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Witamy w naszej grze „Na chłopski rozum”. Dzięki niej przeniesiecie się do dawnego
Czernikowa, gdzie podobno niejedna bajka nie tylko była opowiadana, ale i się
wydarzyła! Mapa, którą trzymacie w ręku, ilustracje i symbole są owocem współpracy
międzypokoleniowej. Prace i koncepcję trasy stworzyły dzieci ze szkoły im. K. K.
Baczyńskiego w Czernikowie, przy pomocy regionalistów i folklorystów, którzy
zasiewali ziarenka wiedzy w umysłach młodych twórców. Ci zaś puścili wodze
wyobraźni, wskutek czego powstała jedyna w swoim rodzaju gra wiejska. Podczas
warsztatów Czernikowo wypełniło się zgubionymi pantofelkami, złotymi jabłkami,
smokami i wszystkim, co stanowiło bajkową „codzienność”. Was również zachęcamy
do ruszenia szlakiem symboli umieszczonych na mapie, poprowadzą nie tylko do
punktów, które należy „odhaczyć” podczas gry wiejskiej, ale także wprowadzą do
opowieści bajkowych osadzonych w przestrzeni wsi. Niektóre elementy architektury
już niestety zniknęły z krajobrazu, na szczęście podróżując z naszą mapą macie
możliwość znaleźć je, odkrywając tym samym historię wsi… ale zaraz, zaraz! Jak
historię, to może zacznijmy od początku…

Pewnego razu książę Siemomysł Kazimierzowiec wraz z podwładnymi wybrał się na
polowanie za Wisłę. Były to wówczas nieprzebrane bory, knieje i puszcze. Księcia od
dłuższego czasu prześladowała myśl o jeleniu niesłychanej urody i zdumiewającym
porożu, którego nazwano Królem Krajny. Mimo licznych nagonek, za każdym razem
zwierzęciu udawało się czmychnąć, toteż krążyły wieści o jego cudownych,
nadprzyrodzonych zdolnościach. Po drodze wszyscy rycerze ochoczo przechwalali się
swoimi myśliwskimi osiągnięciami, poza jednym sługą, Jankiem. Ten wolał rozprawiać
o zwyczajach zwierząt, ich sprycie i sposobach przetrwania, bowiem wielce był
rozmiłowany we wszelkim stworzeniu. Śmiałkowie coraz bardziej zagłębiali się w
chaszcze, coraz wolniej i ciszej, aż w końcu kasztelan nakazał wszystkim stanąć. Na
kilka godzin zamarli w bezruchu i podnieceni wyczekiwali pięknego jelenia. 

Zaczęło zmierzchać, a jelenia ani widu, ani słychu, więc wszyscy bezszelestnie ułożyli
się do snu, poza samym księciem wypatrującym sylwetki zwierzęcia. W pewnym
momencie przed księciem stanął on, jedyny, niepowtarzalny król lasu, spojrzał i
delikatnie ukłonił się, po czym zniknął w gęstwinie. Książę bez wahania ruszył za nim,
nie bacząc w pościgu na twarde ciernie, kolce raniące mu skórę i gałęzie smagające
po twarzy. Gnał przed siebie, aż w pewnym momencie łuk zahaczył o konar i wyrwał
go z siodła, wytrącając bark i rzucając na drzewo. Czyżnie otaczały go ze wszystkich
stron. Pozostało mu czekać na towarzyszy. Rozmyślał godzinami o sprawach
bieżących, lecz wieczorem ogarnął go niepokój. Zrozumiał, że w pogoni za jeleniem
wysforował się tak bardzo, że pozostali nie są w stanie go zrazu odszukać.
Uszkodzone kończyny nie pozwalały mu rozpalić ognia, by można go było zauważyć.
Czyżnie stały się jego przekleństwem, zasłaniały go i gdyby zasnął, nie sposób by było
go zauważyć. 



