioła.  Krzesiw  nie  kopał już teraz  torfu, ale  konia  kupił i  kupczył,
porzucone towary i skarby w dalekim grodzie sprzedawał lub na inne wymieniał, a co
do utrzymania zostało, w skrzyni dla Jacharki odkładał. 

I  wyrosła  Jacharka  nie  tylko  na  pannę przepiękną, o  włosach  płowych
w warkocze  splecionych,  o  ustach  różowych  jak  maliny,  o  oczach  jak  u  sarny
aksamitnych, ale i  na pannę z  wianem dostatnim.  Smukła jak brzoza,  zwinna jak
wiewióreczka w chacie pomagała, cieniuchne nici przędła, płótna tkała. Strachu nie
znała,  głęboko  w  leśne  ostępy  gdzie  zwierz  dziki  sama  chodziła,  mowę ptaków
i zwierząt rozumiała, babionom mleko i chleb nosiła. 

Zazdrościły jej panny urody, na jej krasę z zachwytem spoglądali młodziany,
ale  za  żonę każdy  bał się wziąć.  Aż kiedyś dojrzał ją Dabor,  syn  kmiecia  i  czy
zauroczyło go piękno dziewczyny czy pociągnęło bogactwo, tego nikt nie wie. Dabor
nie zważał na to,  że dziewczyna niema tylko poszedł do chaty Juście się do nóg
pokłonił, a Krzesiwa o rękę dziewczyny poprosił. 

Dabor  rosły  był,  spodobał się Krzesiwowi, dlatego  chętnie  na  zaślubiny
pozwolił. Jacharce też się Dabor spodobał, bo oprócz tego,  że silny, to i hojny był,
ofiarował dziewczynie czerwone korale z zamorskiego kamienia zrobione. Nosiła je
też Jacharka nigdy nie zdejmując, bo też piękne były, czerwone jak maki na  łące,
jaśniejące jak zorza wieczorna. Nocą na weselne gody przyszli wszyscy mieszkańcy
borów i przy dźwiękach gęśli i lutni, w blasku miesiączka, koło chaty tańczyły: leśne
rusałki,  mgielnice,  dziwożony,  wodnice,  babiony,  roztopieniec  i  wiele  mniejszych
leśnych duszków. Justa kazała im wynieść kołacze, mięsiwo i jadła wszelkie oraz
beczkę piwa i miodu syconego.  I  trwało wesele  tydzień cały. Krzesiw obok swej
chaty  nowe domostwo wybudował, a  kiedy Dabor  z  Jacharką w nim zamieszkali
znów cały bór słał im swe bogactwo. Dostatnio się im żyło. 

Pozazdrościli Daborowi szczęścia i bogactwa bracia rodzeni i  w czasie gdy
Dabor  z  teściami  do  grodu  pojechali, poszli  do  Jacharki i  podstępnie  poprosili
o pożyczenie  Daborowej  łodzi.  Poszła  Jacharka,  by  braciom  męża  przywiązaną
w trzcinach  dłubankę pokazać, a  wtedy  bracia  pochwycili  ją,  związali,  łodzią na
jeziorko wypłynęli i związaną w toń głęboką wrzucili. 

Kiedy Dabor powrócił, nie zastał ukochanej w domostwie. Szukał w osadzie,
wołał po lesie, a echo niosło wołanie,  aż po najdalsze  zakątki  leśne i  tylko echo
powracało do Dabora. Jacharka nie przyszła. Usłyszały wołanie mgielnice, co przy
brzegu jeziorka miały swe kryjówki, one wszystko widziały i opowiedziały Daborowi
co przytrafiło się jego umiłowanej. 

Nurkował Dabor w głębiny jeziorka, Krzesiw tyczkami dno czesał, ale Jacharki
nie znalazł. Zaopiekowała się nią wodnica i skrzętnie mułem nakryła, by ochronić
przed ostrymi zębami szczupaków. Ale ślad po Jacharce nie zaginął, na największej
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głębinie jeziorka tam, gdzie źli bracia utopili piękną bratową, wyrosły lilie. Zakwitały
kwiatem białym i  cudownie  pachnącym, a  słodką ich  woń rozwiewał zefirek  po
całym jeziorku i dalej jeszcze. Ale co to? Na każdym płateczku niby mały koralik
mieni  się czerwienią okrągła plameczka,  a  wygląda  to  tak,  jakby  każdy  kwiat
przystrojony był w sznur czerwonych korali. Po tych koralach poznał Dabor, że jego
umiłowana  żona  żyje teraz w tym cudownym kwieciu. Po starcie ukochanej Dabor
wiódł samotne życie, ludzi unikał,  w kniei z leśnymi stworzeniami się kumał, a kiedy
zakwitły lilie łodzią na jeziorko wypływał, do kwiecia gadał i pilnował, by go nikt nie
zrywał. 

Gnębiła  go  też myśl,  że  nie  mógł na  braciach  krzywdy  swej  pomścić,  bo
w rodzonym domostwie ich już nie było. Przepadli gdzieś w leśnej głuszy i nikt ich
więcej  nie  widział.  Tylko wszystkowiedzące  wiedźmy-czarownice  pogadywały,  że
wpadli  w chude, a  silne  łapska  babion i  pewnie służyć im muszą lub dziwożona
rzuciła ich na pożarcie wilkołakom. I tylko czasem sosny szumiały: 
- Jacharka pomszczona, pomszczona. 
I tylko ptaki śpiewały:  
- Nie ma ich, nie ma ich.

Mijały lata, wieki całe, czas zacierał ślady dawnych dni, ale co roku latem na
torfowym jeziorku  zakwitały  lilie  w  korale  ustrojone. Z  pokolenia  na  pokolenie
ludzie opowiadali sobie tę historię, a kwiaty nazywali liliami Jacharki. 

Kwiatów tych zawsze pilnował błędny ognik, tylko w czasie ich kwitnienia
widywali go ludzie jak po mokradłach skakał albo jak sinozielone światełko pływało
wśród lilii po wodzie. Ludzie bali się ognika, bo wierzyli, że to duch nieszczęsnego
Dabora kwiatów pilnuje,  albo jego wieczna miłość przez leśne boginki w błędny
ognik zamieniona. I może dlatego nigdy nie zrywali pięknego kwiecia. 

