
         IA£Y WRZOS

Kiedy ma³a Ksiê¿niczka schodzi³a powoli ze schodów, 
niania d³ugo patrzy³a za ni¹. Ksiê¿niczka st¹pa³a ostro¿nie, 
drobn¹ rêkê przesuwa³a wzd³u¿ porêczy. Zesz³a na dró¿kê.  
Z obu stron kwit³y kolorowe kwiaty i krzewy. Dotyka³a ich 
ga³¹zek i sz³a dalej, pomiêdzy wysokie topole i brzozy. Za 
drzewami szumia³o jezioro. Ksiê¿niczka stanê³a nad 
brzegiem, pochyli³a siê i nabra³a wody w d³onie jak w dwie 
ma³e muszle. Zbli¿y³a je do twarzy. - Jaka jesteœ, wodo? - 
zapyta³a.

- Jestem srebrna i po³yskliwa - szemra³y przeciekaj¹ce 
przez palce ma³e kropelki. Trzciny nadbrze¿ne powtarza³y 
szelestem: srebrna... po³yskliwa... srebrna...

- Jakie jesteœcie, trzciny? - pyta³a dalej.
- Jesteœmy wiotkie i smuk³e. Jesteœmy zielone.
- Co to znaczy: zielone?

Trzciny chwia³y siê na wietrze, delikatnie dotyka³y twarzy 
Ksiê¿niczki. ¯al im by³o dziewczynki. Jak¿e jej powiedzieæ, 
jak przekazaæ zielonoœæ smuk³ych ³odyg? 
Bo ma³a Ksiê¿niczka by³a niewidoma. 



Nie wiedzia³a, co to jest b³êkit nieba, a kwiaty rozpozna-
wa³a jedynie po zapachu. A tak bardzo pragnê³a ujrzeæ 
swego ojca, zobaczyæ twarz niani, któr¹ kocha³a za czu³oœæ, 
za piosenki œpiewane ³agodnym g³osem. To od niani dowia-
dywa³a siê o wszystkim, co na œwiecie piêkne, dobre i szla-
chetne, o ludziach, ich pracy i trudzie. Ma³a Ksiê¿niczka 
nigdy nikomu nie zwierza³a siê ze swoich têsknot, nie 
mówi³a o tym, jak bardzo, za cenê choæby najwiêkszych 
wyrzeczeñ, pragnê³a odzyskaæ wzrok. Myœla³a nieraz o tym 
stoj¹c wieczorem w otwartym oknie, s³uchaj¹c szmeru liœci, 
w których swawoli³ wiosenny wiatr. 

Pewnego razu zobaczy³ j¹ w otwartym oknie ma³y, szary 
s³owik. Wiedzia³ ju¿ o niedoli Ksiê¿niczki od innych ptaków  
i zapragn¹³ daæ jej odrobinê radoœci. Usiad³ na krzewie 
jaœminu i zaœpiewa³ najpiêkniej jak umia³. Wychyli³a siê 
Ksiê¿niczka z okna.

- Jaka¿ piêkna jest twoja pieœñ? Jak wygl¹dasz, ma³y 
œpiewaku?

Po twarzy Ksiê¿niczki sp³ynê³y du¿e ³zy, a s³owik powie-
dzia³:

- Nie p³acz. Jutro te¿ ci zaœpiewam, jeœli ci siê moja pieœñ 
podoba. Odlecia³, a w jego ptasim serduszku zrodzi³o siê 
ogromne wspó³czucie dla biednej, niewidomej Ksiê¿niczki. 
Jakby jej dopomóc? - myœla³ uparcie. 



O œwicie, kiedy œpiewa³ nad jeziorem, w jego pieœni by³o tyle 
smutku jak nigdy dotychczas. Nagle z fali jeziora wychyli³a 
siê Syrena.

- Dziwnie smutna dziœ twoja pieœñ, szary œpiewaku. Czy 
coœ siê sta³o?
S³owik opowiedzia³ o ma³ej Ksiê¿niczce, o tym, ¿e nie dla niej 
œwieci s³oñce, i ¿e tak bardzo chcia³by jej dopomóc.

- Czekaj tu na mnie jutro o œwicie. Mój ojciec W³adca 
Tysi¹ca Jezior, jest bardzo stary i bardzo m¹dry. ¯adne ta-
jemnice nie s¹ przed nim zamkniête. Mo¿e coœ potrafi 
poradziæ. I mnie tak¿e wzruszy³a niedola ma³ej Ksiê¿niczki. 
Mo¿e potrafimy jej pomóc.

