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Czarne
Licho mieszka na dnie jeziora

Gopło. Ma czarny łeb, czarny brzuch,
czarne łapy i czarny ogon, nawet j´zor ma
czarny i czarne myÊli pod czarnà czuprynà. 

W dzieƒ Êpi pod pierzynà z mułu, w nocy pracuje. Gdy
Êpià gospodarze, tu im coÊ nadtłucze, tu poplàcze, tam
nadpsuje. Praca Licha jest licha, bo Licho nigdy nie

doprowadza niczego do koƒca. Ot, choçby postanawia
zbiç gliniany garnek, w ostatniej chwili jednak zmienia

zamiar i tylko obija ucho. Albo zamiast, jak planowało,
połamaç gospodyni kołowrotek, jedynie plàcze jej

prz´dz´. Dzieciom nie kradnie wszystkich zabawek, 
lecz tylko te, które lubià najmniej…

Licho i Inni to efekt współpracy znanej pisarki i znawczyni surrealizmu, 
Agnieszki Taborskiej z wybitnym ilustratorem i projektantem, Lechem

Majewskim. Pi´tnaÊcie opowieÊci dowcipnie, poetycko i nowoczeÊnie
podejmuje tematyk´ polskich baÊni, zaskakujàco interpretujàc motywy
ludowe i elementy folkloru. Uwzgl´dniajàce wra˝liwoÊç dzisiejszego

czytelnika, przepisane na nowo i „odkurzone” bajki wypeł-
niajà wielkà luk´ na naszym rynku. PrzyjemnoÊç 
czytania o Lichach, Utopcach, Dziwo˝onach,

Boginkach, Niebo˝´tach, Wiedêmach, Olbrzymach,
góralskiej parzenicy, zakopiaƒskich kierpcach,
koniakowskich koronkach, łowickim

pasie i wielu innych cudach
docenià zarówno dzieci,

jak i doroÊli.
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Wioska 
inna niż inne wioski
Pewnego razu trafiłam do mazowieckiej wioski. W wiosce –
jak to w wiosce – były drewniane chałupy bł´kitne, w nich
izby bielone, na ka˝dej chałupie strzecha pełna koników pol-
nych. W oknach dygoczàce od upału czerwone pelargonie,
drzwi zwaliste i skrzypiàce, do których otwarcia trzeba było
niekiedy czarodziejskiej ró˝d˝ki. Przed ka˝dà chałupà drew-
niana ława, a w niej rodzina uwijajàcych si´ dniem i nocà ko-
rników. Kto przyło˝y ucho, usłyszy ich pracowite stukania. Na
ka˝dej ławie siadywała niegdyÊ gospodyni w kolorowej
spódnicy i dumała nad wszechÊwiatem. Za chałupà kamieƒ
polny, o którym gospodarze powiadali, ˝e go za dziada
pradziada babki prababki podrzucił Olbrzym.

Mi´dzy chałupami droga piaszczysta, w
iodàca nad

staw. W stawie – jak to w stawie – mieszkały
 Licha 

i Boginki. Wokół stawu rosły wierzby rosochate, sz
u-

miàce, pełne dziupli. W dziuplach Krasnoludki,

Niebo˝´tami zwane. Nad wioskà, nad staw
em niebo bez

chmurki, w rozgrzanym powietrzu zapac
h macierzanki.

Trudno si´ jednak wszystkiemu dokładni
e przyjrzeç, bo

słoƒce Êwieci prosto w oczy, a mienià
ca si´ w jego

blasku wa˝ka cały czas Êciàga na siebie 
wzrok. 

Niewiele wi´c brako
wało, bym poszła da

lej, nie zauwa˝ajàc, ˝
e ta wioska

jest niby jak inne, 
a jednak od innych

 inna. Nie ma w ni
ej bowiem

mieszkaƒców. Nie m
a pyzatych gospodyƒ

 ani gospodarzy o ˝y
lastych dło-

niach. Nie ma umoru
sanych dzieci ani ps

ów Burków w kolorz
e błota. Nie

ma kowali, nie ma k
arczmarzy, nie ma b

abuleƒki zbierajàce
j zioła, ani

nawet dzwonnika dr
zemiàcego przy koÊc

ielnej wie˝y. Jest tylk
o strach na

wróble i dziwny ko
t. Niby to kot, ale b

ardziej z bajki ni˝ 
z ˝ycia, bo

niebieski w ˝ółte pa
ski. I gdy tak si´ dziw

iłam, kot nie kot pod
szedł tu˝-

tu˝, otarł si´ porozum
iewawczo o mojà no

g´, mrugnàł i lewym 
wàsem dał

mi znaç, by pójÊç za 
nim. 

RuszyliÊmy piaszczys
tà drogà nad stawem

, w którym pluskały s
i´ Licha i Boginki.

PrzebiegliÊmy przez
 zagajnik, gdzie zza d

rzew machały do na
s Dziwo˝ony.

SzliÊmy pod wierzbami, w dziuplach których
odpoczywały w hama-kach Niebo˝´ta. Masze-
rowaliÊmy wÊród bł´kitnych chałup, a nad
głowami koncertowały nam koniki polne. Ju˝
mieliÊmy przysiàÊç na drewnianej ławie, w której
rodzina korników odprawiała właÊnie wesele, gdy
kot nie kot zobaczył mysz, szarà polnà myszk´, 
i pomknàł za nià, zapominajàc, ˝e jest kotem 
z bajki. Jednak i mysz okazała si´ myszkà z bajki,
wi´c zagrała mu chudymi łapkami na spiczastym
nosie i znikn´ła, nim odbiegł za daleko.

Po chwili ruszyliÊmy dalej. Niebiesko-˝ółta plama migała przedemnà w morzu zieleni, a˝ zatrzymała si´ przy pochylonej ze staroÊcichatynce. Koło chatynki była zarosła pokrzywami studnia, kołostudni le˝ał glinia- ny garnek. Garnek nie miał ucha, bo CzarneLicho dawno temu je obtłukło. Kot nie kot prawym wàsem dał miznak. Podniosłam garnek, zajrzałam do Êrodka, przechyliłam i napokrzywy wysypał si´ deszcz po˝ółkłych kartek. Kot nie kot zachi-chotał cicho i znikł. Pochyliłam si´ nad kartkami, rozło˝yłam jewÊród pokrzyw, zacz´łam czytaç. 
Kartki były tak stare, ˝e cz´Êç rozsypała si´ w palcach.
Z pozostałych dowiedziałam si´ o wiosce, którà
mieszkaƒcy opuÊcili ze strachu przed czarami
Wiedêmy spod D´bu. Przeczytałam o Niebo˝´tach, 
o Lichach i Utopcach, o magicznej paj´czynie, o koni-
akowskich koronkach, o chustach gaêdzin z Cho-
chołowa, o czepcach Kurpianek, o t´czy zastygłej 
w tkaninie i wielu innych cudach. Pewnie nie
uwierzyłabym w to wszystko, gdybym przypadkiem
nie trafiła do mazowieckiej wioski, innej ni˝ inne
wioski na Mazowszu, Podhalu, Kaszubach, Kurpiach… 
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Licho

Dawniej Licha pomieszkiwały głównie w wielkopolskich wsiach,
przed miastami czujàc respekt. Wszystko si´ zmieniło, od kiedy
Czarne Licho zawróciło w głowie pewnej poznaƒskiej papudze.
Przekonało jà, ˝e wyrosnà jej nowe pióra, które swymi kolorami
przyçmià barwy t´czy. Omamiona tà obietnicà papuga tak pracowicie
zaj´ła si´ wyrywaniem sobie starych wypłowiałych piórek, ˝e
wkrótce była łysa niczym podana na półmisku pieczona kaczka. Tak
zacz´ło si´ panowanie Lich w Poznaniu, a potem i w innych miastach. 

Tak Czarnemu Lichu m
ija nocà czas na szepta

niu w uszy Êpià-

cym obiecanek-cacane
k. Rankiem ludzie i zw

ierz´ta Êwi´cie

wierzà, ˝e to wszystko
 najprawdziwsza praw

da! 

Na dnie jeziora Czarne
 Licho nie mieszka sam

o, lecz w towarzyst-

wie innych Lich. Tamte
 Licha – skrzydlate, rog

ate i kudłate – ró˝nià

si´ od niego kolorem.
 Bywajà słomkowe, po

ziomkowe, fiołkowe 

i nawet barwy opływaj
àcej je wody. Kolorowe

 Licha sà od Czarnego

mniej pracowite, ale ró
wnie złoÊliwe i rozmiło

wane w czynnoÊciach

niedokoƒczonych. To
te˝ cz´Êç nocy sp´dz

ajà zwykle na nadp-

suwaniu Êwiata: nadry
waniu, nadgryzaniu, ro

zklejaniu, podłamy-

waniu i przestawianiu
 rzeczy w inne miejsc

a. Gdy słoƒce wstaje

nad lasem, Licha czmy
chajà na dno jeziora, za

dowolone, ˝e znowu

udało si´ im troch´ na
 Êwiecie namieszaç…

Od tego czasu nie sposób znaleêç w Polsce miejsca, gdzie by si´nie wdarły. Wystarczy rozejrzeç si´ wokół: cieknàce krany, skrzyp-iàce schody, zacinajàcy si´ klucz i wypadajàce z drzwi klamki –wszystko to jest sprawkà Lich! Nie wiadomo skàd – przez wiekisiedzàc na dnie Gopła – dowiedziały si´ prawdy o ludziach: ˝etylko co setny człowiek naprawi kran, naoliwi zamek i wymieniklamk´. Reszta poczeka, a˝ rzeczy nadpsute zepsujà si´ do cna.Tote˝ Licha wylegujà si´ w bagnie, zacierajàc z uciechy brudnewłochate łapska. Tak im łatwo i przyjemnie nadpsuwaç Êwiat,który przez ich sprawki zacina si´, skrzypi, rz´zi, rozsypuje i toczysi´ dalej. A˝ do nast´pnej wizyty Czarnego Licha. 
Dlatego lepiej nie màciç w Gople wody. Mo˝e
którejÊ nocy Licha zasnà tak mocno, ˝e za-
pomnà o psuciu i nadgryzaniu? I wtedy znów
zapanuje Êwi´ty spokój. I nikt nie b´dzie si´ bał,
˝e ktoÊ mu we Ênie namiesza w głowie. A jeÊli
Licha gdzieÊ si´ jeszcze wówczas z dna Gopła
ruszà, to tylko na strony ksià˝ek. Ale stamtàd nie
zepsujà ju˝ niczego… 
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Czarne Licho mieszka na dnie jeziora Gopło. Ma czarny łeb, czarny
brzuch, czarne łapy i czarny ogon, nawet j´zor ma czarny i czarne
myÊli pod czarnà czuprynà. W dzieƒ Êpi pod pierzynà z mułu, 
w nocy pracuje. Gdy Êpià gospodarze, tu im coÊ nadtłucze, tu
poplàcze, tam nadpsuje. Praca Licha jest licha, bo Licho nigdy nie
doprowadza niczego do koƒca. Ot, choçby postanawia zbiç glini-
any garnek, w ostatniej chwili jednak zmienia zamiar i tylko obija
ucho. Albo zamiast, jak planowało, połamaç gospodyni
kołowrotek, jedynie plàcze jej prz´dz´. Dzieciom nie kradnie
wszystkich zabawek, lecz tylko te, które lubià najmniej. Psu nie za-
biera budy, ale ustawia tak przemyÊlnie, ˝e od tej pory zawsze
wieje w nià wiatr i leje deszcz. Kotu tak namiesza w łebku
obiecankami morza sma˝onych rybek, ˝e ten przestaje łapaç
myszy i miauczy z głodu. A mysz, której Licho przyrzekło złote góry
sera, nic innego nie robi, tylko Êni, ˝e siedzi na szczycie Giewontu
z ementalera. 
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Niebożęta

Niebo˝´ta – zwane te˝ KraÊni´tami, Pi´dzimi´˝ykami, Domowikami,
Latawcami, Skarbkami, Karzełkami lub Krasnoludkami – mieszkajà pod
muchomorem, w dziupli, w łupinie orzecha. Czasem dzielà nork´ z kretem.
Zdarza si´, ˝e wspinajà si´ na dach, by znaleêç schronienie w bocianim
gnieêdzie. Dawniej pomagały ludziom. Usiłowały naprawiç wszystko to, co
zepsuło Czarne Licho. Wielkà radoÊç czerpały ze sprzàtania, cerowania,
podlewania, przynoszenia potrzebnych rzeczy i odnoszenia ich na właÊ-
ciwe miejsce. Gospodynie tak przywykły do krzàtajàcych si´ po izbie lud-
ków, ˝e prawie ich nie zauwa˝ały. Czasem tylko stawiały im w kàcie misk´
z kropelkà mleka i ły˝kà kaszy okraszonej skwarkà. 

Màdre Wiedêmy twierdzà, ˝e Niebo˝´ta wrócà. Pewnie wtedy, gdy na-
jmniej b´dziemy si´ ich spodziewaç. A mo˝e gdy całkiem o nich zapom-
nimy? W ka˝dym razie pewnego deszczowego ranka zjawià si´, by
podaç nam parasol lub naprawiç zepsutà wycieraczk´ w samochodzie.
Dlatego – dopóki ukrywajà si´ w nie swojej skórze – lepiej odnosiç si´
do Êwiata z szacunkiem. Nigdy bowiem nie wiadomo, czy mamy do
czynienia tylko ze starà sprzàczkà przeznaczonego na Êmietnik buta,
czy te˝ mo˝e przyczaił si´ w niej Krasnoludek, inaczej Niebo˝´ciem
zwany. Bo Êwiat jest pełen tajemnic, niezwykłych zdarzeƒ oraz stworzeƒ
przemienionych w coÊ lub kogoÊ innego. Tote˝ widzàc wyglàdajàce 
z gniazda piskl´ta z rozdziawionymi dzióbkami, nie mo˝emy byç pewni,
czy to nie przebranie. Czy przypadkiem w ptasie piórka nie ubrały si´
brodate ludki o pomarszczonych twarzyczkach.