Nie ma już torfowego jeziorka, mokradła osuszyła melioracja, nie zakwitają już
lilie  Jacharki.  Ale  jeszcze  teraz,  czasem  w  letnią, duszną noc  jakiś zagubiony
przechodzień może zobaczyć jak po wyschłej niszy jeziora, wśród trzcin i sitowia
skacze  światełko  błędnego  ognika i  tylko  trzciny  na  torfowisku  szemrzą swe
opowieści, a plotkarz wiatr rozwiewa je po świecie.
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 LEGENDA o ludziach 
w kamienie

zamienionych
Dawno, dawno temu, kiedy to na tronie zasiadał wielki i mądry król Stefan

Batory,  a  ziemię między  Wartą i  Prosną porastały  bory  ogromne,  na  rubieżach
królewskiej wsi Leliwa mieszkał sobie biedny drwal Dobek z żoną Milką. W chacie
drwala,  choć ubogiej,  zamieszkiwała  miłość i  zgoda.  Pewnej  ciemnej  nocy
listopadowej  Milka  powiła  synka.  Chłopiec  zdrów  był.  Krzykiem  domagał się
jedzenia.  Dobek dumny i  szczęśliwy z  dorodnego pierworodnego lipową kołyskę
w pięknie rzeźbione zwierzęta przyozdobił. 

A że w zwyczaju było dziecię chrzcić natychmiast, przeto dnia siódmego po
narodzinach kumowie  wraz  z  dzieciątkiem udali  się do  odległego o  dziesięć  mil
Unikowa,  gdzie  była kaplica  z  księdzem.  Droga  ich  wiodła  przez  lasy.  Konie
postrojone  w  bogate  szory  i  pukosze  z  wikliny,  suto  sianem  wymoszczone,
uświetniały tą uroczystość. 

Dzień był ponury,  zimny  i  ciężkie  czarne  chmury  pokryły  niebo.
Powracającym od chrztu kumom zrobiło się zimno, przeto wstąpili do stojącej na
rozstaju karczmy i popijając grzany miodek obficie gorzałką podprawiony zabawili
zbyt  długo.  W chacie  Dobka  niespokojna  Milka  co  chwila  na  drogę wychodziła
wyglądając  powracających.  Ale  droga  była  wciąż pusta.  Zrozpaczona  matka
owładnięta strachem o dziecko zawołała w dal pustej drogi:
- A bodajście się tam w kamienie zamienili! 
Ledwo wyrzekła złowieszcze słowa, usłyszała krzyk sroki. Życzliwa ptaszyna chciała
ostrzec Milkę krzycząc:

Matko matko zła nowina
Tyś przeklęła swego syna
Drogą idzie zła godzina
Zła godzina to zrobiła
Coś wyrzekła uczyniła
Dziecię w kamień zamieniła.
Obok dziecięcia kamienni kumowie
Leżą przy nim tam w dąbrowie
I noc ich odmienić nie zdoła
Bo w złej godzinie była klątwa twoja
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Lecz biedna Milka nie rozumiała skrzeku przestraszonej sroczki. A że sroki pleciugi
uważano  za  ptaki  nieszczęście  wróżące,  przeto  przepędziła  sroczkę z  płotu
i nieświadoma przyczyny nieszczęścia z trwogą w sercu oczekiwała powrotu kumów
z dziecięciem. Gdy się ściemniło spienione konie z pustymi pukoszami wróciły do
domu. 

Nazajutrz  rano  na  leśnej  drodze,  niedaleko  głównego  traktu  wiodącego
z Kalisza  do  Wielunia  i  dalej  na  Śląsk,  podróżni  znaleźli  trzy  kamienie,  ludzkie
postacie przypominające. Postać mężczyzny, kobiety i dziecka w poduszkę powitego.
Powiadomiony  karczmarz  rozpoznał w  nich  ludzi,  co  onegdaj  w  karczmie
biesiadowali. 

Posłano po Dobka. Ten chciał kamienne dziecię do domu zabrać, ale kamienie
z  miejsca  ruszyć się nie  dały.  Odtąd  w  chacie  Dobka  zamieszkał ból  i  smutek.
Nieszczęśliwa Milka codziennie chodziła do kamieni i  łzami obmywała kamienne
ciałko synka, lecz czaru to nie odmieniło. Wkrótce też z żalu umarła. Niezadługo za
nią i przygnębiony Dobek przeniósł swą stroskaną duszę w inny  świat. Kamienne
ludzkie posągi przy drodze pozostały. 

Ludzie opowiadają o nich różne dziwy. A to ktoś słyszał jak kamienne dziecię
płakało albo zawodziła kobieta lub jęczał kamienny chłop. Powiadali też, że gdy ktoś
uderzył kamień, z kamiennych oczu płynęły ludzkie  łzy, a ze skaleczeń żywa krew.
Lecz kto kamieniom krzywdę uczynił, sam wkrótce krzywdy doznał lub rażony nagłą
chorobą zmarł.  Dlatego z  czasem zaczęto  omijać to  miejsce  kamiennym zwane.  

Mijały lata, wieki całe, kamienni ludzie mchem porośli, coraz bardziej zapadali
się w ziemię, aż któregoś dnia cali się w niej skryli. Przykryła ich ziemia i porósł na
nich  las.  Ludzie  już tylko  legendą wspominają dziecię i  ludzi  w  kamień
zamienionych.  Od tamtych czasów sroczki  krzykiem przypominają,  że nie  należy
nikogo przeklinać, bo na to czeka zła godzina i co w tej godzinie powiesz złego, to
zawsze się dokona.

