
      ACZEÑCE

Wieœ powoli k³ad³a siê do snu. Gdzieniegdzie porykiwa³y 
jeszcze krowy. Nawo³ywali siê ludzie, cich³ w dali skrzyp 
spóŸnionego wozu wje¿d¿aj¹cego do zagrody. Ucisza³ siê te¿ 
wiatrak na wzgórzu. Ramiona rozpina³ szeroko, wyci¹ga³ je, 
jakby prostowa³ po znojnej pracy. W dole jezioro zastyga³o    
w zadumie. Czasami zatrzepota³a w trzcinie dzika kaczka. 
Wschodzi³ ksiê¿yc. O tej w³aœnie porze lubi³a M³ynarzówna 
biec po wodê, patrzeæ w ni¹ jak w zaczarowane zwierciad³o    
i zachwycaæ siê swoj¹ urod¹. Bo te¿ i piêkna by³a M³yna-
rzówna. Usta mia³a kalinowe, w³osy jak skrzyd³a krucze, 
oczy jak krynice przejrzyste. Wzdychali do niej m³odzi 
rybacy, ale ona ¿adnego nie chcia³a.

W wieczór zdawa³a siê sobie jeszcze piêkniejsza. Bia³e 
d³onie zanurza³a w zimnej tafli i jak do bia³ych kielichów 
nabiera³a w nie wodê. Przesiewa³a przez ró¿owe palce 
krople b³yszcz¹ce niby brylanty w œwietle ksiê¿yca. I jedno 
tylko mia³a marzenie: byæ coraz piêkniejsz¹. 
Nie wiedzia³a, ¿e ka¿dego wieczoru w nadbrze¿nym szu-
warze dr¿y ³ódŸ, a w ³odzi m³ody rybak patrzy na ni¹        z da-



 leka zachwyconymi oczyma. 
Widzia³ z wysokich szuwarów wierzbê nad brzegiem 

rosn¹c¹, a pod wierzb¹ nad wod¹ jak bia³y kwiat nenufaru 
jaœnia³a w mroku twarz M³ynarzówny. Urzeczony patrzy³   
w tê piêkn¹ twarz. Gdyby choæ raz podp³yn¹æ bli¿ej, gdyby 
choæ raz ujrzeæ jej uœmiech piêkniejszy ni¿ kwiat.

Jednego wieczoru, gdy sta³ zapatrzony, wios³o wypad³o 
mu z d³oni. Uderzy³o z pluskiem o wodê. Zerwa³y siê ze snu 
dzikie kaczki, zakrzycza³y rybitwy. Sp³oszy³a siê M³yna-
rzówna.

Ch³opak uchwyci³ wios³o, ³ódŸ poderwa³a siê i pop³ynê³a 
naprzód. Ju¿ s³ysza³ cichy szum wierzby. Liœcie jej odbija³y 
siê w wodzie srebrnym blaskiem ksiê¿yca. Nie wiedzia³, czy 
³ódk¹ p³ynie, czy idzie ku swej mi³ej po promieniu ksiê¿yca, 
przez srebrny, drobnolistny dywan. By³ blisko. Czapkê do 
piersi przycisn¹³ i pozdrowi³:

- Dobry wieczór.
A M³ynarzówna nic. Tylko d³oni¹ jak kwiat w mroku 

jaœniej¹cy lekko nad wod¹ ko³ysze.
- Dobry wieczór - powtórzy³.
Spojrza³a M³ynarzówna. Ksiê¿yc jasno oœwieca smag³¹ 

twarz, oczy b³êkitne, orle rysy ch³opaka. Ju¿ wie: to ten 
œmia³y, odwa¿ny na wodzie, pierwszy przy pracy i w tañcu -  
i ten najbiedniejszy! Dumnie zagryz³a kalinowe usta. Te¿ mi 
kawaler!



- Czy nie odpowiesz mi na pozdrowienie?
- Co ci po moim pozdrowieniu?
- Bo podobasz mi siê, dziewczyno!
- Wcalem nie ciekawa. Nie tobie pierwszemu.
- Ale mnie nigdy uœmiechem ³askawym nie obdarzy³aœ.
- Na co ci mój uœmiech?
- W sercu go schowam na dni pochmurne i smutne.          

O uœmiech tylko proszê.
Spojrza³a na niego uwa¿niej.
- Mo¿e siê uœmiechnê, ale najpierw bursztyny mi przy-

nieœ. Bursztyny jak miód przejrzyste, z³ociste jak s³onko, jak 
¿ywica leœna. A wtedy zobaczymy...