 W przeciągu kilku godzin niemal wszyscy łowcy powrócili do obozowiska, nie mogąc
znaleźć żadnych śladów władcy. Zasiedli przy ogniu, posilili się i bezradnie oczekiwali
powrotu księcia. Minął dzień cały i prawie wszyscy wieczorem stawili się na miejscu,
niestety bez żadnych wieści o księciu. Brakowało kilku rycerzy i pachołka Janka.
Tymczasem ten ostatni szybko odbił od grupy i zaczął przeszukiwać las, szukając
śladów kopyt oszalałego konia. Właśnie miał wracać, gdy spotkał trop wiodący przez
czyżnie. Janko czujnie nasłuchiwał i starał się co chwilę nawoływać księcia. Po jakimś
czasie wydało mu się, że usłyszał słabe stękanie. Nie zważając na rany zadawane
cierniowymi krzewami, przedzierał się w kierunku głosu. Dotarł do swego pana, który
już prawie postradał nadzieję. Janko wyciągnął księcia, napoił, opatrzył rany, a potem
ruszył po pomoc. Księcia ułożono między dwa konie i ostrożnie przewieziono do
Wisły. Wszyscy długo wspominali polowanie na Króla Krajny, tymczasem jeleń cieszył
się nadal wolnością. 

Siemomysł za uratowanie mu życia wkrótce pasował Janka na rycerza i nadał mu
olbrzymie terytorium wokół owych krzewów cierniowych z prawem lokowania wsi. Po
uratowaniu księcia otrzymał przydomek „Czyrznik” na pamiątkę owych
nieprzebranych krzewów i gęstwin. Szybko powstała osada, wieśniacy wykarczowali
teren przy czyżniach, a od imienia Czyrznika do wsi przylgnęła nazwa Czyrznikowo
(Czyrnikowo), dziś znana jako Czernikowo. 

A teraz czas na pierwszą zagadkę, która wskaże Ci pierwsze miejsce na mapie:

Na początku naszej mapy 
jest ktoś kto ma wieeeelkie chrapy,
nietypowy, rzadki stwór,
żył w jaskiniach pośród gór. 







Żona jednego myśliwego porodziła bliźniaki w lesie. Jednego niemowlaka wykarmiła
wilczyca i nazywał się Waligóra, bo był silny tak, że kruszył skały. Drugiego wykarmiła
niedźwiedzica i mocą swoją dęby wyrywał, toteż nazywał się Wyrwidąb. Wyszli na
wędrówkę, by obchodzić świat szeroki, ale chociaż tacy mocni, nogi przecież utrudzili.
Odpoczęli pod lasem, jeszcze sen nie skleił powiek, nagle mały człowieczek pędzi ku
nim tak prędko, że ptak żaden ni zwierz nie potrafiłby go dognić. 

– Jak się macie, parobczaki, widzę, żeście utrudzeni! Jeśli wola wasza będzie, w jednej
chwili was zaniosę tam, gdzie tylko zażądacie.

Gdy to powiedział, rozwinął piękny kobierzec. Wyrwidąb z Waligórą usiedli wygodnie
za nim. Człowieczek klasnął, a dywan niesie ich niby ptak na skrzydłach. 

– Zapewne zdziwiło Was to, żem tak prędko biegł po ziemi? Oto trzewiki, które
dostałem od czarownika, kiedy je założę, wtedy co krok – to mila; co skok – to dwie.
Waligóra poprosił, by dał im po jednym trzewiku, bo droga mocno nogi ich trudzi.

 Człowieczek, poruszony prośbami, podarował im trzewiki i wysadził pod wielkim
miastem, gdzie smok siał postrach pośród mieszkańców. Król ogłosił, że temu, kto
smoka zabije, pozwoli wybrać jedną ze swoich córek za żonę i jego tron po śmierci.
Oświadczyli więc bracia przed królem, że zabiją szkodnika. Pokazano im jaskinię,
gdzie potwór zamieszkiwał. Idą śmiało, gdy w pół drogi znany im człowieczek się
zjawił:

– Jak się macie, przyjaciele! Wiem gdzie kres jest waszej drogi, lecz posłuchajcie mej
rady: niech każdy włoży na nogę trzewik, bo smok jak wyskoczy nagle, nawet nie da
wam machnąć ręką!  Posłuchali. 