Ja jeszcze te żywe kamienie widziałam i co o nich słyszałam, to opisałam.
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Opowieść o złym gospodarzu
i litościwym świeczku
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W czasach  kiedy  to  ziemia  w większości  należała  do królów i  książąt  lub
rycerstwa, a bieda z nędzą stale wędrowały od chaty do chaty i nieproszone kumały
się z ludźmi, w wiosce wokół lasami otoczonej żył sobie bogaty chłop Kacper. Pola
jego rozciągały się szerokimi  łanami,  a  w obejściu przy gospodarstwie pracowali
parobek i dziewczyna, biedna sierota na służbę do chłopa oddana. Dziewczyna była
piękna i pracowita, a parobek rosły i silny, przeto w gospodarstwie Kacpra z roku na
rok majętności przybywało. Sam Kacper był chciwy i na wszelkie dobro pazerny, dla
służby  jadła  i  odzieży  skąpiący.  Parobek  gdy  dorósł w  wiek  stosowny,  chciał
dziewczynę pojąć za żonę, ale Kacper zgody swej nie dał,  a dowiedziawszy się,  że
książę tej krainy zbroi się i za każdego chłopa, który do służby w armii przystąpi, na
czas służby dwie morgi gruntu leśnego na wypas przyda, czym prędzej parobka do
służby posłał. Dziewczynie zaś w gospodarstwie nadawał najcięższą pracę. A kiedy
dziewczyna  jesienią powiła  syna  Kacper  w  zimy,  dżdżysty  dzień wypędził ją
z dziecięciem ze swego obejścia. Gdy wzbraniała się odejść lamentując i płacząc,
poszczuł ją psami. Psy mądre i przeczuwające zło,  że to nieraz przez nią karmione
były, nie chciały kąsać dziewczyny, za co je Kacper mocno kijem okładać począł,
a i dziewczynie na pożegnanie kilka kijów nie poszczędził. 

Obita  i  licho ubrana  z  dziecięciem szła od chaty  do chaty przez  całą wieś
szukając schronienia, ale w każdej chacie odmawiano go jej. Poszła więc przez las,
by w innej wiosce szukać miłosiernych ludzi. Dzień jesienny był krótki, wcześnie
zmrok zapadał. W mrocznym lesie ciemność większa i biedna dziewczyna zabłądziła.
Zbłąkana trafiła na bagna rozległe i trzęsawiska podmokłe, na których ten co przejść
nie znał i dniem mógł się w błoto zapaść, życiem taką wędrówkę przypłacić. 

Usiadła  więc  zmęczona  na  kamieniu,  co  przy  kępie  traw leżał i  zalała  się
łzami.  Zimno,  ciemno i  straszno  się jej  zrobiło.  Dziecię szczelniej  chustą otuliła
i płacząc zanuciła:

Śpij biedna dziecino bo nam przyjdzie z głodu zginąć
Czarna nocka wkoło a my w ciemnej głuszy
Nikt nam nie pomoże nikt nas nie usłyszy
Zimna woda w bagnie będzie nam mogiłą
Nikt nas nie przygarnął i musimy zginąć
Albo wilk kosmaty pożreć nas tu przyjdzie
Bo nie znamy drogi i z bagien nie wyjdziem
Ni gwiazdka na niebie ni miesiąc nie świeci
Straszno choćby ognik niech do nas przyleci

Cicho wkoło, tylko szelest zeschłych trzcin poniósł szept dziewczyny w dal
i co to? Na bagnach zaświecił ognik przez ludzi  świecznikiem zwany. Stanął przed
dziewczyną i zielonkawym okiem swego  światełka zaczął się jej przyglądać. Jasny
płomyk  oświetlał dziecinę i  dziewczynę, i  zaraz  jej  się milej  na  duszy  zrobiło.
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Z wdzięcznością odezwała się do płomyka: 
- Dzięki płomyku za twoje światełko. Lepszyś ty od ludzi, boś się ulitował tu mojej
niedoli. Zostań tutaj za mną, bo się bardzo boję.  Biedna ja sierota, straszna moja
dola.  Kacper  mnie  wypędził z  dzieciątkiem  na  drogę kijem  obiwszy  dotkliwie,
chociażem mu służyła wiele lat uczciwie. W świat szłam szukać schronienia, w lesie
zabłądziłam i na bagna trafiłam. 

Świeczek słuchał słów dziewczyny, skacząc swym płomykiem to w przód, to
zawracając, jakby chciał dziewczynę zachęcić, by szła za nim. Gdzieś w lesie słychać
było  pohukiwanie  puchacza  i  trzaski  łamanych  gałęzi.  A wesoły  płomyk  wciąż
oddalał się i  wracał.  Wstała  dziewczyna  i  poszła  za  świecącym ognikiem.  Szła,
a  świecznik przed jej  nogami oświetlał i  wskazywał drogę.  Przeszli  przez  bagna,
a  świecznik szedł dalej i dalej. Szła dziewczyna za nim lasem, polem, piaszczystą
drożyną, aż jej  nogi ustawały, ręce bolały od trzymania dziecięcia.  Północ dawno
minęła, a oni wciąż szli. Aż przystanął świecznik przed chatą drewnianą, kamieniem
wysoko  podmurowaną,  słomianym  dachem  krytą.  Kudłaty  pies  zaszczekał,
a poczuwszy płomień świecznika ze skowytem w podwórko pobiegł.  Zaskrzypiały
drzwi  chaty  i w progu  stanął chłop  wysoki,  chudy,  w płócienną koszulę odziany.
Głosem mocnym zapytał: 
- Kto nocą chodzi i czego chce? 
-To ja - odpowiedziała cicho dziewczyna - z dziecięciem jestem, głodna i zziębnięta,
schronienia szukam. 
- Kiedy tak, to chodź do chaty. 