A˝ pewnego słonecznego ranka Niebo˝´ta przestały pomagaç. Dlaczego– nie sposób dziÊ dociec. Mo˝e rozleniwiła je letnia pogoda? Mo˝e przes-traszyła dziewczynka, która zbyt długo chodziła Êcie˝kà w lasku przypla˝y, wykrzykujàc ten sam refren: „Krasnoludki, krasnoludki, nie ucieka-jcie!”. A mo˝e uwa˝ały, ˝e ich prac´ nie doÊç si´ ceni? Tak czy inaczej, nistàd, ni zowàd, gospodynie nie mogły daç sobie rady w kuchni, gospo-darze na polu słabli z głodu i pragnienia, dzieci płakały w kołyskach, psynie umiały op´dziç si´ od pcheł, a koƒskie grzywy zbijały si´ w kołtuny.

Gospodarze w polu wiedzieli, ˝e w południe
 gromadka duszków 

w rudawych ubrankach z zaj´czej sierÊci pr
zytaszczy im kubek

wody i pajd´ chleba. Kowale nie szukali długo
 młota ani obc´gów,

bo same do nich sun´ły, pchane przez dzi
esiàtki pracowitych

ràczek. Dzieci w kołysce zapominały o płaczu
, kiedy pochylały si´

nad nimi rozeÊmiane brodate twarzyczki. Na
wet psy nie musiały

si´ drapaç, bo Niebo˝´ta cierpliwie wyłapywa
ły im pchły. Koniom

zaÊ tak pi´knie plotły grzywy, ˝e siwki i kaszt
anki stawały si´ na-

jbardziej pró˝nymi mieszkaƒcami zagrody i n
ic innego nie robiły,

tylko podziwiały w potoku własne odbicia. 

Nie doÊç, ˝e Niebo˝´ta nie pomagajà ju˝ lud
ziom, psom ani ko-

niom, ale przybierajà nie swoje postaci. Pod
szywajà si´ to pod

Êwie˝o wyklute bocianiàtka w gnieêdzie na da
chu chałupy sołtysa,

to pod zajadajàce kawał dziurawego sera mys
zy, to pod ponurego

Olbrzyma, odwiedzajàcego jesienià słowiaƒsk
ie krainy. Zdarza si´,

˝e bura myszka spojrzy na gospodyni´ błysz
czàcymi krasnalimi

oczkami, lecz zaraz wraca do zwierz´cego wci
elenia. Przebieranki

te jeszcze bardziej màcà ludziom w głowach. 

Gdy Niebo˝´tom udało si´ na chwil´ wyrwaç z gospodarstwa, zaraz
p´dziły do lasu. Rankiem rozchylały płatki kwiatom i prostowały
skrzydła wykluwajàcym si´ z kokonów motylom. W południe za-
st´powały w Êpiewaniu zm´czone upałem ptaki. O zmierzchu wiodły
sarny do wodopoju. Nocà w´drowały leÊnà Êcie˝kà, przyÊwiecajàc
sobie kawałkiem próchna i odganiajàc sowy od cudzych gniazd. 
Ani ludzie, ani zwierz´ta nie wyobra˝ali sobie bez Niebo˝àt ˝ycia. 
Tak było długo, bardzo długo.
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Boginki
Jak suwalska ziemia – suwalskà ziemià, jeziora – jeziorami, a mgły nad nimi
– mgłami, nikt si´ nigdy tak nie zdumiał, jak zdumiał si´ Zbyszko, kiedy
pewnego razu wracał z karczmy. Szedł lipcowà nocà póêniej ni˝ zwykle, 
w głowie szumiało mu wi´cej ni˝ zazwyczaj słodkiego wina i głoÊno
wyÊpiewywał o leÊnych zjawach. Takie bowiem znał piosnki, nucił je od
małego, nie zastanawiajàc si´, co znaczà i komu mogà wpaÊç w ucho.

Było ich trzy, bo to liczba magiczna, ulubiona przez dobre i złe
czary. O takich właÊnie leÊnych zjawach chwil´ wczeÊniej Zbyszko
wyÊpiewywał, maszerujàc niepewnym krokiem leÊnà drogà. „Co
wypowiesz w złà godzin´, sprawdzi si´ szybciej, ni˝ czarny kot
zajrzy w głàb komina” – przypomniała mu si´ przepowiednia
Babuleƒki zbierajàcej zioła. Kilkakrotnie słyszał to dziwne zdanie
i za ka˝dym razem Êmiał si´ z zabobonów staruszki.

Tymczasem Boginki wcià˝ wirowały, ale wolniej, jakby w półÊnie.
Teraz ju˝ nie spuszczały ze Zbyszka oczu. Ten czuł, ˝e słodkie
wino, jeszcze przed chwilà szumiàce mu w głowie, nagle wywi-
etrzało, jakby wcale tego wieczoru nie wstàpił do karczmy. Czuł,
˝e cały si´ topi niczym zapomniana na piecu osełka masła. Nie
wiadomo, ile czasu min´ło. DoÊç, ˝e zdziwiony długà ciszà Krasnal
wyjrzał z kryjówki, zerknàł na Boginki, zerknàł na Zbyszka, po
czym jeszcze gł´biej zakopał si´ w mchu i na wszelki wypadek
zakrył oczka zeschni´tymi liÊçmi.

Zielone szaty, zielone włosy, powabny taniec i t´skne spojrzenia – tojeszcze nie koniec rzucanego przez Boginki czaru. Wkrótce rozległ si´Êpiew. Ni to wesoły, ni smutny, ni to szybki, ni wolny, ni to głoÊny, ni cichy.Raz pieÊƒ zdawała si´ płynàç z ust jednej Boginki, to znów nuciły jà wszys-tkie trzy. Temu ju˝ Zbyszko nie mógł si´ oprzeç. Nie baczàc na moczaryani na wiatr, który si´ raptem zerwał, ruszył ku jezioru. Pró˝no spod mchuwołał za nim Krasnal drugà przepowiedni´ Babuleƒki: „Co zobaczysz wnoc, gdy ksi´˝yc w nowiu, nie całkiem przyjdzie z tego Êwiata!”.
Bo rzeczywiÊcie, Boginki podobne były do wiejskich dziewczàt, a zarazem niepodobne. Jak córy gospodarzy, miały wianki wewłosach, lecz uplecione z kwiatów z odległej krainy. Płyn´łaod nich woƒ niepokojàca i odurzajàca. Zauwa˝yłby Zbyszko tedziwy, gdyby czar nie zawładnàł nim do reszty. 

Kroczył nie całkiem prosto, obijał si´ o pnie szumiàcych 
nad nim 

z niepokojem drzew, potykał o wystajàce korzenie, rozdepty
wał pier-

wsze w tym roku grzyby. Droga zdawała mu si´ bardziej k
r´ta ni˝

zwykle, w obolałej głowie coÊ dzwoniło, huczało i próbowało
 znaleêç

sobie miejsce, choç Zbyszko czuł, ˝e panuje ju˝ w niej strasz
ny Êcisk.

Ksi´˝yc był w nowiu, z nieba mrugały gwiazdy, w rozgrza
nym po

upalnym dniu powietrzu pachniały zioła. Koniki polne wt
órowały

piosence ze zdumiewajàcym zapałem.

Zm´czony długà drogà i wieczorem sp´dzonym w karczmie,
 Zbyszko

wynurzył si´ zza starego d´bu i stanàł nad rozbrzmiewajàcy
m ˝abim

koncertem jeziorem. Popatrzył na odbity w wodzie srebr
ny sierp

ksi´˝yca i poczuł, ˝e coÊ jest nie całkiem tak jak zazwycza
j. Przejàł

go strach i ciekawoÊç zarazem, i ch´ç ucieczki, póki jeszcze 
czas. Nie

mógł si´ jednak ruszyç, bo jakaÊ przemo˝na siła trzy
mała go 

w miejscu, ka˝àc wybałuszaç Êlepia i wpatrywaç si´ w taf
l´ wody,

póki łzy nie zamgliły mu widoku. 

Wówczas coÊ plusn´
ło, j´kn´ło, zaszum

iało, zawirowało w
okół Zbyszka 

i przycupni´tego p
od muchomorem N

iebo˝´cia. Sypn´ło
 im w oczy zło-

tym pyłem, trwog
a podniosła im w

łosy pod czapkam
i. Krasnoludek

skulił si´ w mchu. 
Zbyszko dalej stał

 oczarowany. 

Przed nimi, ledw
ie dotykajàc bosy

mi stopami tafli w
ody, taƒczyły

Boginki, inaczej 
Topielicami lub 

Rusałkami zwane
. Ubrane były 

w zielone szaty, ot
ulone si´gajàcymi

 do kostek zielony
mi włosami. Pa-

trzyły ni to przed s
iebie, ni to na Zbys

zka, ni to na ksi´˝y
c w nowiu. Były

tam, a jednoczeÊn
ie ich nie było – t

ak lekko i bezsze
lestnie stàpały.

Zdawało si´, ˝e sà
 półprzezroczyste

. 
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Szedł jak lunatyk, z uszami pełnymi Êpiewu i wzrokiem ut
kwionym w zielone

pukle, zielone szaty i wianki o nieznanej barwie, wi´c nie
 słyszał ani wołania

Krasnala, ani ostrzegawczego pohukiwania wyglàdajàcej z d
ziupli Sowy. 

Boginki przestały wirowaç. Kołysały si´ teraz w miejscu, wy
ciàgajàc do Zbyszka

oblepione wodorostami r´ce. Był na tyle blisko, ˝e widział, ja
k blade majà twarze 

i jak patrzà spod przymru˝onych powiek z ironicznym
 uÊmiechem. Mógł

rozró˝niç słowa piosenki: chłopiec, bagno, wodna gł´bina, to
pielcy, załaskotanie

na Êmierç… Poczuł niepokój, a mimo to sunàł dalej, bo zatrzymaç si´ ju˝ 
nie mógł.

Krasnal czekał na odpowiedê. Boginki patrzyły po sobie
całkiem ju˝ przytomnym, pełnym zakłopotania wzrokiem.
Zbyszko przestał je nagle interesowaç. 
– Zawsze to samo – mruknàł Krasnal do przysłuchujàcej si´ 
z ciekawoÊcià ˚aby. 
Do Êwitu zostało jeszcze doÊç czasu, by Boginki zastanowiły
si´ nad odpowiedzià. Zbyszko, Krasnal i ˚aba zasiedli 
w oczekiwaniu na zroszonej rosà trawie. Milczenie przer-
wała Pierwsza Boginka :

Szcz´Êliwie skradał si
´ za nim Krasnoludek

. 

W ostatniej chwili Krasn
al wydostał si´ spod 

mchu, zrzucił z siebie
 zeschni´te liÊcie 

i na złamanie karku p
ognał na ratunek. Nie

 darmo ˝ył sto lat, nie
 darmo obok Sowy 

i Babuleƒki był najmà
drzejszym mieszkaƒc

em lasu. Dobrze wied
ział, czym si´ w noc,

gdy ksi´˝yc w nowiu, 
koƒczà spotkania z Bo

ginkami. Wiedział, ˝e jeÊli na cza
s nie zada

właÊciwego pytania, s
łuch po Zbyszku przep

adnie. Jak inni przed n
im wejdzie w bagno

za daleko, wpadnie w
 topiel i zginie w obj´c

iach rozeÊmianych Bo
ginek, które przerwà

na chwil´ piosenk´, b
y w milczeniu cieszyç

 si´ nowà zdobyczà. 

Krasnal znał pytanie, 
które mogło pozbawiç

 Boginki magicznej mo
cy i zdjàç czar z ich

ofiary. Uratował ju˝ n
iejednego parobka za

gubionego w drodze 
z karczmy i nie przy-

padkiem spacerował t
ego wieczoru brzegie

m jeziora.

– Kr´cimy si´, taƒczymy i zwodzimy wracajàcych z karczmy parobków, by wypełniç czymÊ czas.
– Bo gdy nic nie robimy, patrzymy na ksi´˝yc, zaczynamy rozmawiaç, mówimy o tym i owym… – dorzuciła Druga. 
– I sprzeczka gotowa – wyjaÊniła Trzecia. 
Krasnoludek pokiwał ze zrozumieniem głowà w czerwonej czapie. ˚aba ze zdziwienia nad´ła i tak ju˝ p´kate gardło. Tylko Zbyszko zdawał si´ nie słyszeç, zaj´ty wypatrywaniem pierwszych odblasków Êwitu na niebie. – Jedno jest rozwiàzanie, by ta sama historia nie powtórzyła si´ kolejnej nocy – rzekłmàdry Krasnal. – By Boginki nie przezi´biały si´, taƒczàc w mokrych sukienkach, a młodzieƒcy nie ton´li w moczarach. Mam, co trzeba, by wszystkiemu zaradziç.

I z czerwonej kieszonki wyjàł tali´ kart. Talia była du˝a jak na miniaturowàkieszeƒ, a na obrusie z liÊci zdawała si´ jeszcze wi´ksza.
Boginki zaklaskały z uciechy, Zbyszko oderwał wzrok od nieba, ˚aba zadr˝ała z niecierpliwoÊci, była bowiem nałogowym graczem. I tak Krasnal raz jeszcze dałdowód màdroÊci godnej filozofa. 
Od tego czasu w ka˝dà noc, gdy ksi´˝yc jest w nowiu, nad brzegiem suwalskichjezior spotkaç mo˝na pochylone nad kartami postaci. To Boginki w suchych i niezawsze zielonych sukienkach, wracajàcy z karczmy zm´czony młodzieniec, Kras-nal, co ma rad´ na wszystko, oraz wygrywajàca ka˝dà parti´ ˚aba w błyszczàcym˝abocie. Jedna z Boginek zdradziła mi, ˝e najch´tniej grajà w bezika. 

Tote˝ gdy Zbyszko ju
˝-ju˝ wyciàgał r´k´ ku

 przywołujàcym

go oÊlizgłym, zielony
m ramionom, Krasnol

udek chrzàknàł,

przełknàł Êlin´ i zapy
tał donoÊnym głosem

: 

– A czemu˝ to, moje p
anny, tak kr´cicie si´ w

 koło? 