Warkoczami kruczymi potrz¹snê³a i szybko na wzgórek 
wbieg³a. Ale! Uœmiechu mu siê zachcia³o! Niech¿e bieda-
czyna o bursztynach pomarzy!

A m³ody rybak od tej pory chwili wytchnienia nie mia³. 
Ca³e dnie w czó³nie spêdza³. Ryby ³owi³, sprzedawa³, pie-
ni¹dz zdobyty do sakiewki chowa³, ale wci¹¿ by³o za ma³o. 
Za ma³o go by³o na te bursztyny, z³ociste jak s³onko, jak 
¿ywica leœna. Pragnienie ujrzenia uœmiechu M³ynarzówny 
opanowa³o go jak gor¹czka.
 O niczym nie móg³ myœleæ ani spaæ, ani jeœæ. We dnie nawet 
jawi³a mu siê z kalinowymi ustami, które nie chcia³y siê 
uœmiechn¹æ.



Raz nadci¹ga³a burza. Nie bacz¹c na nic odbi³ ³ódŸ od 
brzegu. P³yn¹³ szybko. Brzeg z chyl¹cymi siê kitami trzcin 
zdawa³ siê uciekaæ od niego. Trwo¿ne ptactwo zapada³o       
w trzciny. Wkrótce by³ na œrodku jeziora. I nagle rozszala³ siê 
wicher, rozgniewa³, pêdzi ku niemu wa³y pian.

O jak¿e straszny wichru œmiech!
Hej! Poszed³ z czó³nem w dziki tan!

A wichru wycie, wichru œmiech
zda siê powtarza tysi¹c ech...

Wtem na spienionej fali ukaza³a siê g³owa w koronie ni to 
ludzka - ni to rybia. Oblicze ma groŸne, a w oczach b³yska-
wice. Dziwny stwór skin¹³ p³etw¹ i czó³no stanê³o w miejscu. 
Opad³y spiêtrzone fale, a król w koronie przemówi³:

- Dlaczego codziennie we dnie i w nocy ³ódŸ twoja nie-
ustannie zak³óca mi spokój? Cz³owieku, widzê, ¿e wielka 
chciwoœæ ciê ogarnê³a i za tê chciwoœæ bêdziesz ukarany!

Oprzytomnia³  m³ody rybak i pierwszy raz w ¿yciu lêk go 
ogarn¹³ straszliwy. Czy¿ nie sam Król Ryb do niego mówi? 
Myœla³, ¿e ¿yje tylko w starych warmiñskich baœniach, a tu... 
Ze strachu przemówiæ nie mo¿e.

- Wiedz, ¿em sprawiedliwy, tote¿ pozwolê ci rzec s³owo 
na sw¹ obronê. Mów!

Rybak dr¿¹cymi wargami zacz¹³ mówiæ. 



I sam nie wiedzia³, kiedy z serca poczê³y rwaæ siê s³owa pe³ne 
¿alu, goryczy i mi³oœci.

- Ano, dziewczyna mi w serce zapad³a. Ale có¿, biedny ja 
rybak, a ona M³ynarzówna, jedynaczka. Chcia³bym, aby choæ 
uœmiech, choæ tylko jej uœmiech w serce jak s³oneczny 
promyk schowaæ. A ona, jedynaczka, wiadomo, do kapry-
sów nawyk³a. Bursztynów za uœmiech ¿¹da. Bursztynów jak 
miód przejrzystych. Na te bursztyny grosz zbieram. ¯yciem 
bym za nie zap³aci³!

Z³agodnia³ wzrok Króla Ryb.
- Teraz rozumiem! Nie wiem, czy ci siê to na dobre 

obróci. A czemu¿ ci siê tak uda³a?
- Usta kalinowe ma, oczy jak krynice przejrzyste, w³os 

kruczy nad bia³ym czo³em i d³onie jak kwiaty.
- To ma³o. O, jak¿e za ma³o! Ej, ludzie! Ludzie niem¹drzy! 
Uderzy³ srebrn¹ p³etw¹ o falê i znikn¹³ pod wod¹, a rybak 

czu³ w d³oni sznur korali. Bursztyny to by³y! Najpiêkniejsze 
w œwiecie bursztyny! Jak miód przejrzyste! S³oñce w nich 
gra³o ciep³ym z³otem, zda³y siê p³on¹æ jak ¿ywica.