W  chacie  chłop  rozpalił ogień,  gorącym  mlekiem  i  chlebem  nakarmił
dziewczynę,  swoje  łoże jej ustąpił,  a sobie przygotował posłanie na  ławie stojącej
przy oknie.  Wczesnym rankiem, gdy chłop poszedł karmić zwierzęta,  dziewczyna
wstała, izbę zamiotła, ziemniaków z barszczem na śniadanie nawarzyła. Zadowolony
z takiej  pomocy chłop przy posiłku powiedział dziewczynie,  że wiosną jego  żona
zeszła z tego świata osierociwszy sześciu synów, z których najstarszy osiem wiosen
liczy,  a  najmłodszy  dopiero  raczkuje.  Ciężko  jemu  samemu,  a  dzieciakom  brak
matczynej opieki. Słuchała dziewczyna chłopa, a w jej sercu żałość nad dziećmi się
zrodziła. Gdy chłop swą smutną opowieść zakończył, tak powiedział: 
- Ja z pracą sam poradzić nie mogę, ty schronienia szukasz, zostań  u mnie, za żonę
cię pojmę.  Ty moim synom matką będziesz  dobrą, a  ja  twojemu synowi  ojcem.
Nazwisko dam i jak swego wychowam. Ucieszyła się dziewczyna, w chacie chłopa
została,  o  dzieci  dbała  i  wkrótce  chłop  pojął ją za  żonę.  Oboje  pracowici  byli
i dobrzy, więc zgodnie i szczęśliwie  żyli. Wiodło im się i głodu nigdy nie zaznali.
Czasem w ciemną nockę zielone  światełko  świecznika  do  okna  chaty  zaglądało,
wtedy  to  dziewczyna  lub  chłop  okienko  otwierali,  miłym  słowem  do  świeczka
zagadali i miseczkę chłodnego piwa wystawiali, by mógł swe pragnienie ugasić. 

Ale chłop Kacper w nieszczęścia popadł. To siano w kopkach mu się spaliło, to
znów zboże na pniu ogień pochłonął. Którejś listopadowej nocy zapaliła się stodoła,

94



a od niej inne budynki tak,  że Kacper z płonącej chałupy ledwie z  życiem uszedł,
dobytek wszystek spłonął. Ktoś opowiadał,  że na polu i przy zagrodzie skaczącego
świeczka widział. Tak to świecznik karał niedobrego Kacpra za krzywdę wyrządzoną
dziewczynie. Zubożał Kacper. Wstyd go przed ludźmi było, grunta sprzedał i w świat
powędrował, i ślad po nim zaginął.
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Baśń o Kalince 
która szukała szczęścia

Dawno, dawno temu, tak dawno, że nawet długowieczni nie pamiętają kiedy, gdy na
świecie mieszkały dobre i złe czarownice, wróżki i różne straszydła, z którymi ludzie nie
umieli  walczyć, na  wzgórzu  pod  lasem  mieszkała  babuleńka.  Za  cały  majątek  miała
prześliczną małą dziewczynkę, którą przy zbieraniu chrustu w lesie pod krzakiem kaliny
znalazła. Dla upamiętnienia owego zdarzenia babuleńka dziewczynkę nazwała Kalinką. 

Rosła Kalinka u babuleńki i ludzką biedę poznawała. W drewnianych chodaczkach
chodziła, lichą sukienczynę miała i spoglądała za odlatującymi ptakami, o niekończącym
się szczęściu marzyła, o którym w długie, zimowe wieczory babuleńka opowiadała, że jest
gdzieś w  świecie,  świeci  jaśniej  od  słońca  i  tak  czaruje,  iż wszystkie  dni  są radosne.
A kiedy dorosła do lat czternastu babuleńka tak do niej powiada:

Szczęście po świecie własnymi drogami wędruje
Tych tylko dosięga kto nie próżnuje
Wyrosłaś Kalinko niby dzikie wino
Czas ci szukać twego szczęścia
Idź w świat dziewczyno

Dała  Kalince  bochenek  chleba  na  drogę i  odprowadziła  ją do  rozstajnych  dróg,  które
w  szeroki  świat  prowadziły.  Uściskała  Kalinka  babuleńkę, za  opiekę podziękowała
i  w  świat  ruszyła.  Idzie  Kalinka,  idzie,  a  świat  piękny coraz to  nowe dziwa przed nią
odkrywa. Zjadła Kalinka bochen chleba, leśnymi owocami się żywi, a niekończącego się
szczęścia  nie  znajduje.  Aż razu  pewnego,  kiedy  przechodziła  przy  brzegu  źródełka,
zobaczyła  staruszeńkę może  stuletnią.  Chuda  i  słaba  z dzbankiem  po  wodę do  źródła
schodziła. Kalinka serduszko miała dobre, więc ochotnie z pomocą do staruszki podbiegła: 

 Dajcie babuniu dzban, ja wam wody naczerpię i do chaty zaniosę, bo widzę żeście
słaba i chodzić wam trudno. 

Staruszka  przyjęła  pomoc  Kalinki,  w  chacie  smacznym  barszczem  ją ugościła  i  jęła
wypytywać czemu to sama po  świecie wędruje.  Opowiedziała babuleńce Kalinka jak to
w biedzie wychowana wyszła z chaty, by niekończącego się szczęścia poszukać. 
Słucha staruszka i powiada:

Niedługo nastanie zima sroga
Gdzie się podziejesz nieboga
Zostań u mnie dziewczyno
Aż dni chłodu przeminą
Kiedy wiosną zaśpiewa ptak
Pójdziesz sobie w daleki świat
Mam w skrzyni talarów wiele
Na drogę któregoś udzielę

Została  Kalinka  u  staruszki  całą zimę.  Kądziel  przędła,  nici  motała,  mądrych
opowieści i rad staruszki słuchała. Dobrze jej było. Zima choć sroga, w ciepłej chacie
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szybko  minęła.  Słonko  ziemię ogrzało,  zazieleniły  się drzewa,  szpak  pięknie
zaśpiewał. Wtedy to staruszka do Kalinki powiada:

Już ptaszyna pogwizduje gniazdo ściele
Kalinko możesz w świat ruszać śmiele
Z tobą szybko minęły zimowe dni
Na drogę dziesięć pieniążków dam ci
Każdy z nich taką ma moc
Że przy każdym talara znajdziesz co noc
Wkrótce będziesz bogata
Bogactwo to szczęście tego świata