Efekt był piorunujàcy
. Boginki zastygły w n

iedokoƒczonym

geÊcie, Zbyszko jakby 
otrzàsnàł si´ ze snu, S

owa z westchnie-

niem ulgi znikła w dziu
pli i nawet ksi´˝yc ota

rł z wychudłego

oblicza kropl´ srebrzy
stego potu.
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Nazw´ „dziwo˝ony” wymyÊlili m´˝owie z podhalaƒskiej wsi Łopuszna.
Własne ˝ony zdawały si´ im tak dziwne, ˝e zacz´li szeptaç mi´dzy sobà:
„Co jeszcze te nasze dziwo˝ony wymyÊlà?”. Wszystko zaÊ wzi´ło si´ stàd,
˝e ˝ony, znudzone zwyczajnymi czynnoÊciami, postanowiły urozmaicaç
je odrobinà magii. Piekàc wielkanocne ciasto, do zwykłych składników
dodawały nitk´ paj´czej sieci utkanej w pierwszà po Bo˝ym Narodzeniu
ksi´˝ycowà noc. Do gotowanej na Wigili´ grzybowej zupy dorzucały
szczypt´ zmielonych płatków bławatka, zerwanego w noc Êwi´tojaƒskà
nad ˚abim Stawem. Cerujàc znoszone portki gazdy, zaszywały w nich
okruszki chleba z màki barwionej sadzonymi na rozstaju dróg burakami.
Zamiatajàc izb´, w wysprzàtany kàcik podrzucały sklejonà z opłatków
ozdob´ zwanà „Êwiatem”. Nie czekajàc na jasełka, przebierały dzieci za
diabły i czarownice. M´˝om zaÊ zadawały tyle zagadek, ˝e gazdowie
nigdy nie byli pewni, czy dziwo˝ony mówià serio, czy te˝ nie. 

Wszystkie te zabiegi dodawa
ły dziwo˝onom mnóstwo p

racy, lecz

sprawiały zarazem, ˝e ˝ycie
 było ciekawsze. Dlatego gdy

 tylko ˝ona

została dziwo˝onà, nigdy wi
´cej nie chciała wróciç do da

wnej roli! 

W rozmowach z góralkami z sàsiednich wsi dziwo˝ony z takà pasjà
opisywały swoje magiczne sztuczki towarzyszàce gotowaniu, cerowa-
niu, pieczeniu, sprzàtaniu i chowaniu dzieci, ˝e w ich Êlady szły coraz
to nowe gaêdziny. Tote˝ coraz wi´cej m´˝ów łamało sobie głowy nad
zagadkami. Po wiejskich goÊciƒcach biegało coraz wi´cej dziatwy 
w jasełkowych przebraniach. Z kàtów wyglàdało coraz wi´cej
opłatkowych ozdób. Na rozstajach dróg rosło coraz wi´cej buraków.
Coraz trudniej było znaleêç bławatki nad ˚abim Stawem. I coraz lepiej
wiodło si´ mieszkajàcym w chałupach pajàkom. 

ZłoÊliwi rozpuszczajà plotki, ˝e dziwo˝ony sà przebranymi
strzygami. ˚e biegajà po lesie rozczochrane, z wypiekami na twarzy,
w dziurawych sukienkach, ˝e huczà, straszà, atakujà w´drowców,
zarzucajà im na głowy brudne płachty i wysysajà krew! Albo ˝e
nocà latajà pod postacià sów, wykradajà z gniazd piskl´ta i zjadajà
na Êniadanie. Po czym wracajà do domu jakby nigdy nic i zdradzajà
je tylko przyczepione do podartej sukienki piórka.

Wystarczy jednak jakàÊ dziwo˝on´ poznaç, by

wiedzieç, ˝e to puste gadanie. Bo dziwo˝ony to najlep-

sze z ˝on: nie doÊç, ˝e uwijajà si´ za trzy, Êmiejà si´

cz´Êciej ni˝ inne kobiety, to wyobraêni´ majà tak

wielkà, ˝e przestała si´ mieÊciç w Łopusznej. Zawład-

n´ła całym Podhalem i małopolskimi miastami, dotarła

na Âlàsk i nie min´ło pół roku, a pierwsze dziwo˝ony

zadziwiły bałtyckich rybaków. Rybacy wcale si´ jednak

przemianà ˝on w dziwo˝ony nie zmartwili. Wiedzà

bowiem, ˝e ˝ycie z nimi jest weselsze i ciekawsze. I ˝e

im wi´cej mał˝onek zmieni si´ w dziwo˝ony, tym wi´cej

b´dzie na Êwiecie magii i humoru. Co z tego, ˝e dla

kawału podrzucà czasem m´˝om w sieci przebrane za

Boginki brodate Niebo˝´ta? 

Wydawnictwo BOSZ
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Wiedêma wiedziała, jak wyjÊç z ka˝dej opresji. Zawsze potrafiła znaleêç właÊ-
ciwe porzekadło, które pomagało w trudnej sytuacji. Słusznie wi´c uchodziła
za najmàdrzejszà mieszkank´ Beskidów.
Kochały si´ w niej wszystkie drzewa i ka˝de marzyło, by pod nim zamieszkała.
Ona jednak z całego lasu upodobała sobie dàb. Dlatego zwano jà Wiedêmà
spod D´bu. Nikt nigdy inaczej o niej nie mówił. 
Wybrała go dlatego, ˝e byli w tym samym wieku. Mieli po dwieÊcie lat 
i podobne wspomnienia z dzieciƒstwa, choç Wiedêma – dzi´ki czernieniu
brwi w´glem i malowaniu policzków sokiem z buraków – wyglàdała młodziej. 
Jej dàb rósł na Babiej Górze pokrytej naznoszonymi tu kiedyÊ przez Olbrzyma
kamieniami. Od dawien dawna Babia Góra była siedliskiem czarownic. Z cza-
sem jednak czarownice poprzenosiły si´ do miast i miasteczek i tradycji czar-
odziejskiego miejsca broniła tylko Wiedêma spod D´bu.

Zimà dàb poj´kiwał pod czapà ze Êniegu, wiosnà myÊlał tylko o ˝oł´dziach, szumiał tajemniczo latem, a jesienià ˝oł´dzie opłakiwał,˝egnajàc si´ z nimi na zawsze. Pod d´bem kiwała si´ chatka na kurzejłapce. Jak inne takie chatki, potrafiła przeskakiwaç z polany napolan´, a nawet biegaç z szybkoÊcià sarny. Lecz od kiedy zagł´biłapazurki w mchu pod d´bem, przestała myÊleç o dalszych podró˝ach. 

Raz tylko – gdy Wiedêma Êniła na łó˝ku z piernika – c
hatka dla ˝artu

wymkn´ła si´ nocà z lasu i udała n
a przechadzk´. Cichutko, wolni-

utko, uwa˝ajàc, by ˝aden piernik ni
e przekrzywił si´ pod materacem

Wiedêmy, podreptała do wioski le˝à
cej u stóp Babiej Góry. Przys-

tan´ła tam na goÊciƒcu, popatrzył
a na chrapiàce pod kołderkami 

z mgły chałupy, pogrzebała łapkà 
w ziemi, po czym sama zapadła 

w drzemk´. Spała na tyle długo, ˝
e po przebudzeniu nie poznała

wioski. Mieszkaƒcy albo przestrasz
yli si´ czarów Wiedêmy, albo uz-

nali, ˝e pojawienie si´ chatki na ku
rzej nó˝ce to dobry pretekst, by

zmieniç adres. Tak czy inaczej, wiosk
a Êwieciła pustkà. Znikli wszyscy

prócz szaroburego kocura. Jeszcz
e tego samego dnia Wiedêma 

w nagrod´ przemieniła go w kota z 
bajki: niebieskiego w ˝ółte paski!

Długo Wiedêma z chatkà w wiosce nie zaba
wiły. Szybko wróciły na

Babià Gór´ i na pamiàtk´ ich wizyty
 został tylko ten dziwny kot. 

DziÊ Wiedêma spod D´bu nie mieszka ju˝
 w chatce na kurzej nó˝ce,

bo i chatce nale˝ał si´ odpoczyne
k, i Wiedêma chciała odmiany.

Chatka zaszyła si´ gdzieÊ w lesie
 i słuch po niej zaginàł. Mo˝e

wprowadziły si´ do niej w´˝e i poln
e myszki, a mo˝e chce byç wresz-

cie pusta i zajàç si´ sobà? Wiedêma zaÊ ˝yje sobie spokojnie p
od

postacià Babuleƒki zbierajàcej zioła
. Gada do nich ich j´zykiem i rozu-

mie, co jej odpowiadajà. Gwarzy z k
opytnikiem, bylicà, macierzankà,

mi´tà, piołunem, bławatkiem i k
rwawnikiem. Wie, jakie czary

odprawiç, by pomogły w chorobie. N
a półkach w nowej chatce trzyma

tajemnicze słoje, które przy bl
i˝szym wejrzeniu okazujà si´

wypełnione konfiturami. Ma zdanie
 na ka˝dy temat, ale nie odzywa

si´ zbyt cz´sto. Mo˝e kiedyÊ jà spotk
aliÊcie, choç pewnie nie przyszło

wam do głowy, ˝e to najprawdziwsz
a Wiedêma spod D´bu. 

Na Babiej Górze Wiedêma czarowała, zmieniajàc codziennoÊç w magi´.Ponoç wykorzystywała do czarów niezauwa˝ane przez ludzi chwile mi´dzyczynnoÊciami i zdarzeniami, kiedy czas na moment si´ zatrzymuje. Niekiedydzieje si´ tak tu˝ przed Êwitem, kiedy indziej w samym Êrodku dnia. Wsłuchu-jàc si´ w czas i Êwiat, Wiedêma spod D´bu czarowała szybciej i skuteczniejni˝ poprzednie mieszkanki Babiej Góry. „Deszczyk pada, słoƒce Êwieci,czarownica masło kleci” – nuciła, przekonana, ˝e czary wychodzà najlepiej,gdy spotykajà si´ przeciwieƒstwa: słoƒce i deszcz, dzieƒ i noc, upał i zimno.

Szczególnie pi´knie czarowała 23 czerwca, w hucznie obchodzonà na Babiej
Górze noc Êwi´tojaƒskà, czyli kupalnock´. Boginki taƒczyły wtedy wokół ognisk,
Licha usiłowały przeskakiwaç nad płomieniami, a Wiedêma odprawiała sobie
tylko znane obrz´dy nad kwitnàcym przez t´ jedynà noc kwiatem paproci. 
Od Êwitu do nocy czarowała te˝ 13 grudnia, w dzieƒ Êwi´tej Łucji, Êwi´to
czarownic. Skradała si´ wówczas wokół chat i obejÊç, mruczała coÊ pod nosem,
zataczała kr´gi, czyniła zamaszyste gesty, posypywała czymÊ drog´ i skrapiała
olejkiem przykryte Êniegiem sosenki. Niektórzy mówili, ˝e to tylko pozór i teatr,
i ˝e Wiedêma jest nade wszystko Êwietnà aktorkà. Ale to puste gadanie.

Wiedźma spod Dębu
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Mimo pot´˝nej postury i ci´˝kiej wagi, Olbrzym jest najuprzejmiejszym z ˝yjàcych
na Kaszubach stworzeƒ. Kłania si´ na prawo i lewo, rozsyła promienne uÊmiechy,
maskujàc w ten sposób nieÊmiałoÊç. Nie wiadomo, ile ma wzrostu, chodzi bowiem
lekko pochylony, zawsze gotów wysłuchaç ni˝szych od siebie ludzi. Nikt jednak nic
do niego nie mówi, bo wiadomo, ˝e tak wysoko ˝adne słowa nie dolecà. 
OdległoÊç dzielàca ludzi od uszu Olbrzyma była powodem wielu przykrych
nieporozumieƒ. Dawno temu, gdy poszła pogłoska, ˝e jego najwi´kszym marzeniem
jest pomaganie innym, Kaszubi zacz´li prosiç go o rozmaite przysługi. Do tkwiàcej 
w obłokach głowy docierały jednak tylko urywki zdaƒ, Olbrzym przeinaczał wi´c
proÊby: przenosił głaz nie tam, gdzie go proszono, dach kładł szczytem do dołu,
studni´ kopał poÊrodku sadu, burzył Êwie˝o postawiony dom zamiast przeznaczonej
pod rozbiórk´ chałupki….

Jakby nie doÊç było tych nieszcz´Êç, swojà rozczochranà czuprynà co chwilaprzedziurawiał chmury, sprowadzajàc na Kaszuby potoki deszczu. Gdy tylkosi´ pojawiał na kaszubskich pla˝ach, w tamtejszych lasach i nad jeziorami,zaraz psuła si´ pogoda i dobry humor mieszkaƒców, którzy coraz bardziej naOlbrzyma pomstowali.
Có˝ wi´c pozostało osobie tak wra˝liwej i niechcàcej nikomu zawadzaç?Jedno tylko wyjÊcie miał Olbrzym i czym pr´dzej z niego skorzystał. Usunàłsi´ Kaszubom z drogi, uło˝ył w lesie pod kołdrà z głazu i uciàł sobie drzemk´.Zrobił to tym ch´tniej, ˝e spanie pod głazem zawsze było jego ulubionym za-j´ciem. Dotàd jednak nie pozwalał sobie na nie zbyt cz´sto, uwa˝ał bowiem,˝e ma obowiàzki wobec gospodarzy tej malowniczej krainy. Od tamtej pory Êpi sobie w najlepsze. Czasem tylko budzi si´ na krótko, bypospacerowaç po okolicy i przenieÊç gdzieÊ ten czy ów kamieƒ, któremuznudziło si´ le˝enie w jednym miejscu. Jak wiadomo, kamienie rosnà podczasdeszczu, a ˝e przez czupryn´ Olbrzyma kaszubski klimat popsuł si´ na dobre,głazy p´czniejà tu szybciej ni˝ gdzie indziej. Pr´dzej te˝ robi im si´ przez toniewygodnie w starych legowiskach, wi´c bardzo cenià sobie pomoc przyzmianie adresu. Po ka˝dej przeprowadzce Êmiejà si´ cicho pod poroÊni´tymmchem nosem, gdy słyszà, jak ludzie nie mogà si´ ich w´drówkom nadziwiç.Podczas tych czynnoÊci Olbrzym spotyka niekiedy zaciekawione niezwykłymwidowiskiem dzieci. Mruga wtedy do nich porozumiewawczo znad wierz-chołków drzew, po czym zaraz czmycha pod swój głaz i zapada w drzemk´.Âni, ˝e jest Niebo˝´ciem, nie zwraca na siebie niczyjej uwagi i Kaszubi bardzogo kochajà. Z takiego snu budzi si´ niech´tnie. Wstaje tylko wówczas, gdyczuje, ˝e znów jakiÊ kamyk nie mo˝e sobie bez niego poradziç.

