
        RATKI

Bardzo dawno, wiele, wiele lat temu ¿y³ stary kniaŸ. Gród 
jego by³ bogaty i zasobny. Od zachodu strzeg³y go brzegi 
jeziora, woko³o rozci¹ga³a siê puszcza nieprzebyta. Jeziora 
dostarcza³y ryb wszelkich, puszcza zwierza, barcie pszczele 
miodu. ¯y³ kniaŸ dostatnio, o ludzi swych dba³, by siê im 
krzywda nie dzia³a. Choæ stary by³, ale na ³owy sam jeszcze    
z dru¿yn¹ wyrusza³.

Razu pewnego zdarzy³o siê tak, ¿e gdy z dru¿yn¹            
w puszczy polowa³, znienacka ogromny niedŸwiedŸ 
wyszed³ prosto na niego. Z krzykiem poœpieszy³a na pomoc 
dru¿yna, oszczep ze œwistem przeci¹³ powietrze. 
NiedŸwiedŸ padaj¹c pochwyci³ w potê¿ne pazury nogê 
starego kniazia.

D³ugo chorowa³ kniaŸ, a choæ wyzdrowia³, nigdy ju¿ 
w³adzy w nodze nie odzyska³. Nie móg³ jeŸdziæ na ³owy, nie 
móg³ te¿ jeŸdziæ po kraju i sprawdzaæ, czy ludowi nie dzieje 
siê krzywda.

Mia³ ten kniaŸ dwóch synów, jak m³ode dêbczaki ros³ych  
i mocnych, którzy siê bardzo mi³owali. Jak siê zwali, nikt dziœ 



tego nie pamiêta. Pewnego razu zawezwa³ ich kniaŸ do siebie 
i tak powiedzia³:

- Synowie moi, nie mam ju¿ mocy ani dawnej krzepy. 
Staroœæ mi w oczy zagl¹da. Nie mam ju¿ si³ jeŸdziæ po kraju, 
sprawiedliwoœci i ³adu dogl¹daæ. Nie rozdzielaliœcie siê 
dot¹d, jednak czas przyszed³, ¿e musicie siê rozstaæ. Jeden     
z was uda siê na po³udnie, zbuduje gród zasobny a obronny    
i tam strzec bêdzie ³adu i sprawiedliwoœci. Drugi na pó³noc 
niech ci¹gnie, gdzie jeziora b³yszcz¹ jak gwiazdy noc¹, tam 
gród swój postawi i bêdzie strzeg³ tej ziemi i ludzi przed z³¹ 
przygod¹.

Ojca wola by³a œwiêta.
- Sprawiedliwie i dobrze czyni kniaŸ - mówi³a dru¿yna. - 

Nieraz wœród kochaj¹cych siê braci zdarzaj¹ siê waœnie          
o spadek. Ojciec za ¿ycia ka¿demu przydzia³ da³, bo stary ju¿ 
i niemocny.
 Wybrali siê bracia w drogê. Ka¿dy ze swoj¹ dru¿yn¹. 
Dojechali do skraju puszczy i tu musieli siê rozstaæ. Zsiedli    
z koni wojowie, rozpalono ogniska. Bracia chcieli w chwili 
rozstania byæ sami. Udali siê w g³¹b lasu, tam rozpalili ogieñ  
i usiedli na mchu aksamitnym obj¹wszy siê ramionami. 
Ogieñ przygas³, a oni wci¹¿ siedzieli w milczeniu. Wiedzieli, 
¿e ojciec s³usznie post¹pi³ daj¹c im ziemiê we w³adanie: 
jednemu na pó³nocy, drugiemu na po³udniu. Ale smutek       
z serca z powodu rozstania nie tak ³atwo odegnaæ. 



Siedzieli ws³uchani w nocne odg³osy boru, w ³omot 
skrzyde³ sowich, w szum wysokich, starych drzew. Nagle 
ujrzeli starca. Szed³ powoli opieraj¹c siê na sêkatym kiju,       
z trudem stawia³ kroki. Wtem zachwia³ siê, jakby mia³ upaœæ. 
Zerwali siê obydwaj bracia i podbiegli do starca. Objêli go      
i podprowadzili do ogniska.

- Co wam, dziadku, chorzyœcie?
- Nie chory jestem, nie chory, ale stary... Stary, oj stary, lat 

ju¿ swoich zliczyæ nie potrafiê. Od wieków zda siê w tym 
borze siedzê. Piêkniejszego nic na œwiecie nad ten bór pe³en 
œwiergotu ptasz¹t, jagód czerwonych, orzechów z³ocistych, 
pszczó³ brzêcz¹cych. I teraz szed³em do barci leœnych, 
chcia³em tam trafiæ o œwitaniu i si³y mnie opuœci³y.

M³ody kniaŸ zdj¹³ swoje okrycie, rozes³a³ ko³o ogniska, 
starca na nim u³o¿y³, m³odszy róg z miodem mocnym, 
korzennym wyj¹³ i do ust mu przybli¿y³.

- Wypijcie, zdrowia i si³ wam doda.
Starzec ³yk miodu poci¹gn¹³.
- Rozgrzewa, dobrze rozgrzewa... dobrzyœcie. - I zasn¹³ 

g³êboko.
Bracia usiedli znów przy ognisku.
- Ciê¿ko mi myœleæ, ¿e d³ugo siê nie zobaczymy - szepn¹³ 

m³odszy. - Jak¿e ci przyjdê z pomoc¹, gdy bêdziesz                
w potrzebie?