Podziękowała Kalinka staruszce, pieniążki do kieszeni schowała i w  świat powędrowała.
Idzie Kalinka, idzie, pieniążkami pobrzękuje i wesołą piosenkę podśpiewuje. Aż słyszy, że
coś mocno piszczy, aż uszy bolą.  Zagląda przez okienko ciekawa, co tak piszczy. Widzi
bieda siedzi pod piecem i piszczy, a w chacie głodne dzieci płaczą, trzymają się matczynej
spódnicy.  Matka z pogrzebaczem w dłoni próbuje biedę wypędzić,  ale ta  coraz mocniej
wciska się pod piec i jeszcze głośniej piszczy. Kalinka myśli sobie:
- Jeśli jednego pieniążka udzielę, to przecież nie stracę tak wiele. Gdyby matka za jednego
talara codziennie dzieciom jadła dała, to i bieda by pewno nie piszczała. 
Jak pomyślała, tak uczyniła, jednego pieniążka matce dała, mocno pilnować go przykazała,
bo maleńki pieniążek ma taką moc, że jednego talara znajdzie przy nim co noc. 
I powędrowała w świat dalej. A na  świecie wiele chat, w których piszczy bieda. Rozdaje
Kalinka pieniążki, rozdaje, został jej tylko jeden. Myśli Kalinka:
- Tego jednego sobie zostawię. Ten jeden niech już za mną będzie, nie zaznam głodu, gdy
jeden talar co noc przybędzie.
Idzie przez  ściernisko, a po ściernisku chłop chudy idzie, drewnianą sochę ciągnie,
ziemię orze. Chłopu pot oczy zalewa, a pola niewiele zaorane. Przystanęła i pyta: 
- Czemu sami sochę pchacie, czy to wołu do tego nie macie?
 A chłop odpowiada: 

Źli ludzie na mnie napadli
Jedynego wołu skradli
Rolę uprawić mi trzeba
Bo dzieci wołają chleba
Żona chora w chacie mieszka bieda
W skrzyni grosza żadnego
Nie kupię wołu drugiego

Słucha Kalinka i myśli:
Dam chłopu pieniążka swego
Niech kupi wołu drugiego
Ma dzieci żona niezdrowa
Ja jestem sama i zdrowa

Dała chłopu pieniążka,  przykazała,  by go pilnował i  na dnie  skrzyni  schował, bo
pieniążek ma taką moc, że talara znajdzie przy nim co noc.
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Idzie Kalinka, idzie, jesienne chłody nastały, a ona niekończącego szczęścia
nigdzie nie znalazła. Idzie i myśli sobie:
-  Wrócę do  babuleńki  i  z  nią będę mieszkała.  Po  co  mam  chodzić po  świecie
zziębnięta i głodna, gdy u babuleńki chata wygodna.
Jak  pomyślała,  tak  zrobiła,  do  chaty  babuleńki  wróciła.  Ucieszyła  się babuleńka
i pyta,  czy  znalazła  niekończące  się szczęście  i  z  nim do  chaty  wraca?  Kalinka
opowiada babuleńce wszystko co ją spotkało i co w  świecie widziała, lecz nigdzie
nawet o takim szczęściu nie słyszała. Wysłuchała babuleńka wszystkiego i powiada:

Światu wiele zwiedziłaś
Zostań ze mną w chacie miła
Przy tobie lżejszy będzie mej starości trud
A może szczęście samo zawita w nasz próg

I jak dawnej znów zamieszkała Kalinka z babuleńką. Tylko, że teraz już nie była małą
dziewczynką, a  dorosłą panienką.  Pracowała,  o  chatę dbała,  po  drewno chodziła
w las. A w lesie słychać było stuk siekiery. To młody drwal pracował, drwa ścinał, by
nową chatę z nich zbudować.  Lubiła Kalinka za drzewem stanąć, z ukrycia pracy
i  urodzie  młodego drwala  się przyglądać.  I  wtedy,  gdy  tak  na  niego patrzyła,  to
zdawało się jej, że szczęście ją ogarnia i trwa tak długo, jak długo na niego spogląda.
A i  młodemu drwalowi  spodobała  się piękna dziewczyna,  co po drewno do lasu
przychodzi. Uśmiechał się i co lepsze suche konary dla niej odkładał. 

Tak minęła zima. Wiosną pomyślała Kalinka, że niekończącym się szczęściem
by było z drwalem w jego chacie zamieszkać. A drwal zakończywszy budowę chaty
pomyślał,  że  dobrze  będzie  młodą gospodynię w  niej  mieć, by  o  chatę dbała
i przytulniejszą czyniła. A już najmilej by było spoglądać jak w chacie gospodarzy
owa  śliczna dziewczyna, co po drwa do lasu przychodziła. Poszedł drwal do chaty
babuleńki, grzecznie się pokłonił i zaśpiewał:

Hej dziewczyno ładna serce żeś mi skradła
Oddaj co nie twoje albo daj mi swoje
Żyć bez serca nie wypada
Zostań moją żoną jeśliś mi też rada

A Kalinka na to:
Po świecie biegałam i szczęścia szukałam
Oj nie było w tym świecie szczęścia mego
Bo nie było przy mnie serca kochanego
Z tobą ręka w rękę patrzeć w jedną stronę
To by było dla mnie szczęście nieskończone

Wkrótce  babuleńka  wyprawiła  Kalince  z  drwalem  wesele.  Kalinka  zamieszkała
w nowej chacie drwala, babuleńkę zabrała ze sobą i wszyscy żyli długo i szczęśliwie.
Kalinka zrozumiała, że niekończącym się szczęściem jest kochać drugiego człowieka
i  być  przez  niego  kochaną.  To  miłość  jest  tym,  co  świeci  jaśniej  niż  słońce
i rozpromienia wszystkie dni życia.
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Opowieść  
o Czerwonych Zębiskach
Dawno, dawno temu, kiedy to ziemie przyległe do Prosny i  Łużycy porastała

puszcza ogromna i z rzadka tylko przez Borusów zamieszkała, do niewielkiej osady
wśród borów schowanej,  przybył wędrowiec.  Chłop rosły, spasły, siły nieludzkiej.
Nikt z mieszkańców osady nie wiedział skąd przybył i gdzie ma swoje schronienie.
Z puszczy do ludzi wychodził i  do puszczy wracał.  Stał się też ciężarem dla całej
osady. Chłop dziki i zły, nie pracował, lecz używając swojej siły zabierał żywność
mieszkańcom, a  sam jadał więcej  niż wszyscy w całej  osadzie.  Nazywano go też
olbrzymem  i  pasibrzuchem.  Nieproszony  wchodził do  chat  i  co  w  nich  znalazł
jadalnego,  to  natychmiast  chciwie  pożerał.  Mężczyźni  choć silni,  bali  mu  się
przeciwstawić,  bo  jedną ręką zamknięte  drzwi  chat  rozbijał,  gdy  nie  znalazł nic
w chacie zabierał owce, kozy, cielęta.