Olbrzym
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SpotkaliÊcie kiedyÊ Utopca? Z pewnoÊcià tak, choç mo˝e nawet o tym nie wiecie.
Utopce dobrze si´ kryjà i cz´sto bierze si´ je za kogoÊ całkiem innego. Kim naprawd´
sà, ukrywajà ze strachu, ˝e wyÊlemy je z powrotem tam, skàd przybyły. 
Jak Êwiat Êwiatem, Utopce mieszkały na dnach rzek i jezior. Siedziały tam w grzàskiej
zielonkawej mazi, czekajàc, a˝ przez wod´ b´dzie si´ przeprawiał jakiÊ hultaj, który
sporo ma na sumieniu. A to pan niesprawiedliwy, a to złodziej koÊcielnej skarbonki,
a to pró˝na panna, która swoje złote warkocze wy˝ej ceni od Êwi´tego obrazka nad
zwierciadłem. Godzinami Utopce sterczały na błotnistym dnie, szcz´kały z´biskami,
dygotały z zimna, starajàc si´ otuliç za krótkim szalikiem, i złorzeczyły na legend´,
która obsadziła je w tak niewdzi´cznej roli! 

Trudno si´ zatem dziwiç, ˝e Utopce miały wreszcie doÊç. Uznały, ˝e lepiej straciçutopcowe przywileje, ni˝ bez koƒca uganiaç si´ za czeredà êle post´pujàcych panieni panów. Zresztà przywileje te nie były znów a˝ tak wielkie. Bez trudu mo˝na si´ byłoobejÊç bez raków serwowanych na Êniadanie przez Stra˝ Utopcowà w zielonej liberii.Bez kowala, szlifujàcego Utopcom co tydzieƒ kopyto niezadowolonym je˝em. A nawetbez odgrywanych na ich czeÊç ˝abich koncertów. Byle tylko nie biegaç za okrutnymimo˝nowładcami, nie Êcigaç zawsze tak samo pazernych złodziei skarbonek i nie˝eniç si´ z ponurymi, humorzastymi dziewuchami!
Tote˝ pewnego dnia Utopce opuÊciły Êwie˝o poÊlubione ˝ony, przestałysi´ przejmowaç paniczem hulakà i zostawiły złodziei własnemu losowi.Od tego czasu w´drujà po Êwiecie. Nie naprawiajà ju˝ ludzi, ale ch´tnieich obserwujà i z przyzwyczajenia notujà wszystko w zawilgłym zeszy-cie. Sà stokroç szcz´Êliwsze ni˝ na dnie jeziora Âniardwy czy w odm´-tach Odry pod Opolem, rzadziej si´ przezi´biajà i korzystajà z ˝ycia, jakmogà. Rola kronikarzy dziejów odpowiada im znacznie bardziej ni˝funkcja podwodnych stra˝ników. 

Najłatwiej spotkaç Utopce w dzieƒ deszczowy. Wylegajà wówczas naulice Poznania, Łodzi czy Wrocławia, pewne, ˝e w ulewie nikt ich nierozpozna. Przemoczone i szcz´Êliwe, z upodobaniem spacerujà bezparasoli. W obawie przed ludzkà ciekawoÊcià skrz´tnie ukrywajà po-zostałe im z poprzedniego ˝ycia cechy. Pod kapeluszami chowajàwiecznie mokre włosy w kolorze wodorostów i majà nadziej´, ˝e w tłu-mie nikt nie zauwa˝y kapiàcej im z płaszczy wody. 

Dlatego jeÊli spotkacie Utopca, lepiej si´ niezdradzaç, ˝e go rozpoznaliÊcie. Po co wprawiaçgo w zakłopotanie? W´drujàc w deszczu, nierobi przecie˝ nikomu nic złego. 

Ich zadaniem było złeg
o pana tak nastraszyç, ˝

eby wi´cej nie zabierał
 grosza

poddanym. Złodziei sk
arbonki koÊcielnej wp´

dziç w takie tarapaty, ˝
e czym

pr´dzej zawracali ze zd
obyczà, oddawali, co kr

adzione, i czmychali za
 siódmà

gór´ i siódmà rzek´. N
ajwi´cej zachodu było

 jednak z pró˝nymi pa
nnami.

Ledwie si´ taka w okol
icy znalazła, a ju˝ król U

topców rozkazywał któ
remuÊ

z poddanych, by spotk
ał jà niby przypadkiem

 na dziurawym mostku
 pod

Cichà Wólkà. Tam miał si´ do n
iej zalecaç, przytupyw

aç mokrym kopytem,

podtykaç czerwone ws
tà˝ki i błyszczàce kora

le, prosiç do taƒca, koł
ysaç w

rytm kumkania ˝ab i cy
kania Êwierszczy, a o w

schodzie ksi´˝yca poc
iàgnàç

jà za sobà w mroczne o
dm´ty Bugu czy Narwi.

 

Ale na tym nie ko
niec. Musiał jà je

szcze poÊlubiç w
 podwodnej jask

-

ini, udekorowan
ej na takie okaz

je srebrnymi ps
tràgami, i sp´dz

iç

wspólnie w rzec
znej kipieli dług

ie lata, a˝ si´ ob
lubienicy popra

wi

charakter. To zn
aczy – a˝ si´ sta

nie skromna i ni
eciekawa własn

ego

wyglàdu. A ˝e w
 wodnym domo

stwie wszystkie
 lustereczka odb

i-

jały tylko muł i Ê
limaki, mo˝na s

i´ tam było pró˝
noÊci wyzbyç. 

Utopce
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Góralska 
parzenica

Maciek Nier
obek nic n

ie robił. Zi
mà le˝ał n

a piecu. La
tem w dzie

ƒ siedział 
pod

leszczynà,
 nocà odpo

czywał na 
przyzbie, l

iczàc gwia
zdy. Nigdy

 jednak nie
 do-

prowadza
ł rachunku

 do koƒca,
 zbyt go to

 bowiem m
´czyło. Ma

ciek Niero
bek

był małom
ówny, bo 

nie chciał
 na mówie

nie traciç 
niepotrze

bnie sił. A
 gdy

zdarzało m
u si´ otwo

rzyç usta, 
padało z n

ich zawsze
 to samo z

danie: „Ile
˝ to

si´ musi cz
łowiek w ˝

yciu nam´
czyç!”. 

Tak mijały lata. ˚ona
 i trzy córki tyle miały

 pracy, ˝e przestały M
açka

Nierobka zauwa˝aç. 
On zaÊ zm´czony by

ł coraz bardziej. Im d
łu˝ej

spał, im wygodniej mo
Êcił si´ pod leszczynà

, im wolniej liczył gwia
zdy,

tym mniej miał sił i tym
 wi´cej trzeba mu było

 odpoczynku. ˚ycie M
açka

Nierobka i ˝ycie jego 
˝ony i córek płyn´ły o

bok siebie, rzadko si´
 spo-

tykajàc. Gdyby któreg
oÊ dnia znikł, pewnie

 by tego nie zauwa˝ył
y.

Przez wiele dni Maciek Nierobek tylko spał, jadł, liczył trzy pierwsze

gwiazdy i nie przewracał si´ nawet z boku na bok, bo i to zdawało mu

si´ zbyt m´czàce. A pracowity pajàk tkał bez ustanku. Na kolanie Maçka

Nierobka magazynował kł´bki białej nici, którà rozprowadzał niezmor-

dowanie po Maçkowym udzie, rzucajàc niekiedy na twarz Êpiàcego

badawcze spojrzenie. A był to pajàk niegłupi, nosił w sobie màdroÊç

wielu pokoleƒ zwierzàt i owadów z Maçkowej doliny. 

Mało kto próbow
ał nawiàzaç z n

im rozmow´, b
o wszyscy ju˝ t

´ Êpiewk´ znal
i na pami´ç. M

aciek

Nierobek nie m
iał znajomych,

 gdy˝ spotkani
a i wizyty wym

agały ch´ci, kt
órej nie mógł z

 siebie

wykrzesaç. Mi
ał za to rodzin

´: ˝on´ i trzy p
racowite córki

. I tak to ju˝ za
wsze było, ˝e 

gdy on

drzemał na pi
ecu, odpoczyw

ał pod leszczy
nà albo liczył 

gwiazdy, kobie
ty pracowały. 

Kiedy

gramolił si´ na
 piec, zamiatał

y izb´. Gdy z le
wego boku prz

ewracał si´ na 
prawy, ukr´cał

y masło

w maselnicy. G
dy zapadał w s

en, wałkowały 
ciasto na piero

gi. Kiedy rozwa
lony na trawie 

leniwie

Êledził lot Êpie
szàcej si´ gdzi

eÊ pszczoły, w
ychodziły w p

ole. Tam orały,
 siały, kosiły i w

iàzały

snopki siana. M
aciek Nierobek

 tymczasem od
poczywał. 

KtóregoÊ roku tak si´ Maciek Nierobek
 na góry zapatrzył, ˝e przestał wstawaç

 spod

leszczyny. Raz młodsza, raz Êrednia córka
 przynosiły mu wikt, bo ˝ona i córka najst

arsza

całkiem ju˝ o nim zapomniały. 

Było tak a˝ do pewnego niezwykłego zd
arzenia, które zmieniło wszystko w Maçk

owej

chałupie. Pod leszczynà Maciek Nierobek n
ie mieszkał sam. Towarzyszył mu pajàk, wi´

kszy

i pracowitszy od swoich sióstr i braci. Mija
ły tygodnie, a on coraz bardziej przybli˝ał

 si´ do

Maçkowej nogi. KtóregoÊ dnia o zmierzch
u zaczàł tkaç nowà sieç. Maciek Nierobek 

nawet

tego nie spostrzegł. CoÊ go wprawdzie łas
kotało w udo, ale kto by si´ wysilał, by odw

róciç

głow´. A mo˝e nie ma tam nic godnego uw
agi i cały trud oka˝e si´ daremny? 

Maciek Nierobek, ˝o
na i trzy córki mie

szkali w malownicz
ej cz´Êci

wysokogórskiej krai
ny. Na góry – zwane

 Tatrami – mieli roz
legły widok.

Szczególnie z Maçko
wej perspektywy, spo

d leszczyny czy z prz
yzby, szczyty

zdawały si´ si´gaç ni
eba. I zimà, i latem pr

zykryte białà pierzyn
à, zawsze na

bacznoÊç przed Maç
kiem Nierobkiem. 
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Po siedmiu dniach i siedmiu nocach bezustannego tkania dzieło było

gotowe. W ksi´˝ycowej poÊwiacie mieniła si´ paj´czyna wszech czasów:

g´sta, mocna, odporna na wiatr, deszcz, a nawet na ruchy Maçka Nier-

obka, gdyby niespodzianie postanowił uło˝yç si´ w nieco innej pozycji.

Rozpi´ta mi´dzy gałàzkami cherlawego krzaczka przylegała do zm´c-

zonej tak długim odpoczywaniem Maçkowej nogi.

I wówczas… Mo˝e wszystkiemu winna była lipcowanoc, Êwiatło ksi´˝yca, ˝abi koncert albo woƒ drzemià-cych po upalnym dniu kwiatów? DoÊç, ˝e na widok takniezwykłej paj´czyny Maciek Nierobek po raz pier-wszy od niepami´tnych czasów otrzàsnàł si´ z nicnier-obienia, jakby si´ budził z zimowego snu.

Przetarł zaspane oczy, pokr´cił głow
à, rozejrzał si´ 

z niedowierzaniem i ostro˝nie wstał, p
rzyciskajàc pa-

j´czyn´ do portek z jasnego sukna. Paj´
czyna oderwała

si´ od lichego krzaczka i przylgn´ła do
 Maçka. On zaÊ

ruszył przez polan´, przez las i pole a˝ d
o chałupy, gdzie

spały ˝ona i trzy pracowite córki. Zbud
zone skrzypni´-

ciem drzwi, usiadły na łó˝kach i wyba
łuszyły oczy ze

zdumienia. Przed nimi stał Maciek Nie
robek, ale jakiÊ

inny, dziwnie promienny. UÊmiechał s
i´ i zacierał go-

towe do roboty dłonie. Nim przyszedł Êw
it, naràbał drew

do kuchni, naniósł wody ze studni, oczyÊ
cił zdziwionego

konia i naprawił dach, który od siedmi
u lat przeciekał 

w ka˝dy deszczowy dzieƒ i deszczowà
 noc.

Choç ˝ona i trzy córki nie s
puszczały z Maçka osłupia

łego wzroku,

nie od razu spostrzegły pa
j´czyn´. Ta zaÊ ani drgn´ła

, gdy machał

siekierà, kr´cił korbà studn
i, uwijał si´ po stajni i łaził

 po drabinie.

Pi´knie błyszczała w Êwie
tle ksi´˝yca, a potem Êwi

eciła w pier-

wszych promieniach wscho
dzàcego słoƒca. 

Od tamtej pory min´ły lata. Dawnego przezwiska Maçka

Nierobka nikt we wsi nie pami´ta, od kiedy okrzykni´to

go Maçkiem Co Robi Za Trzech. Bo i rzeczywiÊcie, od owej

pami´tnej nocy Maciek ani razu nie siadł na przyzbie, ani

razu nie poło˝ył si´ na piecu, ani razu nie policzył gwiazd,

stara leszczyna zaÊ musiała przyzwyczaiç si´ do samot-

noÊci. Maciek Co Robi Za Trzech pracuje i pracuje, Êmiejàc

si´ do ˝ony i odpoczywajàcych na przyzbie córek. 

A sił´ do roboty daje mu mieniàca si´ ognistymi kolorami
na jasnych portkach parzenica. I tylko Babuleƒka, co jak
nikt inny zna si´ na leÊnych cudach, wie, ˝e to paj´czyna
zaczarowanego pajàka, która tamtej nocy odmieniła Maçka.
Babuleƒka nic a nic jednak nikomu nie mówi, tylko z zad-
owolenia zaciera chude ràczyny. Cieszy si´, ˝e ˝ona i trzy
pracowite córki mogà wreszcie odetchnàç na przyzbie.