Nazajutrz o œwicie s³owik czeka³ na Syrenê. Wychyli³a siê 
z fali, podp³ynê³a do brzegu. - Pos³uchaj rady mego ojca: 
S³oñce, jedynie S³oñce mo¿e jej pomóc. Do niego musi siê 
udaæ po ratunek. Wielki to i potê¿ny ten Promienny W³adca. 
My, Syreny, mo¿emy ogl¹daæ jego oblicze przez kryszta³ow¹ 
szybê wody. Jak do niego trafiæ - nie wiem. Pamiêtaj: S³oñce... 
S³oñce... S³oñce...
Z tymi s³owami zniknê³a pod wod¹, a w³aœnie w tej chwili 
wschodzi³o S³oñce i nad wod¹ rozb³ys³y jego pierwsze 
promienie. Wieczorem Ksiê¿niczka czeka³a na s³owika 
wychylona przez otwarte okno. D³ugo jej szepta³ do ucha 
ma³y œpiewak i bystrym oczkiem patrzy³ na jej blad¹ twa-
rzyczkê.



- Jak¿e trafiê do Promienistego W³adcy? Przecie¿ dró¿ki 
nawet nie widzê przed sob¹. 

- Nie mogê iœæ z tob¹, Ksiê¿niczko, bo w gniazdku lada 
chwila wykluj¹ siê ma³e pisklêta, ale poprowadzi ciê mój 
przyjaciel skowronek, pójdziesz za jego pieœni¹. 

O œwicie wysz³a Ksiê¿niczka z pa³acu. W górze nad ni¹, 
jak srebrny dzwoneczek, zadzwoni³a piosenka skowronka:

Do s³oneczka z³ocistego 
wzlatujê ka¿dego rana

I œpiewam radosne pieœni
 i œpiewam radosne pieœni 

Ziemio ma...

- To ty, skowronku? - spyta³a Ksiê¿niczka.
- To ja, skowronek, Ksiê¿niczko. Po czym mnie pozna³aœ?
- Po piosence. Ty przecie¿ dzwonisz jak srebrny dzwo-

nek, by ludziom l¿ej by³o pracowaæ. Tak mówi moja niania. 
Od tej chwili Ksiê¿niczka sz³a za g³osem skowronka, 

dotykaj¹c po drodze polnych kwiatów, zió³ wysmuk³ych. 
Sz³a wytrwale, choæ zaczê³y siê rozlatywaæ jej delikatne 
pantofelki, a kurz pokry³ jasne w³osy i bia³¹ sukienkê. Jak 
d³ugo szli - nie wiedzia³a. Odpoczywa³a na trawie aksamitnej, 
w cieniu drzew starych, a o œwicie znowu sz³a za piosenk¹ 
ma³ego ptaszka. 



A¿ pewnego dnia skowronek powiedzia³:
- Tu muszê ciê po¿egnaæ, ma³a Ksiê¿niczko. Muszê wra-

caæ do swego gniazda ukrytego w zbo¿u, do ludzi, którym 
trzeba przyœpiewywaæ do pracy. Przed tob¹ las. Przepro-
wadzi ciê dalej mój przyjaciel jelonek. B¹dŸ zdrowa, ma³a 
Ksiê¿niczko! 

- Dziêkujê ci, dobry skowronku.
Z lasu wybieg³ ma³y jelonek i miêkkim pyszczkiem dotkn¹³ 
rêki Ksiê¿niczki. - Jestem jelonek. Znam twoj¹ niedolê. 
ChodŸ ze mn¹, zaprowadzê ciê do moich braci i siostrzyczek 
sarenek. Odpoczniesz trochê, bo jesteœ bardzo znu¿ona. 
Oprzyj siê o moj¹ szyjê.

Na leœnej polanie pas³y siê piêkne sarny o ³agodnych 
oczach. Serca te¿ mia³y dobre, czu³e na niedolê Ksiê¿niczki. 
Zaopiekowa³y siê ni¹, karmi³y.  Spa³a przytulona do sarenek, 
odpoczywa³a i nabiera³a si³. Im to w³aœnie opowiedzia³a, jak 
bardzo têskni za tym, aby móc chocia¿ raz jeden zobaczyæ 
ojca, nianiê, ujrzeæ ca³y kolorowy œwiat i promienie S³oñca.

- S³oñce - rzek³a najstarsza sarenka. - S³oñce... Kiedy 
nadchodzi jesieñ, wielkie promienne S³oñce lubi odwiedzaæ 
Wrzosow¹ Polanê. Czasem przep³ywa przez jezioro ³odzi¹ 
z³ocist¹, czasem na ko³ach z³otych s³oneczników, aby od-
pocz¹æ po trudach lata wœród liliowych wrzosów, które 
pachn¹ miodem. 