Wyrwidąb stanął przed jamą, wzniósł z zamachem dąb ogromny, by jak tylko smok
łeb ukaże, jednym ciosem go zgładzić. Waligóra zaszedł z tyłu i zatrząsł skalną
jaskinią, jakby snopem żyta. Smok wypadł nagle, a Wyrwidąb przestraszył się i
zapomniał o kłodzie, którą trzymał. Szczęście, że wdział trzewik, bo uskoczył na dwie
mile. Smok go nie mogąc dogonić, obrócił się na Waligórę; ten w przestrachu rzucił
skałę, a głaz padł na ziemię przyciskając ogon smoka. Waligóra w tył uskoczył na dwie
mile i zobaczył brata swego. 



– Idźmy teraz bracie razem, dopóki smok jest unieruchomiony, ty go uderz kłodą
dębu, a ja go całego przywalę górą.

 Poszli naprzód, jeden w ręku niósł górę, a drugi dębem wywijał. Zawył smok jak
stado wilków, widząc obu przeciwników. Chciał uciec, lecz daremnie, ogon przycisnął
mu głaz. Wyrwidąb uderzył silnie i rozgniótł łeb na miazgę, a brat jego rzucił górą,
zakrywając całe ścierwo. 

Tymczasem król już czekał. Przyjął obu i dał im po jednej córce za żony, a kiedy
niedługo umarł, królestwem się podzielili i szczęśliwie sobie żyli. 

Już żeś mądrzejszy o kilka bajek, słuchaj kolejnych zagadek:

Moich odmian są tysiące,
kwiaty mam urzekające,
gdy przekwitnę, rodzę wiele
owoców szlachetnych, ze złotym na czele... 



Na wysokiej szklanej górze stał zamek cały złoty, przed zamkiem była jabłoń, a na
jabłoni złote jabłka. Kto by złote jabłko urwał, wszedłby do zamku, gdzie w srebrnej
wieży ukryta była królewna zaklęta. Miała ona skarby niezliczone, skrzynie ze złotem i
piwnice pełne drogich kamieni. Wielu rycerzy od dawna próbowało się wedrzeć na tę
górę, lecz szkło było tak śliskie, a góra stroma, że wszyscy jak jeden spadali na dół.
Pewien śmiałek nawet rozpędził konia, wdarł się w pół góry i wrócił szczęśliwie na dół.
Zachęcony sukcesem nazajutrz znów rozpędził swego rumaka tak, że iskry z podków
błyskały! Prawie stanął pod jabłonią, gdy zerwał się wielki sokół i uderzył konia w
oczy. Rumak stanął wystraszony i padł razem z rycerzem, rysując szklaną górę. Z
rumaka i rycerza nie zostało nic, jeno kości. 

 Siódmy rok miał się jutro kończyć, aż tu nadchodzi chłopak prosty, ale młody, silny i
wysoki. Patrzy, jak rycerzy wielu łamie karki nadaremnie, podchodzi pod śliską górę i
bez konia się gramoli! Poszedł przeto do lasu, zabił rysia i przymocował jego łapy z
pazurami do nóg i rąk. Taką bronią opatrzony, wdarł się śmiało na garb szklany, lecz
w połowie drogi ustał. Zmęczony ledwie oddychał, pragnienie spiekło mu wargi.
Pokaleczył krwawo nogi, rękoma się jeno trzyma. Zapadł mrok, gwiazdy blado
oświecały szklaną górę, a żak młody, jak przykuty, na skrwawionym ręku wisiał. Wyżej
wedrzeć się już nie mógł, bo wyczerpał wszystkie siły. Nagle mu sen skleił oczy,
zapominał, kędy leży i strudzony smacznie usnął, bo ostre szpony z rysia tak głęboko
w szkło zatopił, że przespał się do północy, nie zleciawszy z góry. 

Złotej jabłonki pilnował sokół, który krążąc w powietrzu, zobaczył chłopca. Łakomy,
pewny, że chłopak nie żyje, spuścił się nagle i usiadł na nim. Chłopiec wtedy już nie
spał, dojrzał sokoła i postanowił z jego pomocą uratować się z góry. Sokół zapuścił
szpony w ciało, ale parobek wytrzymał ból mężnie i uchwycił się za nogi ptaka; ten
uniósł go wysoko nad zamek i począł krążyć wokoło wysokiej wieży. Chłopiec dobył
zza pasa nożyk i odciął nogi sokołowi. Ptak zerwał się z bólu i zniknął w obłokach, a
młodzieniec spadł na szerokie gałęzie jabłonki. 