Wydawnictwo BOSZ
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Deszcz padał tak, jakby dwunastoz´bowe widły przebiły chmur´, wywołujàc nieskoƒczony potok
łez. Padało jeden dzieƒ, i drugi, i trzeci. Padało siedem dni, siedem nocy, siedem tygodni i siedem
miesi´cy, i kiedy zbli˝ała si´ siódma rocznica poczàtku ulewy, Jasiek łowiczanin dostał czkawki.
Mo˝e jedno z drugim nie miało wiele wspólnego, jednak sam Jasiek uwa˝ał inaczej. Tak był ju˝
bowiem tym deszczem zm´czony, tak zmokni´ty i zzi´bni´ty, ˝e – jak twierdził – pr´dzej czy
póêniej czkawka musiała go dopaÊç.

Pas łowicki

Jasiek Czkawiec miał siedem córek. Wszystkie lubiły czytaç i znały si´ na literatu
rze.

Pierwsza kochała poezj´. Druga – romanse
. Trzecia – powieÊci historyczne. Czwarta

i piàta wolały opowiadania o tym, jak to by
ło na ich łowickiej ziemi w dawniejszych

czasach. Szósta czytała to, co w tajemnic
y przed pozostałymi pi´cioma siostrami

pisała siostra siódma, ta zaÊ nie brała do 
r´ki niczego, co nie wyszłoby spod pióra

siostry szóstej. Wszystkie córki były tak znu˝one monotonià 
codziennej ulewy, ˝e tym

ch´tniej uciekały w Êwiat opisany w ksià˝
kach. Na ich kartach znajdywały miejsca

słoneczne, suche, bezdeszczowe. 

Z poczàtku jeszcze nie całkiem dorosła, troch´ wyblakła i nieÊmiała, odbiła si´ w kału˝ypoÊrodku drogi i przejrzała w modrych oczach JaÊka Czkawca. W tym właÊnie momencieczkawka wstrzàsn´ła JaÊkiem tak gwałtownie, ˝e przestraszona t´cza znieruchomiała na jegoczarnej kamizeli z białymi guzikami. Chwil´ póêniej czkawka raptem ustała, zapominajàc, jakdobrze i wygodnie si´ jej w Czkawcu mieszkało. On tymczasem patrzył zdumiony na własneodbicie w kału˝y. Kamizel´ przecinał mu t´czowy pas.

Utrudzone słoƒce wreszcie zaszło. Pierwsza córka
zamkn´ła tomik wierszy, druga doczytała romans do
koƒca, trzecia odło˝yła na póêniej grubà powieÊç his-
torycznà, czwarta z piàtà zadumały si´ nad smutnym
opowiadaniem, szósta schowała pod poduszk´ ksià˝k´
siódmej, siódma zaÊ – szóstej, a Jasiek dalej tkwił
poÊrodku drogi. Na czarnej kamizeli pysznił si´ pas, 
w który zmieniła si´ t´cza. Jasiek nigdy o niczym
podobnym nie słyszał, ale kto wie, jakie cuda mogà si´
zdarzyç po tylu latach ulewy? 

Najbardziej dziwiło go to, ˝e zaczarowana t´cza
 upatrzyła sobie właÊnie jego

kamizel´. Gdy stanàł w drzwiach domu, t´czowy pa
s nadal jà zdobił. Córki na ten

widok tak si´ zdumiały, ˝e zapomniały o ksià˝kach
 i a˝ do nast´pnego ranka nie

wróciły do lektury. A Jasiek gładził pas i nie mógł uwi
erzyç, ˝e jeden dzieƒ przyniósł

mu tyle szcz´Êcia naraz: koniec ulewy, kres czkawki
 i nowe ˝ycie w stroju tak zdob-

nym, ˝e ka˝de lustro b´dzie marzyç o jego odbici
u! Nie wiedział, ˝e to dopiero

poczàtek zmian na łowickiej ziemi.

Przez noc córki Êniły o bohaterkach swoich ksià˝ek, a Jasiek ani na chwil´ nie zmru˝yłoka. Bał si´, ˝e gdy zaÊnie, pas wróci o Êwicie na niebo. Ale nazajutrz wzeszło słoƒce,a on dalej tkwił na JaÊkowej kamizeli. Przyszedł czas pokazaç go sàsiadom.

Gdy córki czytały, Jasiek Czkawiec przechadzał si´ w Ênie˝nobiałej koszuli z pi´knie

haftowanym kołnierzem, na którà wdziewał czarnà kamizel´. Wyglàdał odÊwi´tnie, lecz

taki strój niewiele chronił go przed deszczem. Był wi´c coraz bardziej zły i zmarzni´ty. Na

nic zdawały si´ namowy córek, by siedział w chałupie zamiast spacerowaç tam i z powrotem

po błotnistej drodze, wypatrujàc przejaÊnienia i koƒca ulewy. Jasiek Czkawiec był uparty,

tak jak uparta była jego czkawka.
I gdy któregoÊ dnia paradował tak po grzàskiej drodze, gdzie – czkajàc raz po raz – wyczeki-

wał zmiany pogody, zza chmury wyjrzało nagle zachodzàce słoƒce. Spojrzało, zdumiało si´

na widok samotnego człowieczka w morzu błota, po czym wielkim wysiłkiem przedarło si´

przez padajàcy od siedmiu lat deszcz. I wówczas na niebie wykwitła t´cza…

Wpierw zastukał Jasiek do Grubego Wojtka, co mieszkał za miedzà w pstrokato malowanejchałupie. Gruby Wojtek nie otworzył od razu, bo z powodu słusznej tuszy poruszał si´wolno. Gdy wreszcie stanàł w drzwiach, Jasiek nie musiał nic mówiç – zaczarowany pasod razu przyciàgał spojrzenie. Gruby Wojtek patrzył i patrzył, i oczom nie wierzył.Potem poszli razem do mieszkajàcego opodal Chudego J´drka. Ten otworzył od razu, bozawsze rozpierała go energia i ˝wawo biegał po bielonej chałupce. Jasiek i Gruby Wojteknie musieli nic mówiç. Chudy J´drek patrzył i patrzył, i oczom nie wierzył.

Potem poszli we trzech do mieszkajàcego przy koÊciele Piegowatego Marcina. Nie za-

stali go w domu, bo przy ładnej pogodzie zwykł wygrzewaç si´ na podwórzu, dzi´ki

czemu jego piegi zyskiwały nowych towarzyszy. Jasiek, Gruby Wojtek i Chudy J´drek

nie musieli nic mówiç. Piegowaty Marcin patrzył i patrzył, i oczom nie wierzył. 
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Potem poszli we czterech do siedmiu córek JaÊka, jeszcze niedawno

zwanego Czkawcem. Mieli nadziej´, ˝e màdre córki im pomogà.

Odkàd bowiem Gruby Wojtek, Chudy J´drek i Piegowaty Marcin

ujrzeli JaÊkowy pas, myÊleli tylko o tym, jak tu zdobyç podobne.

Trzeba było coÊ wymyÊliç.

Màdre córki wiedziały, gdzie szuka
ç sposobu. Pierwsza

przyniosła worek lnu i szczotk
i do czesania. Druga

kołowrotek. Trzecia to, co potrzebn
e do lnu barwienia: kor´

d´bowà, bazie z olszyny i topoli, 
mech, łuski cebuli oraz

pestki słonecznika. Czwarta z pià
tà – krosna. Na koniec

szósta i siódma pokazały zmartwi
onym chłopom, jak len

czesaç, motaç, praç, zwijaç, farb
owaç i przàÊç z niego

kolorowe pasy. Nie zwlekajàc, Grub
y Wojtek, Chudy J´drek

i Piegowaty Marcin wzi´li si´ do ro
boty. 

Pracowali niezmordowanie siedem dni i siedem nocy. Ósmego dnia
pierwszy pas był gotów. Długi, t´czowy – niczym brat bliêniak
JaÊkowego. Przywdziawszy go, Gruby Wojtek od razu wydał si´
szczuplejszy. Po nast´pnych siedmiu dniach pas miał Chudy J´drek,
a po kolejnych – Piegowaty Marcin. Byli bardzo szcz´Êliwi.

Tak oto pi´knie przystrojeni Jasiek, Wojtek, J´drek i Marcin poszliprzejÊç si´ przez wieÊ. Gdziekolwiek si´ pojawili, gospodarze zach-wycali si´ niezwykłà ozdobà ich kamizel, odstawiali w kàt pługi,kosy i siekiery i siadali za krosnami. Nie min´ło lato, a wszyscym´˝czyêni w JaÊkowej wsi paradowali w pasach podobnych dot´czy, która po siedmioletniej ulewie ukazała si´ nad ich krainà. I chodzà tak po dziÊ dzieƒ, choç mało kto ju˝ pami´ta, skàd si´ wziàłpierwszy pas łowicki i dlaczego jest tak kolorowy.
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Pewnego ranka Jadwisia wracała z targu. W koszu niosła pietruszk´, czereÊnie, 
ser oraz ryb´, która jeszcze godzin´ wczeÊniej pluskała si´ w jeziorze przy 
rozczochranej wierzbie. Droga wiodła przez miasteczko, pole i Puszcz´ Białà. 
W o˝ywionej dziwnymi cieniami puszczy jak zwykle zastàpiły Jadwisi drog´ Krasnoludki, 
które właÊnie taƒczyły wokół ogniska. 
– JadwiÊ, JadwiÊ, co niesiesz w koszyku? – spytały.
– Nios´ pietruszk´, czereÊnie, ser i ryb´, która jeszcze godzin´ temu 
pluskała si´ w jeziorze przy rozczochranej wierzbie – odpowiedziała jak co dzieƒ. 
– Daj je nam – jak zawsze poprosiły Krasnoludki.
I, jak zawsze, Jadwisia odmówiła:
– CzereÊnie sà dla mnie, pietruszka dla mojego m´˝a, a ser i ryba dla goÊci, 
którzy odwiedzà nas wieczorem i którzy nie jedli od siedmiu dni i siedmiu nocy. 
I poszła dalej, a Krasnoludki zostały w leÊnej kryjówce, marzàc, ˝e ktoÊ kiedyÊ podzieli si´ z nimi
pietruszkà, czereÊniami, serem i Êwie˝o złowionà rybà. Taki bowiem miały od dawna kaprys. 

Krasnoludki si´ zdziwiły, skàd Jadwisia wie o ich czarodziejskiej mocy, zarazjednak wzi´ły si´ do czarowania. U˝yły w tym celu wszystkiego, co mo˝naznaleêç w kurpiowskiej krainie: g´stych mgieł otulajàcych rankiem Êwiat,grzybnych lasów, piaszczystych Êcie˝ek, wijàcej si´ nad polami Drogi Mlecznej,oÊlizgłych winniczków, spasionych ropuch, a tak˝e mchów i moczarów. 
Niekiedy jednak siła czarów okazuje si´ wi´ksza ni˝ chcà czarownicy. I tak zamiast jed-
nej korony pojawiły si´ cztery! Na ten widok Krasnoludki – stworzenia oszcz´dne i prak-
tyczne – postawiły Jadwisi warunek: pod koronami zamieszkajà ich kuzyni, od dawna
szukajàcy w lesie domu. A ˝e Jadwisia lubiła towarzystwo, wi´c ch´tnie si´ zgodziła. 
W czterech koronach wyglàdała bardziej królewsko ni˝ królowa z jej snu! Odbicie 
w strumieniu pokazywało pi´knoÊç mogàcà konkurowaç z bajkowymi ksi´˝niczkami.
Był jednak pewien problem: ci´˝ar. Ju˝ jedna złota korona du˝o wa˝y, a co dopiero
cztery! Jak tu chodziç z nimi po targu, jak spacerowaç po lesie albo przyjmowaç goÊci?

Wszystko pewnie potoczyłoby si´ dalej j
ak zwykle, gdyby nie sen, który

Jadwisia miała tej nocy. PrzyÊniło si´ je
j, ˝e jest królowà, siedzi na górze

usypanej ze szlachetnych kamieni, jed
nà r´kà chłodzi si´ wachlarzem

z pawich piór, a drugà przesypuje sz
maragdy i diamenty. Co zaÊ na-

jwa˝niejsze, na głowie ma złotà koron´
! 

Rano wstała rozmarzona i poszła na tar
g. Handlarze od razu spostrzegli,

˝e jej myÊli zaprzàta coÊ innego ni˝ ich
 kolorowe stragany. Skàd jednak

mogli wiedzieç, ˝e to złota korona.

Wracajàc z targu, Jadwisia jak zawsze spotkała Krasnoludki. 

– Co niesiesz w koszyku? – spytały, lecz ona nie traciła czasu na
 wyliczanie. 

– JeÊli wyczarujecie mi złotà koron´ – powiedziała – dostaniec
ie to, co le˝y

w koszyku i tak smakowicie pachnie! 

Kurpiowskie czółko
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Jadwisia i Krasnoludki zacz´li si´ wi´c naradzaç, w co przemieniç korony. Siedzieli na

polanie i myÊleli, a wokół gromadziło si´ coraz wi´cej kuzynów. Rozniosła si´ bowiem

w puszczy wieÊç, ˝e szykuje si´ dla nich wygodny dom. Wreszcie jeden z kuzynów przy-

pomniał sobie kolorowe wstà˝ki i cekiny, które widział kiedyÊ na targu. Jak˝e elegancko

by si´ wÊród nich mieszkało! Jadwisia przyklasn´ła i ju˝ wyobra˝ała sobie, jak p´dzi

przez pola w lekkim niczym tchnienie kolorowym czepcu. Taƒczà za nià na wietrze

długie do kolan wstà˝ki, w rytm jej kroków kołysze si´ przyczepione z lewej strony

pawie pióro, a do przelatujàcych drozdów Êmiejà si´ przytwierdzone z boku kwiatki.

Ten strojny czepiec nazwała w myÊlach czółkiem.

Królewski wyglàd Jadwisi wzbudził na targu takà sensacj´, ˝e Kurpianki czym pr´dzej
pobiegły do lasu, gotowe w zamian za zdobne czółko ofiarowaç Krasnoludkom za-
wartoÊç koszyka. Krasnoludki wpierw si´ wzbraniały, niepewne, czy zdołajà a˝ tyle
zjeÊç. Zmieniły jednak zdanie na widok coraz liczniej nadciàgajàcych kuzynów. Za
ka˝dy koszyk wyczarowywały Kurpiankom czółka, które na ich głowach dumnie
górowały nad miasteczkami, goÊciƒcami, jeziorami i strumieniami. Do ka˝dego czółka
zaraz wprowadzali si´ uradowani kuzyni.