A najbardziej  upodobał sobie  chatę pewnej  wdowy.  Kiedy  już pożarł jej
ostatnią kozę,  biedna  postanowiła  opuścić osadę.  Idzie  lasem i  spotyka  babulinę
stareńką, co  na  pustkowiu  w  samotnej  chacie  mieszkała.  Ludzie  znachorą ją
nazywali, bo na chorobach się znała, ziołami leczyła. Lecz bez potrzeby do niej nie
chodzili, a z daleka omijali jej chatę, bo się jej bali. Potajemnie o niej szeptano,  że
sektaniem złe moce przyzywa i czarować potrafi. Babuleńka owa zapytała płaczącą
wdowę, co  ją w  świat  wypędza.  Wdowa zaczęła  żalić się babuli,  że  to  olbrzym
pasibrzuch tak sobie upodobał jej chatę, że wszystko co miała do jedzenia pożarł.
Przyszłoby  jej  w  chacie  z  głodu  zemrzeć,  dlatego  w  świecie  innego  schronienia
szukać idzie. Zamyśliła się babula i powiada:
- Pasibrzucha czas ukarać.
Następnie starowina coś wdowie do ucha cicho poszeptała i rozeszły się, babina do
puszczy, a wdowa zawróciła do swojej chaty. Nie minął dzień, a olbrzym do wdowy
przychodzi i pożywienia szuka. Wdowa powiada: 
- Jużci, w mojej chacie jadła nie ma, sama z gębą po chweście poszłam i u babuli, co
na pustce przy bagnie mieszka gościńca dostałam. A ile tam jadła dobrego - ho, ho, to
i opowiedzieć nie umiem. W całej wsi tyle nie ma. 

Usłyszawszy to pasibrzuch do babuli pospieszył. A babula tylko na to czekała.
Strawy jakiejś dziwnej nawarzyła i kiedy olbrzym do chaty wszedł tak powiada:
-  A toś mi  się trafił,  prawie  posiłek  ugotowałam,  to  cię gorącą zupą uczęstuje
i postawiła na ławie gar z dymiącą zupą, w której kęsy dziwnych kształtów pływały. 
- Jedz bratku, a ja ci jeszcze coś przyniosę. 
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Wyszła babula, kosz suszonych podpłomyków przyniosła i pod nos pasibrzuchowi
podstawiła. Pasibrzuch żre, a babula coś mruczy i różne dziwne znaki robi. Co chwila
na pasibrzucha spogląda,  czy  aby czar  działa sprawdza.  Chciała babula olbrzyma
w chudzielca słabego i niejadka zamienić, ale czy to olbrzym był tak na czar odporny,
czy też babinie ze starości i pośpiechu coś się w zaklęciach pomieszało dość, że czar
zadziałał nie  tak  jak  babulina  chciała.  Potężne ciało olbrzyma wprawdzie  szybko
zniknęło, ale za to  łeb olbrzyma pozostał i  jakoś dziwnie zmieniać się zaczął.  Im
gorliwiej babula zaklęcia szepce, tym bardziej zęby pasibrzucha w wielką paszczękę
się rozrastają. Głowa znikła, aż wreszcie same zębiska ogromne o czerwonej barwie
zostały.  Widzi  babula,  że  coś z  tym czarem jest  nie  tak,  już chciała  pasibrzucha
odczarować i poprzednią postać mu przywrócić, gdy ten też spostrzegł, że z nim coś
niezwykłego się dzieje, domyślił się, że to czar jakowyś baba na niego nakłada. W tej
złości otworzyła się ogromna czarna paszcza z zębiskami i połknęła sekującą babulę.
Stało się, babina zniknęła w otchłani, a olbrzyma nie miał kto odczarować. Pozostały
u niego ogromne czerwone zębiska. Utracił jednak swą wielką siłę, więc tylko nocą
po osadach grasował, gdyż czerwone zęby w ciemności  świeciły i  większą grozę
czyniły. Ludziom jadło nadal wykradał lub co żywego napotkał, to połykał. Bali się
ludziska,  straszydło  owe  Czerwonymi  Zębiskami  nazywali  i  o  zmierzchu  drzwi
budynków dobrze  zamknąwszy,  domostwa  nie  opuszczali.  Czerwonym Zębiskom
głód doskwierał. Wszystko co żywe, zwierzęta i ptaki przed nim uciekały. Zielskiem
i drobnym robakiem głód zaspakajać musiały. 

Opuściły Zębiska ludzi,  w puszczę ogromną poszły i  ślad po nich zaginął.
Z latami i  bory wycięto, pola uprawne powstały, wsie duże się zaludniły. Lecz na
terenach dawnej puszczy pamięć o Czerwonych Zębiskach przetrwała. Jeszcze dziś
mamy straszą nimi nieposłuszne dzieci i ludzie na noc szczelnie domostwa zamykają.
Nowy czas inne zło rodzi, ale o starym pamiętać nie zaszkodzi.
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Tajemnica
wiatrakowej góry
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Przy  drodze  wiodącej  z  Klonowy do  Owieczek,  na  piaszczystej  górce  stał
drewniany wiatrak. Wiatr obracał ogromne śmigła i kamienne żarna mieliły ziarno na
mąkę.  Właściciel  wiatraka  Pytlarzem  zwany,  był  chłopem  dobrym,  życzliwym,
ludziom  sumienną  miarą  mąkę  odmierzał.  Dlatego  przywozili  chłopi  ziarno,  aż
z odległych  wiosek,  na  piaszczystej  górce  siadali,  za  mąką  czekali  i  czekanie
rozmową skracali.  Wszyscy oni lubili posiedzieć do południa. Niejeden chociażby
już mąkę miał, to do południa przeczekał, by dziwo wiatrakowej góry zobaczyć. Gdy
słońce wskazywało południe, ze stromego zbocza góry wychodziły równo czwórkami
cienie zbrojnych wojów. Obchodzili oni strome zbocze góry i po północnej stronie
znów pod ziemię zapadali. Woje ukazywali się tylko wtedy, gdy dzień był piękny,
słoneczny, a niebo jasne i bezchmurne. 