Wtedy odrzucił nogi sokole, które wraz ze szponami ugrzęzły mu w ciele, a skórkę
złotego jabłka przyłożył do ran, wnet wygoił wszystkie. Narwawszy złotych jabłek,
wszedł śmiało do zamku. Otworzyła się brama, zobaczył podwórze pełne kwiatów i
drzew, a na ganku siedziała zaklęta królewna wraz z dworem. Ujrzawszy dorodnego
młodzieńca, zbiegła ku niemu, witając w nim męża i króla.

Na ziemię już nie powrócił, bo tylko wielki sokół, co był strażnikiem zamku, mógł
królewnę i skarby na skrzydłach swoich na ziemię przenieść. 



Lecz kiedy nogi postradał, w pobliskim lesie na szklanej górze znaleziono jego zwłoki.
Gdy śmiałek wraz z królewną chodził po ogrodzie, spojrzał na dół i zobaczył, że się
mnóstwo ludzi zbiera. Świsnął więc w piszczałkę i nadleciała jaskółka. 

– Idź się dowiedz, co nowego! – rzekł pan do małej ptaszyny. Wkrótce wróciła i
powiada:
– Krew z sokoła ożywiła martwych zwłoki, wszyscy co polegli pod tą górą, wchodzą
teraz na nią zuchwale, dosiadają trzeźwo konie, a lud cały, dziwem zdjęty, patrzy na
cud niesłychany...

Chociaż bajki bywają brutalne, czas na trzecią zagadkę:

Co to za postać, co to za gość?
Niejeden ze strachu zaczyna się trząść!
Lecz nie taki groźny, jak go malują, 
Tacy jak ten się głównie w żartach lubują.



 Żył niegdyś szlachcic niewiadomego pochodzenia, rosły i silny. Pierwszy był do walki i
zawsze silnym zamachem wytrącał oręż przeciwnikom z ręki. Stąd ten szlachcic
dostał przydomek Boruta, bo mówiono powszechnie, że musiał mu Diabeł Boruta
pomagać. Nikt nie był w stanie go pokonać, a że nosił siwą kapotę, dla rozróżnienia
go od prawdziwego diabła dostał przydomek siwy, tak więc zwał się Siwy Boruta. Od
tej chwili go nikt nie zaczepiał, każdy pomijał lub ustępował z drogi. W gospodzie,
kiedy pijana szlachta się porywała do broni, na sam głos Siwego Boruty wychodzili na
podwórze i tam się bili, by mu spokoju nie zakłócać. 

 To uszanowanie, a raczej bojaźń sąsiadów, sprawiła, że stał się bardzo dumny.
Nieraz był tak zuchwały, że groził, iż jak złapie prawdziwego Borutę, to mu kark zaraz
ukręci, a skarby których pilnuje, sam zabierze. Mówiono nieraz, że wtedy słyszeć się
dawał w piecu lub za piecem śmiech szyderczy. Siwy Boruta pił nie lada, a zawsze
pierwszą szklankę wypijał za zdrowie diabła Boruty, po którym dostał przydomek.
Wtedy słyszeć się dało głos gruby mówiący „dziękuję!”. 

Siwy Boruta miał dużo pieniędzy, ale wkrótce wszystkie na hulanki roztrwonił,
postanowił więc dostać się do skarbów i wziąć parę mieszków złota od swego
imiennika, po które nikt wcześniej nie miał odwagi sięgnąć, ze strachu przed diabłem.
O samej północy zuchwały szlachcic poszedł do lochów. Wyostrzony miecz trzymał w
ręku, a w drugiej latarnię rozświetlającą mrok. Ze dwie godziny tak chodził. Nareszcie,
wybiwszy drzwi ukryte w murze, ujrzał skarby, a w kącie na bryle złota siedział sam
Diabeł Boruta w postaci sowy z iskrzącymi oczyma. Zbladł i zadrżał na ten widok,
spocił się potężnie ze strachu, po chwili wyrzekł z cicha, z ukłonem i pokorą: 

– Wielce miłościwemu Panu Borucie, kłaniam się nisko!