Czółka Kurpianek wyglàdajà podobnie, ale pod ka˝dym mieszka ktoÊ inny. Niektórzy
kuzyni musieli przejÊç na diet´, ˝eby si´ pod nimi zmieÊciç. Jest im tam ciepło,
przewiewnie i mi´kko na posłaniu z warkoczy. Okienka mi´dzy cekinami pozwalajà ob-
serwowaç przesuwajàcy si´ na zewnàtrz Êwiat. Czasem, jeÊli dobrze si´ przyjrzeç,
widaç, jak czółka drgajà, choç nie ma ani odrobiny wiatru. Znaczy to, ˝e – na wzór
Kurpiów – kuzyni Krasnoludków kr´cà si´ właÊnie w koło, taƒczàc konika. Kiedy 
z czółka unosi si´ dymek, wiadomo, ˝e mieszkaƒcy przygotowujà kurpiowski specjał:
placki kartoflane bàdê bliny po kurpiowsku. A sypiàce si´ na ziemi´ kolorowe papierki
to niechybny znak, ˝e wycinajà kurpiowskie wycinanki.

Tylko Krasnoludki si´ 
zas´piły. Bo te˝ nie by

ło to wcale łatwe

zadanie. Do przemiany
 złota w wyszywane cz

ółka potrzebna

jest pogoda czarownic
: słoƒce i deszcz jedno

czeÊnie. Trzeba

wi´c było cierpliwie po
czekaç na takà rzadkà c

hwil´. A˝ wresz-

cie, gdy przy pełnym sło
ƒcu lun´ło jak z cebra, n

ie zwlekajàc ani

chwili, Krasnoludki zam
ieniły ci´˝kie korony w

 przybrane cek-

inami czółko. Jadwisia w
yglàdała w nim jeszcze 

pi´kniej. Kuzyni

zacz´li z radoÊci taƒczy
ç, po czym ustawili si´ 

w kolejce, by po

drabinie po raz pierws
zy wejÊç do własnego m

ieszkania.

Tej nocy Jadwisia miała pi´kne
 sny, szep-

tane jej do ucha przez nowych 
sàsiadów.

Kiedy rano szła na targ, mieszka
ƒcy czółka

dalej snuli opowieÊci. Gdy jeden
 koƒczył i

zapadał w drzemk´, wàtek pr
zejmował

drugi, potem trzeci i czwarty…

Kurpianki sà szcz´Êliwe, ˝e od
 czasu snu Jadwisi majà nie ty

lko

czepce jak kominy, ale i przyja
ciół, którzy w trudnych chwila

ch

szepczà im w ucho słowa pocie
chy. Najcz´Êciej jednak opowiad

ajà

zabawne historyjki. Kuzyni Kra
snoludków sà bowiem Êwietny

mi

opowiadaczami kawałów. Słucha
jàc ich, Kurpianki Êmiejà si´, i Êmi

ejà,

i Êmiejà do łez. Nie tylko z dowci
pów, ale i z tego, ˝e inni nie wied

zà,

co jest powodem tej radoÊci…
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Chusty 
chochołowskich 
gaździn
Pewnego paêdziernikowego dnia w podhalaƒskim Chochołowie niebo pociemniało wczeÊniej
ni˝ zwykle. Słoƒce przesłoniły dziwne plamy, straszna zerwała si´ wichura i na polu pod lasem
wylàdowały Niebo˝´ta. Opadały na ziemi´ po cztery, uchwycone za rogi kolorowych chust. Staw-
iały pierwsze kroki na oszronionej trawie, Êmiały si´, przekrzykiwały i kichały siarczyÊcie, bo nie
były przygotowane na taki chłód. 

Niecodzienne to zjawisko oglàdały z d
ala wracajàce z sàsiedniej wsi

cztery gaêdziny. Stały na drodze, przec
ierajàc ze zdziwienia oczy, i na

wszelki wypadek nic nie mówiły. Gdy osta
tni Krasnoludek dosi´gnàł ziemi,

zachichotał, kichnàł i pomknàł zmarzni´t
à bruzdà, gaêdziny długo jeszcze

nie ruszały si´ z miejsca. Wreszcie otrzàsn´ły si´ ze zdumienia i w
 mil-

czeniu poszły dalej. Nie wiedziały, ˝e cz
ekajà je kolejne niespodzianki.

Droga do Chocho
łowa była równie

 g´sto zasłana ch
ustami co pole p

od

lasem. Jak okiem 
si´gnàç, rozpoÊci

erały si´ chusty c
zerwone, niebies

kie,

ró˝owe i ˝ółte w
 pomaraƒczowe 

esy-floresy. Wyglàdały jak egzo
tyczne

wyspy, dryfujàce w
 szarym pejza˝u, k

tóry szykował si´ 
do zimowego snu

.

Gaêdziny w milcz
eniu przeskakiwa

ły mi´dzy nimi. G
dy dotarły do Ch

o-

chołowa, ledwie 
go rozpoznały – 

tak zmieniła si´ i
ch wioska. Wsz´dzie

ciàgn´ły si´ splàta
ne fr´dzle i wyszy

wane wzory. Tu i 
ówdzie mignàł Kr

as-

noludek w czerw
onej czapce. Wygrzebywał si´ po

Êpiesznie spod ch
usty,

porzucał jà bez ˝a
lu i – jakby si´ pal

iło – gnał do najbl
i˝szej chaty, by cz

ym

pr´dzej ogrzaç si´
 za piecem. 

Pochyliła si´ gaêdzina nad zielonà chustà, chwyciła za
 ràbek i pociàgn´ła do siebie.

Chusta jakby na to czekała. Podpełzła do gaêdziny po p
iaszczystej Êcie˝ce, wpłyn´ła

po pasiastej spódnicy, białej koszuli, pi´knie wyszyw
anym gorsecie, czerwonych

koralach, jasnych warkoczach. A˝ otuliła głow´ i zawià
zała si´ szczelnie pod brodà.

Gaêdzina stała oniemiała, bojàc si´
ruszyç, by czar nie prysł. Było jej w chuÊ-
cie ciepło, miło, przytulnie. Niestraszny
ju˝ był jesienny wiatr. Stała tak długo, a˝
zaczàł przygasaç naftowy płomyk.
Chusta tymczasem ani drgn´ła, jakby
uÊpiona na jej ramionach. Wreszcie
powoli, ostro˝nie gaêdzina ruszyła 
z powrotem. Le˝àce na ziemi chusty
ust´powały jej z drogi.

Potem nad pr
zystrojonym C

hochołowem,
 nad zmienio

nymi nie do p
oznania łàkam

i, polami 

i lasem zapadł
a noc. Niby tak

a sama, jak inn
e, lecz nie dla 

wszystkich. Ni
e dla gaêdziny

 ze stojàcej

pod lasem bie
lonej chałupy

… 

Ledwie pierw
sza gwiazda z

abłysła nad ko
Êcielnà wie˝y

czkà, gaêdzin
a wymkn´ła s

i´ z domu.

Cicho zamkn´
ła drzwi, uwa˝

ajàc, by nie zb
udziç chrapiàc

ego przy piecu
 gazdy, i pobie

gła p´dem

do lasu. Rozgl
àdała si´ trwo

˝liwie i oglàda
ła za siebie, cz

y nikt za nià ni
e idzie. Cała w

ioska spała

jednak gł´bok
o, Êniàc o kolo

rowych chusta
ch. Na skraju la

su gaêdzina pr
zystan´ła, przy

Êwiecajàc

sobie naftowà lampkà. U jej stóp le˝ały chusty. A˝ westchn´ła z zachwytu
– tak niezwykle wyglàdały w Êwietle lampki i wychodzàcego zza chmury
ksi´˝yca. Wydało si´ jej, ˝e chusty do niej mrugajà i wyciàgajà w jej stron´
poplàtane fr´dzle. Którà wybraç? T́ , która zaÊmiewa si´ najweselej, czy
tamtà, wijàcà si´ na zakr´cie dró˝ki? Wybrała trzecià, bo od jej radosnej
zieleni nie mogła oderwaç oczu.
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Ksi´˝yc znów schował si´ za chmur´, gdy gaêdzina w zielonej chuÊcie, niezauwa˝ona przez
nikogo, doszła do chałupy. Zamkn´ła za sobà drzwi i pop´dziła w kàt do lustra nad malowanà ko-
modà. Patrzyła i oczom nie wierzyła. Jaka była pi´kna! Jak wytwornie wyglàdała! ˚adna sàsiadka
– cieszyła si´ w duchu – jej nie dorówna.

O spaniu nie było mowy. Reszt
´ nocy zaj´ło gaêdzinie malo

wanie na szkle fantasty-

cznego obrazka: przed choch
ołowskimi chałupami rozsiad

ły si´ gospodynie, a ka˝da

miała na głowie kolorowà chu
st´. Spoglàdajàc na malunek, a

rtystka głoÊno si´ zaÊmiała.

Co za dziwactwa przychodzà 
jej do głowy! Tymczasem zza p

ieca wyjrzało Niebo˝´ i te˝

si´ rozeÊmiało. Gaêdzina nie 
wiedziała jeszcze dlaczego…

Wreszcie, szcz´Êliwa i zm´czon
a, na wszelki wypadek nie zd

e-

jmujàc chusty, poszła spaç. Â
niły si´ jej sàsiadki, jak do n

iej

machajà, podtrzymujàc pod b
rodami wzorzyste chusty.

Nazajutrz cała wieÊ wstała póê
no, bo – jak si´ wkrótce okaza

ło – wszystkie mieszkanki mia
ły

pracowità noc. Gdy słoƒce by
ło ju˝ wysoko na niebie, a gaz

dowie odpoczywali po ràban
iu

drew na zim´, z pierwszej cha
łupy wyjrzała jedna gaêdzina,

 z drugiej – druga, z nast´pnyc
h

– trzecia i czwarta. Popatrzyły
 po sobie, przecierajàc ze zdu

mienia zaspane oczy. Po czym

wybuchły Êmiechem tak głoÊn
ym, ˝e echo poszło po turniach

, odbiło si´ od skał, poÊlizgn´ł
o

na kamieniach w potoku. Kon
ie w stajniach zar˝ały, pewne

, ˝e grzmi na burz´.

Pierwsza, druga, trzecia i czwarta – wszystkie chochołowskie gaêdziny miały na głowachmocno zawiàzane pod szyjà chusty! Kwieciste, jaskrawe, wielobarwne, miłe w dotyku. Patrzàcna sàsiadki, ka˝da gaêdzina miała wra˝enie, jakby sama siebie podziwiała w lustrze. Zarazte˝ zebrały si´ w jednej chałupie, zasiadły na ustawionych w koło ławach i dalej˝eopowiadaç, gdzie która chust´ znalazła! ZaÊmiewały si´ przy tym tak, ˝e a˝ płyn´ły im łzy,które obcierały ràbkami chust. A za piecem grzały si´ Niebo˝´ta (bo szła przecie˝ zima i coraz chłodniej było na Êwiecie) i z uciechy klaskały w chude ràczyny. Cieszyły si´, ˝e przy-bywajàc do Chochołowa z dalekiej krainy, sprawiły gaêdzinom tyle radoÊci. Dzi´ki ich chus-tom gaêdziny nie tylko si´ Êmiejà, nie tylko im w mróz ciepło w głow´, ale w grudniowewieczory majà o czym opowiadaç, co wspominaç i czemu si´ dziwowaç.
I choç od tamtej nocy min´ło wiele srogich zim i tyle samo d˝d˝ystych wiosen,
upalnych lat i wietrznych jesieni, gaêdziny nadal wià˝à barwne chusty mocno pod
brodà. Mo˝e robià to z przyzwyczajenia, a mo˝e na wszelki wypadek, by którejÊ
nocy chusty nie odleciały. Bo przecie˝ nigdy nic nie wiadomo.

Gaêdzina stała oniemiała, bojàc si´ ruszyç, by czar nie prysł. Było jej w chuÊcieciepło, miło, przytulnie. Niestraszny ju˝ był jesienny wiatr. Stała tak długo, a˝ za-czàł przygasaç naftoKsi´˝yc znów schował si´ za chmur´, gdy gaêdzina w zielonejchuÊcie, niezauwa˝ona przez nikogo, doszła do chałupy. Zamkn´ła za sobà drzwii pop´dziła w kàt do lustra nad malowanà komodà. Patrzyła i oczom nie wierzyła.Jaka była pi´kna! Jak wytwornie wyglàdała! ˚adna sàsiadka – cieszyła si´ w duchu – jej nie dorówna.wy płomyk. Chusta tymczasem ani drgn´ła, jakby uÊ-piona na jej ramionach. Wreszcie powoli, ostro˝nie gaêdzina ruszyła z powrotem.Le˝àce na ziemi chusty ust´powały jej z drogi.

Wydawnictwo BOSZ



Za
ko

pi
ań

sk
ie

 k
ie

rp
ce

3 8

Na Zochn´ wołano w Zakopanem „artystka”. W jednych ustach brzmiało to jak komplement, 
w innych jak obelga. W ka˝dym razie Zochna była inna od reszty góralek. Tamte po robocie bawiły
si´, plotkowały i podglàdały chłopaków z sàsiedztwa. Ona siadywała w kàcie i dalej˝e malowaç
rozbójników na szkle, strugaç kogutki w drewnie, wycinaç ciupagi z kolorowych papierków.
A ˝e do sztuki trzeba zadumy i tego, co niektórzy nazywajà bezczynnoÊcià, wi´c widywano Zochn´
nieraz, jak siedzi zasłuchana w nie wiadomo co. Mo˝e w jakàÊ muzyk´ dla innych niesłyszalnà?
Mo˝e w zapowiedê halnego, o którym szumiały ju˝ sosny, ale ludzkie ucho nic jeszcze o nim nie
wiedziało? Grunt, ˝e w głowie Zochny rodziły si´ wówczas pomysły, które o˝ywały potem w ma-
lowanych diabłach, rzeêbionych Krasnoludkach, wycinanych z bibułki Wiedêmach spod D´bu.

A˝ pewnego d˝d˝ystego dnia
 Zochna tak si´ zamyÊliła, ta

k bajkowe

pomysły przychodziły jej do gł
owy, ˝e z kàcika za kredensem

 nie ruszyła

si´ przez całe popołudnie, noc i
 kawałek ranka. Nikt nie zwrócił 

na to uwagi,

bo wszystkich zajmowały wa˝n
e zaj´cia i niecierpiàce zwłoki s

prawy. 