Pracowite pszczo³y zbieraj¹ ostatnie py³ki z drobniutkich 
liliowych dzwoneczków, wrzosy œpiewaj¹ swoj¹ cichutk¹ 
piosenkê, a S³oñce, W³adca Promienisty, muska drobne 
kwiatki wrzosów ciep³ymi promykami.

- Musimy j¹ zaprowadziæ na Wrzosow¹ Polanê - powie-
dzia³ jelonek. - Trzeba jeszcze trochê poczekaæ, niech siê 
rozjaœni fioletem kwiatów stare wrzosowisko, niech 
rozkwitn¹ wszystkie s³oneczniki. 

I tak siê sta³o. Sarenki zaprowadzi³y Ksiê¿niczkê na 
Wrzosow¹ Polanê. Posadzi³y na pniu, obieca³y czuwaæ nad 
ni¹ w pobliskich zaroœlach. 
Siedzi ma³a Ksiê¿niczka, s³ucha œwiergotu leœnych ptasz¹t, 
brzêczenia pszczó³, wiatr g³adzi jej jasne w³osy. Nagle s³yszy 
g³os:

 - Œmia³o patrzysz w moj¹ twarz!
- Nie widzê twej twarzy i nie wiem, kto jesteœ. Daruj, jeœli 

ciê to gniewa.
- Jestem S³oñce.

Zerwa³a siê Ksiê¿niczka. Serce w niej zatrzepota³o ze wzru-
szenia.

- Ja... ja w³aœnie ciebie szukam, promienne S³oñce.
- S³ucham, dzieweczko.
- Tak bardzo, chocia¿ raz w ¿yciu, chcia³am w³aœnie 

zobaczyæ twoje oblicze i ca³y ten piêkny œwiat... 



Nie mog³a mówiæ dalej, a pragnê³a jeszcze tyle, tyle powie-
dzieæ: o kochanej niani, dobrym ojcu, który pragnie, aby 
odzyska³a wzrok.

- Chcesz ujrzeæ œwiat? - spyta³o S³oñce.
Kiwnê³a tylko g³ow¹.

- Wiêc uczyniê to. Staniesz siê wrzosem i pozostaniesz na 
Wrzosowej Polanie, wœród liliowych wrzosów jako jeden je-
dyny Bia³y Wrzos. 
S³oñce dotknê³o w³osów Ksiê¿niczki malutkim promykiem. 
Ksiê¿niczka zadr¿a³a. Czy to jest b³êkit nieba? Jak¿e jest 
piêkny! Czy to s¹ drzewa? Wysokie, zielone na tle b³êkitu. 
Czy to s¹ ptaki? A te nad wrzosami kolorowe tanecznice - czy 
to motyle? A gdzie s¹ jej mi³e sarenki?

S³oñce dawno odjecha³o, a Ksiê¿niczka dopiero teraz 
oprzytomnia³a, uczu³a, ¿e jest kwiatkiem wrzosu. Wœród 
liliowych wrzosów ona jedna pozosta³a jakby w bia³ej su-
kience. I widzia³a! Widzia³a! Nie przypuszcza³a, ¿e jest a¿ tak 
piêknie. 
Gdyby by³a dziewczynk¹, wyci¹gnê³aby na pewno radoœnie 
rêce, ale by³a tylko drobnym kwiatkiem. Jaœnia³y w jesien-
nym s³oñcu bielutkie dzwoneczki wrzosu. Ksiê¿niczka by³a 
szczêœliwa. Nie mog³a mówiæ, nie mog³a siê poruszaæ, ale 
mog³a patrzeæ! Patrzeæ! Patrzeæ! 



Widzia³a, jak siê ró¿owi³o niebo na zachodzie, jak piêkne, 
barwne motyle pl¹sa³y w radosnym tañcu nad liliowym 
dywanem, jak zapala³y siê wysoko w górze gwiazdy. To by³o 
coœ wspania³ego.

Kiedyœ ujrza³a m³odego cz³owieka siedz¹cego na pniu. 
Tak wygl¹da cz³owiek! Tak w³aœnie wygl¹da cz³owiek - 
myœla³a, patrz¹c w twarz nieznajomego, w jego b³êkitne jak 
niebo oczy. A m³ody leœnik ze zdumieniem spogl¹da³ na 
kêpkê Bia³ego Wrzosu, którego tu nigdy nie by³o. Jak¿e 
piêkne by³y te drobniutkie bia³e kwiatuszki na liliowym 
dywanie wrzosowiska. M³ody leœniczy odt¹d przychodzi³ 
codziennie na Wrzosow¹ Polanê, siada³ na pniu i d³ugo 
patrzy³ na Bia³y Wrzos. Czu³, ¿e jest w tym jakaœ tajemnica, 
ale nie móg³ odgadn¹æ jaka.