Sowa kiwnęła głową, co rozweseliło Siwego Borutę. Ukłoniwszy się raz jeszcze, zaczął
wypełniać siwej kapoty kieszenie złotem i srebrem. Tak je obładował, że nie mógł się
ruszać. Świtać zaczęło, a szlachcic nie przestawał garściami ściągać złota. W ostatku,
nie mając go gdzie włożyć, począł sobie złoto do gęby pakować! Taki to obładowany
wyszedł z lochu. Zaledwie stanął na progu, kiedy drzwi się zatrzasnęły i ucięły mu całą
piętę. Kulejąc, krwią znaczył ślady swych kroków. Przeładowany skarbami, dobywając
ostatki sił, ledwo doszedł do domostwa. Upuścił na podłogę złoto i srebro, wypluł z
napchanej gęby, a sam padł bez sił. Odtąd miał dużo pieniędzy, ale siłę stracił i
zdrowie. Przestękał całe życie i gdy w kłótni o miedzę wyzywał sąsiada, ten którego
dawniej jednym palcem potrafił powalić, sąsiad pokonał go i zabił. 



Domostwo jego zostało puste, nikt w nim zamieszkać nie chciał, bo sam Diabeł
Boruta często przesiadywał w starej wierzbie, co na podwórzu rosła. Odwiedzał też
izbę i alkierz, pozostałe skarby przenosząc na powrót do zamku łęczyckiego jako
zjawa, którą podobno do dzisiaj można ujrzeć o północy. 

By diabła tu nie spotkać, czas kolejnej zagadce sprostać:

Zęby mam liczne, choć niczego nie jadam,
mało kto wie, jakie zdolności posiadam!
Nie tylko upiększam Panów i Panie,
zaklęcie wypowiedz i spójrz co się stanie...



Król i królowa mieli syna i piękną córkę. Kiedy syn już dorósł, rzekli rodzice „ożeń się,
ale z tak piękną panną, jak Twoja siostra”. I począł królewicz szukać żony, objechał
wiele krain, lecz nie znalazł tak pięknej panny. Gdy wrócił powiedział do siostry: „Nie
znalazłem tak pięknej panny, więc ożenię się z Tobą”. Królewna nie zgodziła się
mówiąc, że choćby miał ją życia pozbawić, nie będzie jego. Poszła w świat, by znaleźć
bratu piękną żonę. Po długiej wędrówce natrafiła na starą chatę, która zbudowana
była na dużej górze. W chacie tej mieszkała stara kobieta z przepiękną córką. Gdy
królewna weszła do środka, zastała tylko dziewczynę. Ta powiedziała:

– Uciekaj. Moja matka jest jędzą-babą i cię pożre. Ale królewna odrzekła zmęczona:

– Niech już będzie jak ma być, ja tu przenocuję. I opowiedziała dziewczynie całą
historię o poszukiwaniu żony dla brata. Gdy wróciła jędza, królewna schowała się za
piecem, lecz baba poczuła zapach kogoś obcego. Jędza była zmęczona, więc
powiedziała, że zajmie się nią jutro.

W nocy córka i królewna postanowiły uciec, ale jędza miała lwa, który pilnował
mieszkania. Córka zasypała mu pysk plewami, a jędzy zasmarowała oczy smołą,
zabrała z chaty grzebień, szczotkę, jajko i uciekła razem z królewną. Gdy jędza
obudziła się i dowiedziała, że córka uciekła, wzięła stary stępor i powiedziała:

Urcu purcu, na stęporcu,
co kroczek - to miloczek

po czym co krok, to cała milę przeskakiwała i tak znalazła się blisko dziewcząt. Córka
rzuciła czarodziejski grzebień i utworzyło się jezioro. Jędza wróciła do domu,
przyniosła kubełek, wylała wodę z jeziora, potem powtórzyła „Urcu purcu...” i dalej
ścigała zbiegów, ale córka rzuciła szczotkę i powstał las. Wtedy czarownica przyniosła
siekierkę, wyrąbała sobie drogę i wymówiła formułkę „Urcu purcu...”, i goniła je dalej.
Córka jędzy rzuciła czarodziejskie jajko, z którego powstała szklana góra. Jędza wtedy
jeszcze raz wypowiedziała zaklęcie i próbowała podjechać pod górę. Wniosła się, ale
szkło było tak śliskie, że spadła i zabiła się. 