Stare podanie ludowe przekazywane z pokolenia na pokolenie mówi, że dawno
temu, kiedy na sieradzkim zamku panował książę Leszek Czarny, na ziemię księstwa
napadli potężni i dzicy Tatarzy. Oddział książęcych wojów na zachodnich obrzeżach
księstwa dzielnie ziem bronił,  lecz ogromna liczba Tatarów okrążyła bohaterskich
wojów odcinając im drogę ucieczki.  Wtedy to woje modlitwą zaczęli  wzywać na
pomoc Bogarodzicę. I stało się tak, kiedy już, już mieli popaść w okrutną niewolę lub
życie stracić, przed wojami stanęła przepiękna niewiasta i swym złotym płaszczem
osłoniła ich przed zgrają tatarską. Następnie ruchem ręki ziemię otworzywszy pod
piaszczystą górką ich schroniła, snem cichym i szczęśliwym ukoiwszy. Stało się to
w dzień piękny i  słoneczny, w samo południe.  Na pamiątkę w taki właśnie dzień
wychodzą woje świeżego powietrza zaznać, od ptaków wieści posłuchać. Podobno
niewidzialna  ich  ręka  okolicę  od  nieszczęścia  chroni.  Niewidzialni  wychodzą  do
walki wtedy, gdy trzeba ducha rycerskiego i obronnego w mieszkańcach rozniecić. 

Z  czasem ktoś  na  górce  pobudował  wiatrak  i  wtedy  okoliczni  mieszkańcy
spostrzegli  owo dziwo.  W bajanie  starców uwierzyli.  Dziś  już wiatrak nie  miele,
odpadły mu śmigła, stoi walący się szkielet z połamanymi krokwiami. Z części góry
wybrano piasek potrzebny do budowy nowych domów. 

Na wiatrakowej górze nikt już nie siada, by przemarsz dawnych obrońców tej
ziemi  oglądać.  Tylko czasem babcie  swym wnukom opowiadają  o  tych dawnych
wojach, co to woleli skryć się pod ziemią,  niż popaść w haniebną tatarską niewolę.

Kiedy byłam małą dziewczynką chodziłam ze swoją klasą na wiatrakową górę,
oglądałam sunące cicho po ziemi cienie wojów i słuchałam jak pani Juszczakowa
opowiada  nam  ich  historię  w  legendzie  powtarzaną.  I  co  z  tego  opowiadania
zapamiętałam, to spisałam.

103



Opowieść
o złym karczmarzu

Dawno  temu,  kiedy  chłopi  musieli  odrabiać pańszczyznę, bogaty  hrabia
Taczanowski w swoich posiadłościach przy rozstaju dróg na skraju lasu wybudował
karczmę. Surowo przykazał swoim chłopom, by tylko w niej pili gorzałkę, natomiast
chłopów, którzy pili w innej karczmie chłostą karał. Sam karczmy nie prowadził, lecz
dodawszy  do  niej  kilka  mórg  ziemi  wydzierżawił,  wysokim czynszem dzierżawę
okładając. Karczmarzem był chłop chciwy i oszust. Gorzałkę skąpo mierzył, z wodą
mieszał,  podpitym  chłopom  do  rachunku  dopisywał.  A  skąpy  był,  podróżnego
w biedzie  nie  poratował,  żebrakowi  wsparcia  odmawiał,  spragnionemu
przechodniowi bez zapłaty nawet wody za studni nie dał.  Każdy grosz oszustwem
i ludzką krzywdą zarobiony na złoto zamieniał i w szkatule składał. 

Mijały  lata,  karczmarz  z  wiekiem stawał się chciwszy,  na  chłopów którzy
karczmę omijali  hrabiemu uskarżał zemstę na nich sprowadzając. Ciężała szkatuła
karczmarza, a we wsiach hrabiowskich bieda coraz to nową chatę w swe panowanie
brała.  Aż razu  pewnego  do  karczmy  zawitał dziwny  wędrowiec.  Na  obcą modę
ubrany niby starzec,  a  w ruchach lekki,  niby chudy,  a  spojrzeniem i  głosem siłę
wielką przejawiający.  Niby  to  utrudzon  wielce  do  karczmy  wszedł i  karczmarza
o jałmużnę prosił. Karczmarz jałmużny nie dał, a widząc, że przybyły nie zbiera się
do odejścia psami go poszczuł. I wtenczas stała się rzecz dziwna. Starzec kosturem
machnął, a psy ogromne i złe bestie podkuliwszy ogony ze skowytem w las poszły.
Do purpurowego ze złości karczmarza tak powiedział:

Psami szczujesz podróżnego
Nie dawszy wsparcia potrzebnego
Jak cię ukarać już wiem
Trzeba ci zostać psem
Złoto twe z krzywdy i zła
Niech karczmę do ziemi pcha
Niech ziemia ją pochłonie tak
By nie został po niej ślad

To powiedziawszy wyszedł.  Uszedłszy piaszczystą drogą metrów niewiele obrócił
się w  stronę karczmy  i  kosturem pogroził.  Na  znak  dany  kosturem ziemia  pod
karczmą zaczęła  się rozstępować i  karczma  powoli  w  niej  zapadać.  Przerażony
karczmarz chciał jeszcze szkatułę ze złotem ratować, lecz sam w wielkiego, czarnego
psa się zmienił i wraz z karczmą zapadł pod ziemię. 

Od tego zdarzenia ludzie przechodzący wieczorem często widzieli  jak koło
miejsca,  gdzie  karczma  zapadła  się pod  ziemię wielki,  czarny  pies  chodzi
i czerwonymi  ślepiami błyska.  A  że było to przy drodze wiodącej  do miasteczka,
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wielu takich  było,  co psa  widzieli.  W miejscu  zapadniętej  karczmy ciemną nocą
ogień się wydobywał  i niby ogniki nad ziemią tańczył. Ludzie wtedy mówili: 
- Karczmarzowe złoto się pali. 