W tym kàciku od
 roku mieszka

ła Bura Mysz. 
Uwa˝ała go za

swój rewir, by
ła wi´c bardzo

 niezadowolo
na, ˝e ktoÊ bez

 py-

tania sp´dza w
 nim tyle czasu

. Tote˝ gdy Zoc
hna zapomnia

ła

o reszcie Êwia
ta, pogrà˝ona

 w rozmyÊlani
ach o Niebo˝´

tach,

Utopcach i Lic
hach, Bura My

sz postanowił
a daç jej nauc

zk´.

Była od Zochn
y mniejsza, sła

bsza i w doda
tku miała niew

iele

czasu, bo zim
a tu˝-tu˝ i trz

eba było robi
ç zapasy, wyb

rała

wi´c rozwiàza
nie najprostsz

e. Kiedy Zoch
na tkwiła tak 

bez

ruchu, a w jej
 głowie kł´bił

y si´ kolorow
e wizje, Bura 

Mysz

starannie poob
gryzała jej lew

y trzewik. Była
 na tyle uprzej

ma,

˝e nie przegr
yzła go na wy

lot, tylko wys
krobała w gru

bej

skórze fantas
tyczne wàwo

zy i doliny. W
 ten sposób d

ała

Zochnie do zro
zumienia, ˝e w

 swoim kàcie z
a kredensem n

ie

˝yczy sobie n
ieproszonych

 goÊci. 

Szybko si´ domyÊliła, ˝e takiej szkody mogła dokonaç tylko Bura Mysz, którà od rokuwidywała w chałupie. Odgadła te˝, co mogło skłoniç małà sàsiadk´ do tak pracowitegoataku. Całe szcz´Êcie Zochna była osobà wyrozumiałà. Nim słoƒce wyjrzało zza dziu-rawej topoli, wybaczyła Myszy, a w nowym wyglàdzie bucików dojrzała pi´kno. Czygdyby jeszcze prawy trzewik podobnie poobgryzaç, buty nie wyglàdałyby ciekawiejni˝ przedtem? Po raz pierwszy w ˝yciu Zochna zachowała si´ praktycznie i postanowiłanamówiç Mysz do współpracy. Najpierw musiała jednak cierpliwie na nià poczekaç.Na razie biedna dziewczyna przemykała pod Êcianami, to lewy bucik zasłaniajàcchustà, to na widok mamy siadajàc znienacka na ławie. Wreszcie, koło południa, w kà-ciku za kredensem pokazała si´ zadowolona z siebie Mysz. 

Nale˝ało działaç szybko, póki znów gd
zieÊ nie pop´dzi, jak zawsze zaj´ta nie

wiadomo czym i Êpieszàca si´ nie wiad
omo gdzie. 

– Miła sàsiadko – zacz´ła Zochna bez c
hwili wahania. – Pi´knie mi przyozdo-

biłaÊ trzewik. GdybyÊ zechciała, m
ogłybyÊmy wspólnie zdobiç buciki 

i sprzedawaç je na targu w Zakopanem
. DostałybyÊmy za nie woreczek złotych

monet i staç by nas było na osobne zac
iszne kàciki za kredensem. MiałybyÊmy

mnóstwo miejsca i nigdy wi´cej sobie n
ie przeszkadzały!

Mysz ju˝ si´ miała zakr´ciç na wyłysiałej od ciàgłego biegania pi´cie i puÊciç p´dem pod
stół, gdy propozycja Zochny zatrzymała jà w pół kroku. Pomysł wart był zastanowienia. 
Widzàc jej zainteresowanie, Zochna dalej rozprawiała o skórzanych bucikach ze spicza-
stymi noskami i warkoczem z cienkich skórek poÊrodku. Butkach zapinanych na błyszczàcà
klamerk´, zdobionych złotymi guzami i rzezanych we wzory przypominajàce szarotki 
i goryczki, rosnàce wysoko w Tatrach. Takie buty miały byç nie tylko wygodne 
i trwałe jak wyroby Janka z Bukowiny, ale te˝ wyglàdaç jak dzieło sztuki. Bura Mysz słuchała. 

Nazajutrz póênym r
ankiem Zochna ock

n´ła si´ z zadumy.

Głow´ rozsadzały je
j setki niezwykłych o

brazów. Ju˝ chciała

biec po szkło, p´dz
le, farby, drewno, d

łuto, no˝yczki, klej 

i kolorowe bibułki, g
dy spojrzała na swoj

e stopy i przera˝ona

opadła z powrotem 
na krzesło. Twórcze

 myÊli pierzchły. Co

powie góralom, góra
lkom i Jankowi z Buk

owiny, który co ty-

dzieƒ na targu pytał, c
zy buciki dobrze si´ n

oszà? Jak si´ wytłu-

maczy mamie, w kół
ko powtarzajàcej, ˝e

 nic dobrego z tego

dumania nie b´dzie?
 

Zakopiańskie kierpce
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Wieczorem zabrały si´ do roboty. Gdy wszyscy zasn´li, 
Zochna na palcach podeszła do

łó˝eczka swojej siostry Marysi, porwała jej butki i czmych
n´ła z nimi do kàcika za kredensem.

Tam, ostrzàc z´by, czekała Mysz. 

Ustaliły prosty podział zadaƒ: najpierw Mysz podgryzała gr
ubà skór´, a potem Zochna kozikiem

nadawała wygryzieniom kształty skalnych roÊlinek. Współpraca nad pierwszà parà przebiegła

im tak szybko, ˝e ani si´ spostrzegły, a stało przed nimi go
towe dzieło. Efekt był zachwycajàcy.

Marysia nie miała jednak czasu na odpowiedê – tak jej było Êpieszno pokazaç to cudogóralom i góralkom. Zgodnie z przewidywaniem Zochny, kierpce tak zachwyciłymieszkaƒców Zakopanego, ˝e wszyscy zapragn´li mieç takie same, i to jak najszybciej! I tak Zochna z Burà Myszà miały odtàd r´ce pełne roboty, ledwo nadà˝ajàc, by spełniç ˝y-czenia wszystkich klientów. Janko z Bukowiny te˝ si´ nie nudził, bo musiał dostarczaç artys-tkom coraz wi´cej bucików. Z Zakopanego moda na kierpce szybko rozniosła si´ na sàsiedniewsie i miasteczka.
Jak wiadomo, gust jest rzeczà wzgl´dnà, tote˝ obie artystki
z zapartym tchem czekały, co rano powie Marysia. Ta zaÊ,
ledwie si´ zbudziła, przetarła zaspane oczy, wsun´ła
stopy w stojàce przy łó˝eczku butki i wykrzykn´ła: 
– Co za kierpce! 
Miała bowiem zwyczaj wymyÊlania słów na okreÊlenie
nowych rzeczy. 
– Podobajà ci si´? – spytała z niedowierzaniem Mysz.

Zochn´ dalej nazywano artystkà, lecz teraz wszyscymówili to z uznaniem. Bura Mysz była szcz´Êliwa, ˝e jesttak wa˝na i ma tyle do zrobienia. Pracujàc dzieƒ i noc,artystki szybko uzbierały kilka woreczków złotychmonet. Było im jednak razem tak dobrze, ˝e nie myÊlałyju˝ o przeprowadzce w osobne kàty. Kto by zresztàwówczas rzezał wzory w kierpcach, na które czekajàgaêdziny, gazdowie, a nawet i mieszkaƒcy odległychpłaskich krain? 
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Dawno, dawno temu gród Kraków nawiedziła straszna plaga. Zmusiła mieszkaƒców, by porzucali
wiekowe domostwa, zapominali o rodzinie, krewnych, przyjaciołach i p´dzili przed siebie, gdzie
oczy poniosà! 

Plaga przybrała postaç kramarki Matyldy, od Êwitu do no
cy rozpowiadajàcej plotki 

o mieszkaƒcach grodu. Matylda Êwietnie wiedziała, co si´ d
zieje w ich domach, pami´-

tała nazwiska, imiona, przydomki i stopnie pokrewieƒstw
a i bez wahania rozgłaszała

tajemnice krakowian przed resztà Êwiata. A głos miała don
oÊny i niespo˝ytà energi´.

Jej kramik omijano wi´c szerokim łukiem. Niewiele to je
dnak pomagało. Na widok

nowej ofiary Matylda wybiegała zwykle zza sterty czerwon
ych jabłek, rozsypujàc przy

okazji gór´ dorodnych Êliwek, chwytała w dwa palce poły
 kwiecistej spódnicy, drugà

r´kà podtrzymywała przekrzywiajàcy si´ koronkowy czepe
k i wielkimi susami p´dziła

poÊród straganów, póki nie dopadła nieszcz´Ênika. Łapał
a go za guzik bàdê za ràbek

zawiàzanej pod brodà chustki i zaczynała mówiç. Mówi
ła tak długo, ˝e zm´czone

słoƒce chowało si´ za wie˝´ koÊcioła Mariackiego, a tr´
bacz zaczynał graç hejnał

póêniej ni˝ nale˝ało, w obawie, ˝e Matylda i za nim wbieg
nie po tysiàcu stopni.

Koniakowskie 
koronki

Zdarzało si´, ˝e spaniko
wani przechodnie, uciek

ajàc przed Matyldà, wpa
dali

pod powozy bàdê zderz
ali si´ ze sobà, łamiàc so

bie nawzajem nosy i roz
bi-

jajàc głowy. Coraz wi´ce
j udr´czonych jej gaduls

twem mieszczan porzuc
ało

pi´kny krakowski gród, b
rukowane uliczki, na któr

ych tak radoÊnie dêwi´cz
ały

rankiem koƒskie kopyta,
 Wisł´ szemrzàcà o dziejac

h miasta i niemajàce sob
ie

równych pyszne bajgle, o
btaczane w maku i sezam

owym ziarnie. Nieszcz´Ê
ni

krakowianie wyrzekali s
i´ tego wszystkiego i za

tykajàc uszy, uciekali – 
byle

jak najdalej od kramiku
 na rynku. Daleko jeszc

ze za bramà Floriaƒskà
 do-

chodził ich gromki głos 
Matyldy. Wyglàdało na to, ˝e nie m

a na nià sposobu 

i ˝e niebawem Kraków c
ałkiem opustoszeje.

Król zwołał wi´c narad´
. Wzi´ły w niej udział najt´˝

sze umysły królestwa.

Nad rozwiàzaniem głow
iono si´ przez równe si

edem dni i siedem nocy
.

M´drcy mieli tyle pomy
słów, ˝e król musiał wy

daç zarzàdzenie: KA˚DY

UCZONY MA PRAWO DO JEDNEGO TYLKO 
POMYSŁU, KTÓRY ZAPI

SANY

ZOSTANIE W ZŁOTEJ KSI¢DZE.

Plan Igiełki był prosty. Jak przystało na koronczark´
, wiedziała, ˝e nawet

najbardziej zawikłana plotka, najbardziej popl
àtane dzieje rodzin,

kuzynów i pociotków nie dorównajà zło˝onoÊ
cià koniakowskiemu

Êciegowi, dzierganemu najcieƒszym z szydełek.

Po czym poszedł spaç, a m´drcy obradowali dalej. Jeden proponował, aby Matyld´ por-
waç, wywieêç z Krakowa i porzuciç w Górach Stołowych. Drugi – ˝eby zakleiç jej usta kle-
jem. Trzeci – wtràciç do zamkowej celi. Czwarty, piàty i szósty te˝ dorzucili swoje trzy
grosze, lecz nikt ich ju˝ nie słuchał. Po czym wszystkie plany odpadły z prostego powodu:
pró˝no by szukaç Êmiałka, który dobrowolnie zgodzi si´ na spotkanie z kramarkà Matyldà. 

Siódmego ranka uczeni byli ju˝ bardzo senni i zm´czeni, a król z królowà stracili nadziej´, ˝ecoÊ wymyÊlà. Martwili si´ halabardnicy i stra˝nicy, rycerze i kucharze, dwórki, skarbnik i błazen.
IwłaÊnie owego siódmego dnia – gdy m´drcy marzyli jedynie o tym, by poło˝yç si´ do
łó˝ek – przed ich ponure oblicza stawiła si´ koronczarka Igiełka z Koniakowa. Jak wszys-
tkie koronczarki, miała płowe loczki, zadarty nosek, a na jego czubku druciane okulary
(koronczarkom bowiem nad mozolnà robótkà szybko psuje si´ wzrok). Pomysł Igiełki
nie wydawał si´ lepszy od innych, ale ˝e m´drcy byli ju˝ bardzo znu˝eni, wi´c
jednogłoÊnie si´ naƒ zgodzili. I zaraz poszli spaç.

Nazajutrz król i królowa z ulgà przyj´li wiadomoÊç o zakoƒcz
eniu trwajàcej siedem

dni i nocy narady. Igiełka zaÊ od razu zacz´ła wcielaç w ˝yc
ie swój plan. Wpierw

kupiła na targu siedem tysi´cy siedemset siedemdziesiàt sie
dem szpul białej nici.

Potem spoÊród stu siedemdziesi´ciu siedmiu szydełek wyb
rała najcieƒsze, które

pozwalało na utkanie najdrobniejszego Êciegu. Po czym zasiad
ła w sali tronowej.

Siedziała w samym Êrodku na z
łotym tronie, a wokół pi´trzyły s

i´ szpule. Kryształowe

lustra odbijały jej drobnà posta
ç nachylonà nad robótkà. Siedz

iała tak – drzemiàc od

czasu do czasu – przez całe sto s
iedemdziesiàt siedem dni i tyle˝

 nocy. Koło niej uwijały

si´ dwórki, to przynoszàc upiecz
one przez królewskiego kucharz

a poziomkowe ciasto,

to cz´stujàc eliksirem z nocnej s
zafki królowej, to chłodzàc wach

larzami z pawich piór. 

Mieszkaƒcy Krakowa szeptali m
i´dzy sobà, ˝e niezwykłe rzeczy

 muszà

si´ dziaç na Wawelu, skoro król przestał si´ ma
rtwiç kramarkà Matyldà

i zapewnił poddanych, ˝e na p
lag´ znalazła si´ rada. Z otuch

à wi´c

spoglàdano ku zamkowi i nieje
den uciekinier zawracał w pół

 drogi,

dajàc ukochanemu miastu jeszc
ze jednà szans´. 
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Po stu siedemdziesi´ciu siedmiu dniach i tylu˝ n
ocach dzieło było skoƒczone.