Prze¿egna³ siê rybak nabo¿nie - ale bursztyny nie znika³y. 
Wówczas usiad³ na dnie ³odzi i bursztyny do serca przytuli³.

M³ynarzówna bursztyny na smuk³ej szyi wiesza, a na 
m³odego rybaka nie spojrzy. Po uœmiech ka¿e przyjœæ póŸ-
niej...



Na pró¿no co wieczór p³ynie rybak pod wierzbê, na pró¿no 
jutra wygl¹da. Liczko M³ynarzówny coraz chmurniejsze, 
choæ bawi¹ j¹ jego gor¹ce proœby i mi³oœæ, która ze s³owa 
ka¿dego wychyla siê jak p³omienny kwiat. Co mu siê marzy, 
biedakowi!

Przysz³a s³otna, z³a jesieñ. Po¿ó³k³y i opad³y listki wierz-
by znad jeziora. Nadesz³a zima, zamrozi³a sin¹ taflê. Nie 
przychodzi³a dziewczyna nad wodê. Rybak rozpacz prac¹ 
zabija; praca nie wzbrania marzeñ. Czas przy pracy zwykle 
szybciej mija. Minê³a i zima. A kiedy wiosna ciep³¹ d³oni¹ 
dotknê³a p¹ków drzew, znów bieg³a M³ynarzówna w jezioro 
jak w zwierciad³o patrzeæ i urod¹ swoj¹ siê radowaæ. Ksiê¿yc 
na krucze w³osy srebrzysty k³ad³ diadem - bursztyny po³ys-
kiwa³y na smuk³ej szyi jak gwiazdy.

I znów w swej ³odzi czeka³ na ni¹ rybak. Znów ³udzi³ siê, 
¿e mo¿e jej uœmiech zobaczy. Ale dziewczyna zdawa³a siê go 
nie dostrzegaæ. A¿ raz zapyta³.

- Kiedy¿ dotrzymasz obietnicy? Podarek mój wziê³aœ, 
weŸ i moje serce. ̄ on¹ mi zostañ, dziewczyno!

W blasku ksiê¿yca ujrza³ jej oczy jak zimne krynice. I po 
raz pierwszy us³ysza³ jej œmiech. Rozsypa³ siê perlist¹ gam¹. 
Œmia³a siê d³ugo, drwi¹co, okrutnie. Œmiej¹c siê znik³a          
w mroku. Nie widzia³ rybak, kiedy ksiê¿yc dŸwign¹³ siê 
wysoko. 



Le¿a³ na dnie ³odzi, która go nios³a hen na œrodek jeziora. 
Serce mia³ po brzegi pe³ne tego drwi¹cego, okrutnego 
œmiechu. Wszystkie jego marzenia zgas³y jak iskry na 
wietrze. Niczego ju¿ nie pragn¹³.

Fala cichym pomrukiem uderza³a o brzeg ³odzi, przele-
wa³a siê przez ni¹ pieszczotliwie ch³odz¹c czo³o rybaka. 
Ksiê¿yc ukry³ twarz w chmurach, a kiedy wyjrza³ i roz-
prysn¹³ srebrem po wodzie, nie by³o ju¿ ³odzi, ni rybaka.

Nazajutrz wieczorem jak zwykle bieg³a M³ynarzówna 
nad jezioro. Pochyli³a siê nad wod¹, by siê swoj¹ urod¹ 
nacieszyæ, gdy nagle zerwa³ siê wiatr. Zaszeleœci³a trwo¿nie 
drobnymi  listkami wierzba. Unios³a siê fala i prysnê³a pian¹ 
w twarz dziewczyny. A gdy opad³a, na brzegu nie by³o 
nikogo, tylko na podmok³ej ³¹ce nad jeziorem jaœnia³y w blas-
ku ksiê¿yca z³ociste kaczeñce, których przedtem tu nie by³o.

Pró¿no stary m³ynarz szuka³ swej córy. Woda szumia³a 
tajemnie i cicho. Jednakie by³o dla niej ubóstwo rybaka           
i bogactwo M³ynarzówny.

Tylko co roku od tego czasu rozkwitaj¹ na ³¹ce nad 
jeziorem kwiaty o p³atkach barwy bursztynu. Powiadaj¹ sta-
rzy, ¿e to rozsypane bursztynowe korale M³ynarzówny, 
któr¹ Król Ryb ukara³ za igranie z uczuciem ludzkim.

Czy mo¿na wierzyæ starej legendzie?
Na to trzeba zab³¹dziæ w Krainê Wielkiej Baœni.  


