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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 polnych. 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 drewniana ława, a w niej rodzina uwijajàcych
si´ dniem i nocà korników. 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.
wiodàca nad staw.
Mi´dzy chałupami droga piaszczysta,
Licha i Boginki.
W stawie – jak to w stawie – mieszkały
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bo˝´tami zwane.
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SzliÊmy pod wierzbami, w dziuplach których odpoczywały w hamakach Niebo˝´ta. MaszerowaliÊmy 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 plam
a migała przede
mnà w morzu zieleni, a˝ zatrzymała si´ przy poc
hylonej ze staroÊci
chatynce. Koło chatynki była zarosła pokrzyw
ami studnia, koło
studni le˝ał gliniany garnek. Garnek nie miał uch
a, bo Czarne Licho
dawno temu je obtłukło. Kot nie kot prawym
wàsem dał mi znak.
Podniosłam garnek, zajrzałam do Êrodka, prz
echyliłam i na pokrzywy wysypał si´ deszcz po˝ółkłych kartek.
Kot nie kot zachichotał cicho i znikł. Pochyliłam si´ nad kart
kami, rozło˝yłam je
wÊród 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 koniakowskich
koronkach, o chustach gaêdzin z Chochołowa, 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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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. Psu nie zabiera 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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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.
Od tego czasu nie sposób znaleêç w Polsce mie
jsca, gdzie by si´
nie wdarły. Wystarczy rozejrzeç si´ wokół: ciek
nàce krany, skrzypiàce schody, zacinajàcy si´ klucz i wypadajàce
z drzwi klamki
– wszystko to jest sprawkà Lich! Nie wiadomo
skàd – przez wieki
siedzàc na dnie Gopła – dowiedziały si´ praw
dy o ludziach:
˝e tylko co setny człowiek naprawi kran, naoliwi
zamek i wymieni
klamk´. Reszta poczeka, a˝ rzeczy nadpsute zep
sujà si´ do cna.
Tote˝ Licha wylegujà si´ w bagnie, zacierajàc
z uciechy brudne
włochate łapska. Tak im łatwo i przyjemnie
nadpsuwaç Êwiat,
który przez ich sprawki zacina si´, skrzypi,
rz´zi, rozsypuje
i toczy si´ dalej. A˝ do nast´pnej wizyty Czarneg
o Licha.
Dlatego lepiej nie màciç w Gople wody. Mo˝
e
którejÊ nocy Licha zasnà tak mocno, ˝e zapomn
à
o psuciu i nadgryzaniu? I wtedy znów zapanu
je
Êwi´ty spokój. I nikt nie b´dzie si´ bał, ˝e ktoÊ
mu we Ênie namiesza w głowie. A jeÊli Lich
a
gdzieÊ si´ jeszcze wówczas z dna Gopła rusz
à,
to tylko na strony ksià˝ek. Ale stamtàd nie zepsujà ju˝ niczego…
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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 właÊciwe miejsce. Gospodynie tak przywykły do krzàtajàcych si´ po izbie ludków, ˝e prawie ich nie zauwa˝ały. Czasem tylko stawiały im w kàcie misk´
z kropelkà mleka i ły˝kà kaszy okraszonej skwarkà.
ie gromadka duszków
Gospodarze w polu wiedzieli, ˝e w połudn
przytaszczy im kubek
w rudawych ubrankach z zaj´czej sierÊci
go młota ani obc´gów,
wody i pajd´ chleba. Kowale nie szukali dłu
dziesiàtki pracowitych
bo same do nich sun´ły, pchane przez
zu, kiedy pochylały si´
ràczek. Dzieci w kołysce zapominały o płac
Nawet psy nie musiały
nad nimi rozeÊmiane brodate twarzyczki.
wały im pchły. Koniom
si´ drapaç, bo Niebo˝´ta cierpliwie wyłapy
ztanki stawały si´ najzaÊ tak pi´knie plotły grzywy, ˝e siwki i kas
i nic innego nie robiły,
bardziej pró˝nymi mieszkaƒcami zagrody
.