Posadzk´ sali tronowej pokrywał gigantyczny koro
nkowy obrus, na który zło˝yło

si´ siedem tysi´cy siedemset siedemdziesiàt siedem
 szpul białej nici. Igiełka wstała

z tronu, rozprostowała zdr´twiałe plecy, odgarn´ła 
jasne loki i uÊmiechn´ła si´ do

zastygłych w podziwie dwórek. Była gotowa do poje
dynku z Matyldà!

Gdy wychodziła z Wawelu, król kazał stra˝nikom utworzyç na jej czeÊç honorowy

szpaler. Tu˝ za nià jechała z wolna zaprz´˝ona w dwanaÊcie koni najwi´ksza

królewska kareta po dach wypełniona białym obrusem. 

W samo południe Igiełka udała si´ prosto na rynek pod kramik Matyldy. Niezwykły
był to widok: dziewczyna w drucianych okularach i sunàcy za nià krok w krok na-
jwspanialszy w paƒstwie powóz. Tote˝ zewszàd zbiegali si´ gapie, wybałuszali oczy
ze zdumienia, pokazywali sobie nawzajem Igiełk´, a niektórzy w rosnàcym zgiełku
zagradzali nawet stangretowi drog´. Słyszàc wrzaw´, kramarka Matylda przerwała
na moment opowieÊç o trzecim kuzynie mleczarza z ulicy Brackiej i nadstawiła ucha.
Wtedy właÊnie stan´ła przed nià Igiełka, a za nià zatrzymało si´, parskajàc, dwanaÊ-
cie kasztanków.

Matylda milczała tak długo, tak długo wpatrywała si´ w białe sploty, z takim uporemusiłowała zrozumieç plàtanin´ nitek, ˝e znudzeni gapie zacz´li rozchodziç si´ do swoichspraw. W czasie gdy Êledziła ginàce w tysiàcach supełków niteczki, ktoÊ si´ urodził, ktoÊinny umarł, a jakaÊ panna spotkała młodzieƒca, którego poÊlubiła w koÊciele Âwi´tejAnny. Matylda jednak tego wszystkiego nie wiedziała, zaj´ta rozwiàzywaniem łamigłówki.
W mieÊcie radoÊç była wielka. Fortel koronczarki wyzwolił krakowian od plagi i nikt ju˝ nie musiał z grodu uciekaç. Matylda przestała bowiem opowiadaç,przestała nawet sprzedawaç jabłka i pomidory i tylko siedzi, i siedzi nadobrusem, wodzàc palcem po supłach, supełeczkach i prowadzàcych donikàdfr´dzlach koniakowskiej koronki. A krakowianie robià sobie, co chcà, i ˝yjà, jakchcà, spokojni, ˝e nikt ich wi´cej nie b´dzie braç na j´zyki. Wolà nie myÊleç, coby było, gdyby ktoÊ kiedyÊ w niedalekim Koniakowie nie wymyÊlił Êciegu nadÊciegami, który dotàd nie ma sobie równych. Od tej pory sława koniakowskichkoronek roÊnie i roÊnie, rozchodzàc si´ w Êwiat, daleko poza Kraków…

Igiełka wiedziała, ˝e nie ma
 ani chwili do stracenia. ˚e je

Êli Matylda

pierwsza otworzy usta, b´dz
ie za póêno. Powiedziała wi´

c, jak mogła

najszybciej i najgłoÊniej:

– Kramarko Matyldo, przyno
sz´ pani królewski prezent. 

MiłoÊciwie

nam panujàcy Król JegomoÊ
ç przysyła ten oto obrus, by

 za jego po-

mocà mogła pani lepiej tłum
aczyç zawiłe dzieje krakows

kich rodów.

Nic tak nie ułatwi słuchaczom
 zrozumienia ich pogmatwan

ych historii,

jak skomplikowane sploty ko
niakowskiego Êciegu!

I stangret z pomocà gapiów rozło˝ył przed oniemiałà Matyldà obrus, który zaczy-
nał si´ pod koÊciołem Mariackim, zakrywał Sukiennice i koƒczył si´ pod ratuszem.
Kramarka patrzyła i patrzyła, po raz pierwszy w ˝yciu nie mówiàc ani słowa…

Za Igiełkà tymczasem zbierał si´ coraz wi´kszy tłum, ciekaw, kto zwyci´˝y
w koronkowym pojedynku. 
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Niekiedy przy bezchmurnej pogodzie przez mazowieckie łàki, podhalaƒskie przeł´cze, mazurskie
jeziora i kaszubskie pla˝e przeje˝d˝a pociàg. JeÊli dobrze si´ przyjrzeç jego trasie, dziw bierze,
bo nie ma tam ani torów, ani stacji, ani szlabanów, ani budek dró˝ników. Nie ma megafonów,
rozkładów jazdy ani ludzi dêwigajàcych walizy. A mimo to pociàg mknie zalanà słoƒcem krainà,
stukajà koła, znad parowozu unosi si´ para i ptaki çwierkajà o wielkiej podró˝y. 

JeÊli si´ przypatrzeç wagonom 
– a lepiej zrobiç to szybko, bo p

ojawiajà si´ na mg-

nienie oka – okazuje si´, ˝e ka
˝dy jest inny. Ró˝nià si´ kolore

m, wielkoÊcià, ksz-

tałtem i podró˝nymi. W przypominajàcym wielkie akw
arium, sunàcym tu˝ za

parowozem wagonie niebieskim
 pluskajà si´ Boginki. Od czasu d

o czasu zasiadajà

przy oknie, rozczesujà mokre w
łosy i wyrzucajà na pola wodor

osty. Tote˝ wzdłu˝

trasy pociàgu ziemia jest płodn
a i zbo˝a dorodniejsze ni˝ gdzi

e indziej.

Kto spojrzy na wagon trzeci i czwarty, temu długo si´ pote
m w oczach mieni, taki

blask bije od górali w wyszywanych portkach i łowiczan
 w bajecznych pasach.

Trudno powiedzieç, kto zajmuje wagon trzeci, a kto czwarty, 
kto siedzi w przedziale,

a kto spaceruje po korytarzu. Pasy i parzenice sà bowiem ta
k kolorowe, ˝e kto spo-

jrzy, ten zaraz mru˝y oczy i jak najszybciej przenosi wzrok 
do wagonu piàtego.

Pociąg

W uczepionym dalej wagonie czarnym, mr
ocznym jak kominiarze w ciemnym kom

inie,

wysiadujà dziury w fotelach Czarne Licha.
 Siedzà wÊciekłe, niezadowolone ze wszys

tkiego –

z pr´dkoÊci, pejza˝u, temperatury i towarz
ystwa. Pod czarnymi jak smoła czuprynam

i kł´bià

si´ im czarne myÊli. Zakrzywionymi paz
urami usiłujà rozregulowaç i tak ju˝ nies

prawne

drzwiczki. Panuje tu złowroga cisza, której
 na złoÊç innym Czarne Licha nie chcà prze

rwaç. 

A tam jest szaro i z ka˝dej szpary kapie woda. I choç podró˝ni wyglàdajà na d˝entel-

menów w płaszczach i kapeluszach, wystarczy odrobina spostrzegawczoÊci, by si´

domyÊliç, ˝e to Utopce. Zwykły jegomoÊç nie przeciekałby przy ka˝dym ruchu i z teczki

nie sàczyłaby mu si´ błotnista breja. ˚e jednak Utopce sà wyjàtkowo dra˝liwe na

punkcie swego wyglàdu, wi´c dyskretny obserwator – jakby nigdy nic – przechodzi

do wagonu szóstego.

Wagon szósty ma kształt gigantyczneg
o muchomora. Kto zajrzy do Êrodka

 przez

któràÊ z kropek, zdziwi si´ na wid
ok pustych przedziałów. Dopiero p

o chwili

spostrze˝e schowane pod siedzeni
ami Niebo˝´ta. Nie wiadomo, dlacz

ego wolà

podró˝owaç w tak niewygodnych 
warunkach. Mo˝e lubià byç razem

 i opieraç

brodate głowy o ramiona towarzysz
y? A mo˝e przywykły do Êcisku pan

ujàcego

w kàcie góralskiej izby? Tak czy 
inaczej, całà podró˝ sp´dzajà w 

ukryciu.

Zdradza je tylko dym z fajeczek i d
ochodzàce spod siedzeƒ piosenki

. 
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Wagon siódmy – w przeciwieƒstwie do szóstego – jest tło
czny i jaskrawo ˝ółty. Przypomina

olbrzymià cebul´. Rezyduje w nim Wiedêma spod D´bu. Inaczej mówiàc: Babuleƒka, co si´

zna na ziołach i gada do nich ich j´zykiem. Od lat nie ru
sza si´ nigdzie sama, w podró˝y to-

warzyszà jej zioła. Zajmujà ka˝dy przedział, ka˝de sied
zenie, ka˝dy kawałeczek korytarza.

Cały czas usiłujà coÊ Babuleƒce powiedzieç, zwierzyç
 si´ z leÊnych sekretów, poskar˝yç

na sàsiada, daç przepis na uzdrawiajàcy napar albo z
aproponowaç, by przerwaç podró˝ 

i czym pr´dzej wróciç na Babià Gór´. W wagonie panuje wi´c harmider nie do wytrzymania.

Babuleƒka jednak udaje, ˝e jest głucha i z gadulstwa w
spółtowarzyszy nic sobie nie robi.

Odpoczàç mo˝na dopie
ro w ósmym wagonie. Je

st najwi´kszy ze wszystk
ich,

nieforemny i całkiem pr
zezroczysty. Wyglàda tak, jakby właÊni

e oberwała si´

nad nim chmura. Na prz
ezroczystych Êcianach s

tale lÊnià niewyschni´te
 kro-

pelki, a po dachu w rytm
 jazdy przesuwa si´ kału

˝a wielkoÊci jeziorka. Wagon

zajmuje Olbrzym. Jak to
 si´ cz´sto du˝ym stwor

zeniom zdarza, jest nieÊ
miały 

i zakłopotany swoim w
yglàdem. Boi si´, ˝e ni

kt nie zechce jechaç z 
nim 

w przedziale. ˚e podró˝n
i b´dà złorzeczyç na jego

 fryzur´, którà dziurawi ni
ebo,

W wagonie dziewiàtym jadà rozbawione Kurpianki, słuchajàc opowia
danych przez

kuzynów Niebo˝àt dowcipów. Tak si´ zaÊmiewajà, ˝e czółka co chwila 
przekrzywiajà si´

im to w lewo, to w prawo, a czasem nawet zsuwajà na oczy i przesłaniajà m
igajàcy za oknem

widok. Pola i lasy wyglàdajà wtedy, jakby specjalnie dla Kurpianek pr
zystroiły si´ w ko-

ronki.miejsca. Siedzi wi´c skulony w kàcie i z wdzi´cznoÊcià przyjmuje
 rzadkie wizyty.

albo narzekaç, ˝e jest ci´˝szy od ciàgnàcej ich lokomotywy i zajmuje za du˝o miejsca.
Siedzi wi´c skulony w kàcie i z wdzi´cznoÊcià przyjmuje rzadkie wizyty.
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Za dziewiàtym p´dzà jeszcze inne wagony, lecz k
to by je zliczył i opisał! Wszystkim podró˝nym

przyÊwieca jednak ten sam cel: przenieÊç si´ z do
brze znanego miejsca w inne, odległe i obce,

i tam spróbowaç ˝ycia. Górale w portkach z parz
enicami wysiadajà wi´c na kaszubskiej pla˝y.

Czarne Licho, opuÊciwszy ze złoÊcià Gopło, rozwa
lonymi przez siebie schodkami złazi wÊciekłe

na górskie zbocze. Boginki za˝ywajà ostatniej kà
pieli w wagonie-akwarium, nim nie zat´sknià

za wodà na Pustyni Bł´dowskiej. Babuleƒka na
 razie ukrywa przed leÊnymi ziołami fakt, ˝e

pomieszkajà troch´ w ruchliwym mieÊcie. Olbrz
ym nie zdradza nikomu niepokoju, jak sobie

poradzi w mysiej norze na kraƒcu Êwiata. Tylko Niebo˝´ta z lekkim sercem Êpiewajà
piosenki, bo od wieków pomieszkujà wsz´dzie, gdzie je bystre oczka poniosà. Sà i tu, i tam,
i jeszcze gdzie indziej. Zawsze potrafià znaleêç sobie ciepły kàcik za piecem, osłaniajàcy
przed deszczem grzyb czy wyrzucony but, który Êwietnie nadaje si´ na mieszkanie.

Pociàg p´dzi tak szybko, tak niepostrze
˝enie pojawia si´ i znika, bo pasa˝erow

ie nie

wytrzymujà długo w nowych miejscach. G
óralom piasek sypie w oczy i przesłania 

widok

na parzenice. Boginkom chce si´ piç i nie m
ogà si´ doczekaç, kiedy znów nad ˚abim S

tawem

wyczeszà z włosów wodorosty. Babuleƒk
a ma doÊç narzekaƒ ziół i nie mo˝e patrz

eç, jak 

z ka˝dym dniem bardziej wi´dnà. Czarne
 Licho jest tak samo wÊciekłe w Tatrach, ja

k było

na dnie Gopła. Olbrzym nikomu si´ co p
rawda nie skar˝y, ˝e nie zdołał wleêç do

 mysiej

nory, ale z radoÊcià myÊli o powrocie do k
aszubskich głazów, które tak lubi przenos

iç. 

Tote˝ maszynista bard
zo si´ Êpieszy, by jak na

jpr´dzej zabraç podró˝
nych do domu. Wie, ˝e

jego praca nigdy si´ n
ie skoƒczy, bo zawsze

 nowe Boginki, nowe B
abuleƒki z ziołami pod

pachà i Kurpianki w zd
obnych czółkach b´dà

 chciały zobaczyç inne
 strony i zakosztowaç in

-

nego ˝ycia. Po to tylko, 
by z radoÊcià wróciç do

 siebie i przez jakiÊ cza
s nie myÊleç o podró˝y

.

Dopóki znów nie wsiàd
à do pociàgu. 
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