Królewna z córką zaś szły dalej. Już pod miastem spotkały pole prosa, zamieniły się w
gołębie i posilały się ziarnkami prosa. Król, do którego to pole należało, począł
wyganiać je słowami „Sio gołębuszki, sio z królewskiego prosa”. Dziewczęta poleciały
wtedy do pałacu królewskiego. Przez otwarte okno wpadły do jednej z izb i zamieniły
się znowu w ludzi. 



Gdy przeszedł królewicz, stały obydwie w oknie, a były tak podobne do siebie, że
królewicz nie wiedział, która jest jego siostrą. Za poradą baby opasał się wieprzowym
flakiem napełnionym krwią i zagroził, że jeżeli mu nie powiedzą, która jest jego
siostrą, zabije się. Wtedy to przebił flak, a na widok krwi królewna zawołała: „Ach
bracie, coś ty uczynił!”.

W ten sposób królewicz rozpoznał swoją siostrę i swoją narzeczoną. Zapanowała
wielka radość w pałacu, poczęto robić przygotowania do wesela królewicza i
wyprawiono wielką ucztę. 

Teraz nie będzie tak łatwo! Podołasz następnym zagadką?

Od wieków słynie z potężnych mocy,
z rozstaju dróg zbierane jest o północy,
zmieniane w mikstury, eliksiry, napary
leczy lub truje, czy to już czary?



Syn pewnego pastucha był bardzo leniwy, od 20 lat nic nie robił, tylko grzał się za
piecem, więc zwali go Piecuchem. Gdy po śmierci matki Piecucha jego ociec ożenił się
po raz drugi, macocha nalegała, by pozbył się leniucha. Powiedział ojciec: „Synu,
pójdziemy na odpust”. I poszli razem przez las. Ojciec powiedział, że musi znaleźć
sobie kij i odszedł na bok, zostawiając Piecucha samego. Syn czekał aż wróci, lecz to
się nie stało. 

 Na drugi dzień chciał wyjść z lasu, ale zabłądził. Nagle patrzy, a tu mucha je mrówkę.
Mrówka woła: „Ratuj mnie, a ja ci będę przydatna”. Piecuch odpędził muchę i uwolnił
mrówkę, która wyprowadziła go na właściwą drogę. Idzie dalej, aż widzi: rybak niesie
złotą rybkę. Rybka woła: „Wykup mnie Piecuchu i puść do wody, a ja ci będę
pomocną”. I tak zrobił. Idzie dalej i widzi, że parobcy próbują utopić jędzę-babę, która
poprosiła by ją uratował. Tak też zrobił. Następnie idąc przed siebie, spotkał na
drodze martwego człowieka. Ukląkł przy nim i odmówił pacierz. Żandarm to
zauważył, chwycił go za kark i zabrał do więzienia, myśląc, że to Piecuch jest zabójcą. 
           
Nikt nie wierzył w tłumaczenia chłopca, więc król kazał zmieszać korzec maku i
piasku, i dać Piecuchowi do przebrania, by udowodnił swoją niewinność. Piecuch
zawezwał do pomocy mrówkę i jej ziomków, pocz czym raz-dwa rozdzieliły mak i
piasek. Król zdziwił się, gdy zobaczył dwie kupki. Uwolnił pastucha i zatrudnił jako
świniopasa. Córka króla, przechadzając się po obejściu, poznała Piecucha i wielce go
pokochała, ale ojciec nie chciał pozwolić na ślub. Nieco później król, jadąc raz przez
Wisłę, przypadkiem wtrącił do wody swoją koronę. Ogłosił, że kto wydobędzie
koronę, otrzyma rękę jego córki. Piecuch poszedł nad wodę i zawołał złota rybkę. Ta
przyniosła mu koronę, a król dotrzymał słowa.
          