Po  latach  ktoś litościwy  przy  tym  rozstaju  kapliczkę postawił z  Panią
Jasnogórską. Mijały lata, przeszły wojny, chłopi wolność od pańszczyzny odzyskali,
a  czarnego psa  jak  dawniej  i  teraz  w ciemną noc koło kapliczki  spotkać można.
I teraz przytrafi się czasem zapóźnionemu przechodniowi,  że czarny pies przy nim
stanie i ognistym ślepiem błyśnie. Ludziom krzywdy nie robi, lecz dymem  i siarką
od niego powieje, co mniej odważnego strach ogarnie. Ludzie o karczmie zapomnieli,
tylko pole dawniej do karczmy należące karczmarskim jest zwane. 

I kapliczka stoi jeszcze na rzeźbionym drewnianym cokole, pochylonym przez
burze  i spróchniałym. A w niej obrazek Pani Jasnogórskiej przy której wartę trzyma
Stefan  Batory  i  Jan  Sobieski.  Stoi  kapliczka  na  straży  drogi,  by  podróżnym nie
przytrafiło się zło.
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OPOWEŚĆ 
O ŻEBRACZEJ KAPOCIE

106



Dawno,  dawno  temu  w  czasach,  kiedy  krajem  rządził bogaty  i  groźny  car,  na
pustkowiu pod lasem mieszkał sobie chłop. Za cały majątek posiadał dwie morgi
torfowiska  i  lichą chałupę.  Chłop  kopał torf  i  sprzedawał go  Żydom,  łowił ryby
w zalanym wodą wyrobisku torfowym oraz wynajmował się do pracy u bogatych
gospodarzy.  W jego  chacie  była  córka  dziesięcioletnia  -  Scholinka,  dziewczątko
małe,  chude,  z  włosami  czarnymi  jak krucze  pióra  i  dużymi,  brązowymi jak torf
oczyma.  Scholinka,  choć mała,  wszystkie  domowe  prace  robiła,  chatę sprzątała,
strawę gotowała, odzienie  prała. I choć skromnie  żyli, to bieda omijała ich dom, za
daleko  jej  było  od  wsi  do  chłopa  torfiarza,  a  we  wsi  chałup,  gdzie  mogła  się
wygodnie rozgościć nie brakowało. 

I żyli sobie ojciec z córką cicho i szczęśliwie. Razu jednego do chaty torfiarza
dowlókł się słaby i zdrożony starzec,  żebrak. Scholinka ulitowała się nad ubogim,
nakarmiła,  umyła  i  na  łóżku  położyła,  żeby  sobie  biedaczysko  odpoczął.  Lecz
nazajutrz  starzec nie  wstał i  nie  powędrował dalej  w  świat,  ciężka  choroba  go
dopadła.  Scholinka  nieznajomego  opieką otoczyła,  ziółka  warzyła,  nawet  ojca
uprosiła,  by  znachora  sprowadził.  Nic to  jednak nie  pomogło,  nie  minął miesiąc,
a ojciec Scholinki na mogiłkach kopał dół. Po starym  żebraku została tylko kapota
długa, gęsto łatami poszyta. 

Tę kapotę Scholinka  jeszcze  za  życia  starego powiesiła w komorze  i  wnet
o niej  zapomniała.  Minął jakiś czas  i  do  chaty  torfiarza  wkradł się niedostatek.
Choroba jakaś dziwna siły mu odebrała. Nie pomagały zioła i leki znachora, nie miał
już siły wynajmować się do pracy u bogatych gospodarzy, nie miał siły kopać torfu.
Już tylko  leżał w  łóżku  i  ciężko  oddychał.  Zrozpaczona  Scholinka  na  lekarza
sprowadzonego z miasta wyprzedała z domu wszystko, co tylko Żydzi i chadrzykowie
kupić chcieli.  Dobytku  jednak  na  długo  nie  starczyło,  a  siły  ojcu  nie  wracały.
Przyszedł dzień kiedy sprzedała  Żydowi ostatnią pierzynę, którą ojciec był okryty.
W  komorze  znalazła  zapomnianą żebraczą kapotę,  chciała  nią okryć drżącego
z zimna ojca,  lecz  przy  zdejmowaniu  z  haka  kapota  dziwnie twarda i  ciężka się
zdawała dziewczynie. Ciekawa co takiego twardego w kapocie się chowa, jęła którąś
łatę odrywać, a  spod  łaty  złoty  pieniążek  wypadł   i  z  brzękiem potoczył się po
kamiennej podłodze komory. Serce radośnie zabiło dziewczynie i dalejże następne
łaty odrywać, a spod każdej złoty lub srebrny pieniądz wypada. 

Odpruwa  Scholinka  łaty,  zbiera  pieniążki,  a  łat  jakby  przybywało.  Zbiera
pieniążki, zbiera, już nazbierała fartuszek cały, a na kapocie jakby łat nie ubyło. Całą
noc kapotę pruła, aż z niej kupka strzępków została, za to w kąciku komory glinianą
dojenkę pełną złotych rubli i srebrnych złotówek ustawiła. Dopiero to było szczęście
dla dziewczyny. Rankiem podwodę najęła, chorego ojca do miasteczka, do lecznicy
lazaretem zwanej zawiozła. W lazarecie lekarz mądry był, uczony, lekarstwa dziwne
chłopu dał, które w krótkim czasie chorobę z niego przepędziły. Zdrów torfiarz do
dawnej  pracy  powrócił, do  chaty  nowy  dobytek  kupił.  Mając  garniec  pieniędzy
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Scholinkę za bogatego gospodarza wydać chciał. Scholinka jednak wolała parobka
Ludka, co to dawniej w lesie krowy wypasał i czasem dla niej fujarki  z wierzbiny
wystrugiwał. 

Wyprawił chłop Scholince z Ludkiem wesele. Za pieniądze młodzi kupili sobie
szmat  pola,  łąki  i  lasu.  Pobudowali  nową chałupę.  Na  mogiłce  żebraka  ustawili
kamienny krzyż.  Scholinka za duszę biedaka dała na mszę w niejednym kościele.
Ojciec, Scholinka i Ludek żyli długo i szczęśliwie. Z ich rąk otrzymał wsparcie każdy
potrzebujący. Do dziś żyją ich wnuki i prawnuki.
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