Bia³y Wrzos by³ z ka¿dym dniem coraz piêkniejszy. 
Ksiê¿niczka nigdy dot¹d nie widzia³a twarzy ludzkiej, tê 
wiêc pokocha³a ca³ym sercem. Jak¿e siê cieszy³a, gdy 
przychodzi³ na polanê i tak siedzia³ zadumany.

Pewnego dnia m³ody leœniczy przyszed³ z kobiet¹. Kobie-
ta mia³a srebrzyste w³osy, twarz ³agodn¹, jaœniej¹c¹ dobro-
ci¹. - Spójrz, matko, o tu. Czy to nie dziwne? Czy widzia³aœ 
kiedyœ w ¿yciu równie piêkny Bia³y Wrzos? - Jest piêkny 
bardzo piêkny, nigdy takiego nie widzia³am, synku.

- Wiesz, mamo, mnie siê wydaje, ¿e jest w tym jakaœ 
tajemnica. Mo¿e to jakaœ piêkna dziewczyna? 



A mo¿e to zaginiona Ksiê¿niczka...
- Ej, synku, co ci siê zdaje. Ot, wyrós³ sobie taki jeden 

bia³y kwiatek wœród tylu liliowych. Ale co ty mówisz, o jakiej 
Ksiê¿niczce?

- Z ksi¹¿êcego grodu zginê³a ma³a Ksiê¿niczka. Pró¿no 
zrozpaczony Ksi¹¿ê szuka³ jej wszêdzie Star¹ piastunkê 
kaza³ zamkn¹æ w lochu, ¿e jej nie upilnowa³a. Biedna starusz-
ka oczy wyp³akuje, ¿a³oba w ca³ym grodzie...
Bia³y Wrzos nie s³ucha³, co dalej mówi³ m³ody cz³owiek. 
Dygota³ ca³y z ogromnego wzruszenia.

- Ojciec w rozpaczy! Niania, najlepsza w œwiecie niania  
w ciemnym lochu. To wszystko przez ni¹. Przez jej egoizm, 
przez to, ¿e nie pomyœla³a, jak bêd¹ cierpieli. Bardzo prag-
nê³a ujrzeæ piêkny œwiat, ale nie za cenê ¿ycia tych, których 
tak bardzo kocha³a i którzy j¹ kochali. Dr¿a³a, a bia³e kwia-
tuszki straci³y swój blask i zwiêd³y. 
Gdy rano S³oñce zajrza³o na Wrzosow¹ Polanê zatrzyma³o 
siê zdumione. 

- Co z tob¹, Bia³y Wrzosie? Co siê sta³o?
- O, dobre, promienne S³oñce! Jestem bardzo, bardzo 

nieszczêœliwa.
- ¯al ci, ¿e nie jesteœ cz³owiekiem?
- Nie, nie to... Nie dlatego... Ale us³ysza³am wieœæ 

straszn¹. 



Mój ojciec rozpacza, ¿e nie mo¿e mnie odnaleŸæ, nianiê 
wtr¹ci³ do lochu za to, ¿e mnie nie upilnowa³a. Tak bardzo 
pragnê³am ujrzeæ œwiat, ale nie za tak¹ cenê! Nie za cenê 
rozpaczy ojca, a mo¿e i œmierci niani. O, ulituj siê! Pozwól mi 
wróciæ tam, sk¹d przysz³am. Spe³niê wszystko, czego za-
¿¹dasz, bêdê znów niewidom¹ dziewczynk¹, byleby oni nie 
cierpieli!

Wzruszy³o siê S³oñce. Skinê³o promienn¹ g³ow¹.
- Wróæ do swoich i raduj ich serca jasnymi oczyma, które 

bêd¹ widzia³y. I S³oñce odesz³o, a na Wrzosowej Polanie sta³a 
w bia³ej sukience ma³a Ksiê¿niczka dr¿¹c ze wzruszenia.        
I tak¹ j¹ ujrza³ m³ody leœniczy.

Wróci³a Ksiê¿niczka do grodu, do ojca, do swojej niani,     
a wraz z ni¹ wróci³y radoœæ i szczêœcie. Gdy minê³o kilka lat, 
Ksiê¿niczka zosta³a ¿on¹ leœniczego. 
Czêsto odwiedzali jesieni¹ Wrzosow¹ Polanê, gdzie wœród 
liliowych dzwoneczków wrzosów jaœnia³ jeden, jedyny 
kwiat bia³ego wrzosu, na pami¹tkê, ¿e jasne i dobre by³o 
serce Ksiê¿niczki, która najwiêksz¹ radoœæ ¿ycia gotowa by³a 
poœwiêciæ dla szczêœcia i spokoju swoich najbli¿szych.