Siedzieli d³ugo, a¿ sen ich zmorzy³ i usnêli. Zbudzili siê    
o œwicie i zerwali na nogi. Rozejrzeli siê woko³o. Starzec 
siedzia³ obok ogniska i dok³ada³ do niego ga³êzie.

- Spaliœcie, wojowie, a ja, stary, d³ugo nie œpiê, wiêc ognia 
wam pilnowa³em. Si³ mi wasz miód doda³, na miêkkim 
pos³aniu odpoczê³y stare koœci. Ale wy nie mieliœcie spokoj-
nego snu, wzdychaliœcie g³êboko.

Spojrzeli bracia na siebie ze smutkiem, a stary ci¹gn¹³ 
dalej:

- Wspomogliœcie starego i ja was w smutnej chwili 
wspomogê. Pustelnikiem jestem, w ludzkich sercach czytaæ 
umiem. Nie smuæcie siê, ¿e nic o sobie wiedzieæ nie bêdziecie. 
Dam wam ziarno niezwyk³e, czarodziejskie. Posiejecie je,      
a kwiaty, które wyrosn¹, powiedz¹ wam o tym, co myœlicie, 
co prze¿ywacie. Bêdziecie wiedzieli o sobie!

Zdziwili siê bracia, wziêli drobne ziarna, podzielili je 
miêdzy sob¹, podziêkowali starcowi i ruszyli do swoich 
dru¿yn. I tak siê rozstali. Starszy na po³udnie siê skierowa³, 
m³odszego droga wiod³a na pó³noc. Gdy dotarli do miejsc, 
gdzie postanowili pobudowaæ grody, pomyœleli o sobie         
z têsknot¹. I gdy tylko uporali siê z pierwszymi 
trudnoœciami, ka¿dy z nich na skrawku ziemi ukrytym przed 
ludzkim okiem posia³ ziarna - dar starca z puszczy. I oto         
z nasionek wyros³y kwiaty.



Mia³y piêæ p³atków i by³o w nich coœ podobnego do ludzkiej 
twarzy. Mia³y jakby nosek, bródkê, w¹sy. Gdy bracia byli 
radoœni i weseli - kwiaty stawa³y siê z³ociste jak s³oñce. Gdy 
têsknili za sob¹ - rozkwita³y kwiaty niebieskie, liliowe, a gdy 
ciê¿ki smutek ich œciska³ - kwiaty mia³y barwê ciemnego 
fioletu. I tak codziennie ka¿dy z braci przygl¹da³ siê kwia-
tom, radowa³ siê, gdy by³y z³ociste, smuci³, gdy wykwita³y 
ciemne. 

Ale pewnego razu starszy brat spostrzeg³ nowe kwiaty: 
ciemnopurpurowe. Takie nie rozkwita³y nigdy dot¹d.

- Bracie, co chcesz mi powiedzieæ? - szepn¹³ pochylaj¹c 
siê nad kwiatem. Nagle serce uderzy³o mu niespokojnie. - Ju¿ 
wiem! Jesteœ w niebezpieczeñstwie! Ratowaæ ciê muszê!

Zawo³a³ wiernego druha.
- Druhu mój. Zostaniesz tu i bêdziesz czyni³ wszystko 

tak, jak ja dot¹d czyni³em, zanim nie wrócê. Bêdziesz 
przecina³ drogi przez puszczê, niech przybywaj¹ tu kupcy     
i handlarze. Bêdziesz strzeg³ biedniejszych przed uciskiem 
mo¿nych. Ja muszê natychmiast ruszyæ w drogê. Brat mój jest                    
w niebezpieczeñstwie.

Zwo³a³ dru¿ynê i ku pó³nocy przez bory wyruszy³. D³ugo 
jechali przez puszczê. Po³yskiwa³y wœród drzew tafle jezior, 
jechali coraz dalej na pó³noc. Wiatr by³ wilgotniejszy i niós³ 
za sob¹ zapach dymu.



A¿ wreszcie pewnego dnia us³yszeli odg³osy walki. 
Zakrzykn¹³ na dru¿ynê kniaŸ i pomkn¹³ przed siebie jak 
wicher. Ju¿ z daleka ujrza³ pole bitwy. Na wzgórzu jego 
m³odszy brat broni³ siê zaciekle. Szczêk orê¿a, krzyk ludzi, 
r¿enie koni. Jak orze³ z wysoka tak m³ody kniaŸ spad³ nagle 
ze sw¹ dru¿yn¹ na ty³y wroga.   

- O, bracie! Wiedzia³eœ, ¿e jestem w niebezpieczeñstwie? 
- pyta³ m³odszy kniaŸ po zwyciêskiej bitwie.

- Moje kwiaty zakwit³y nagle purpurowe jak krew. 
Szczêœciem na czas zd¹¿y³em. O, bracie mój! Jakie¿ to czaro-
dziejskie nasiona da³ nam pustelnik! Zaprawdê, zawsze 
bêdziemy wiedzieæ o sobie.

Mówi stara legenda, ¿e bracia d³ugo i sprawiedliwie 
rz¹dzili krajem. Kwiaty pustelnika pomog³y im w niejednej 
trudnej chwili. Kwit³y wokó³ nowo zbudowanych grodów. 
Podoba³y siê ludziom te kwiaty do ludzkich twarzy po-
dobne, hodowali je chêtnie i pielêgnowali troskliwie. 

Od kochaj¹cych siê braci nazwano je bratkami. Lud wiej-
ski zwa³ je czêsto braciszki. Na pewno kwitn¹ wiosn¹ tak¿e 
w waszych ogródkach.