tylko podziwiały w potoku własne odbicia
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 zast´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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A˝ pewnego słonecznego ranka Nie
bo˝´ta przestały pomagaç. Dlacze
go
– nie sposób dziÊ dociec. Mo˝e roz
leniwiła je letnia pogoda? Mo˝e prz
estraszyła dziewczynka, która zby
t długo chodziła Êcie˝kà w lasku
przy
pla˝y, wykrzykujàc ten sam refren:
„Krasnoludki, krasnoludki, nie ucieka
jcie!”. A mo˝e uwa˝ały, ˝e ich pra
c´ nie doÊç si´ ceni? Tak czy ina
czej,
ni stàd, ni zowàd, gospodynie nie
mogły daç sobie rady w kuchni, gos
podarze na polu słabli z głodu i pragni
enia, dzieci płakały w kołyskach, psy
nie umiały op´dziç si´ od pcheł, a
koƒskie grzywy zbijały si´ w kołtun
y.
ludziom, psom ani
Nie doÊç, ˝e Niebo˝´ta nie pomagajà ju˝
Podszywajà si´ to pod
koniom, ale przybierajà nie swoje postaci.
dachu chałupy sołÊwie˝o wyklute bocianiàtka w gnieêdzie na
o sera myszy, to pod
tysa, to pod zajadajàce kawał dziuraweg
słowiaƒskie krainy.
ponurego Olbrzyma, odwiedzajàcego jesienià
yni´ błyszczàcymi
Zdarza si´, ˝e bura myszka spojrzy na gospod
erz´cego wcielenia.
krasnalimi oczkami, lecz zaraz wraca do zwi
w głowach.
Przebieranki te jeszcze bardziej màcà ludziom
Màdre Wiedêmy twierdzà, ˝e Niebo˝´ta wrócà. Pewnie wtedy, gdy najmniej b´dziemy si´ ich spodziewaç. A mo˝e gdy całkiem o nich zapomnimy? 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.
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Kurpiowskie czółko
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.

Kurpiowskie czółko
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ej jak zwykle, gdyby nie sen, który
Wszystko pewnie potoczyłoby si´ dal
jej, ˝e jest królowà, siedzi na górze
Jadwisia miała tej nocy. PrzyÊniło si´
jednà r´kà chłodzi si´ wachlarzem
usypanej ze szlachetnych kamieni,
szmaragdy i diamenty. Co zaÊ najz pawich piór, a drugà przesypuje
!
wa˝niejsze, na głowie ma złotà koron´
targ. Handlarze od razu spostrzegli,
Rano wstała rozmarzona i poszła na
ich kolorowe stragany. Skàd jednak
˝e jej myÊli zaprzàta coÊ innego ni˝
mogli wiedzieç, ˝e to złota korona?
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Wracajàc z targu, Jadwisia jak zawsze spotkała Krasnoludki.
u na wyliczanie.
– Co niesiesz w koszyku? – spytały, lecz ona nie traciła czas
niecie to, co le˝y
– JeÊli wyczarujecie mi złotà koron´ – powiedziała – dosta
w koszyku i tak smakowicie pachnie!
Krasnoludki si´ zdziwiły, skàd Jadwisia wie
o ich mocy, zaraz jednak wzi´ły
si´ do czarowania. U˝yły w tym celu
wszystkiego, co mo˝na znaleêç
w kurpiowskiej krainie: g´stych mgieł otulajà
cych 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
jednej korony pojawiły si´ cztery! Na ten widok Krasnoludki – stwor
zenia
oszcz´dne i praktyczne – postawiły Jadwisi warunek: pod koronami zamie
szkajà
ich kuzyni, od dawna szukajàcy w lesie domu. A ˝e Jadwisia lubiła towar
zystwo,
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´˝n
iczkami. 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?