 Piecuch i królewna planowali wesele, lecz niestety dziewczyna osłabła. Pewien
człowiek, którego zaloty wcześniej odrzuciła z zazdrości otruł ją pewną rośliną. Żaden
doktor nie mógł jej pomóc. Wtedy piecuch sobie przypomniał o jędzy-babie, której
pomógł. Wybrał się do niej, a ona poradziła mu, by poszedł do ogrodu pewnego króla
i zerwał tamtejsze ziele. Powiedziała jędza: 

„Trzeba wyrwać to ziele z korzeniami wtedy, gdy król śpi, bo pilnuje go jak oczka w
głowie”. Piecuch wpadł prędko do ogrodu i wykopał ziele. Wrócił jak najszybciej,
nagotował z niego odwar i podał królewnie. Ona wyzdrowiała, za chwilę król wyprawił
wielkie wesele i pastuszek żył z żoną długo i szczęśliwie. 



Koniec zabawy gagatku! Teraz już czas na oczarowanie Cię zagadką:

Stoi gdzieś w kącie, lecz wszyscy to wiedzą,
zwiezie, gdy trzeba na sabat za miedzą,
drapaka wierzbowa, o magicznej mocy
posmaruj ją maścią i leć o północy...



Czarownica, która raz to na miotle latała, raz w postaci sokoła, nieustannie wybijała w
kościele okna. We wsi było trzech braci, którzy postanowili się z tą czarownicą
rozprawić. Ale ile razy sokół nadlatywał, sen sklejał powieki starszym braciom, budzili
się dopiero na dźwięk szkła z tłuczonych witraży. Najmłodszy, by nie zasnąć, położył
sobie pod brodą ciernie. Upadająca głowa raniła się i nie pozwoliła mu spać dalej.
Dzięki temu, mimo zaklęć nasennych rzucanych przez czarownicę, udało mu się nie
zasnąć. Wycelował w sokoła i go postrzelił Czarownica upadając uderzyła o kamień,
pod nim zaś otworzyła się wielka przepaść, w której się skryła. Najmłodszy poprosił
braci o pomoc, ci przynieśli sznur i łuczywa, obwiązali go i puścili w dziurę. Z początku
było ciemno i wilgotno, lecz potem ukazała mu się piękna kraina, z zawsze
kwitnącymi kwiatami i zawsze zielonymi drzewami. Pośrodku tej krainy stał wielki
zamek, cały z muru i kamieni, a żelazna brama stała otworem. 

Wszedł na zamek. W miedzianej komnacie siedziała królewna, czesząca swoje złote
włosy. Zakochał się od razu i pyta, czy go na męża przyjmie. Zgodziła się, lecz
ostrzegła, że nie może jej wydobyć na ziemię, nim nie zgładzi jej matki – czarownicy.
Lecz jedynie będzie to w stanie zrobić mieczem wiszącym w zamku, którego nikt
dotychczas nie był w stanie dźwignąć. Poszedł dalej. W komnacie srebrnej siedziała
jej siostra, czesała włosy srebrne. Ona mu podała miecz, lecz chłopiec nie mógł go
utrzymać. Wtedy z pomocą ruszyła trzecia siostra i napoiła go eliksirem, po którym
dopiero miecz utrzymał. Schował się w zamku i wyczekiwał. Sokolica podleciała,
usiadła na jabłoni ze złotymi jabłkami, a gdy sfrunęła na ziemię, szybko wyciągnął
miecz i ją zabił. 

Młodzieniec załadował wszystkie skarby, 3 siostry i przywiązał do sznura. Bracia na
górze wyciągnęli je na powierzchnię. Miała być teraz jego kolej, lecz przezornie
przywiązał do sznura ciężki kamień. Podstępni bracia podnieśli go do połowy i
spuścili, po czym kamień roztrzaskał się. 

- To by mi się kości skruszyły – pomyślał ze smutkiem. Osowiały błądził długo po
krainie wiosennej. Spotkał czarownika i opowiedział mu o powodzie swojego smutku.

- Bądź spokojny – odpowiedział czarownik. Jeśli obronisz moje dzieci, to wyniosę Cię
na ziemię. Jest tu bowiem drugi czarownik, który dzieci moje zjada. Próżno kryłem je
pod ziemią, próżno w zamku murowanym! Teraz trzymam je na jabłoni. Skryj się w
tym drzewie, w nocy przyjdzie zbój. Tak też zrobił. O północy wiatr zaszumiał, spojrzał
na dół, aż tu robak, wielgaśny, ogromny, sunie ponuro. Wychyla ogromną głowę i
skrzącym okiem wypatruje dzieci, które schowały się w liściach. Wtedy młodzieniec
machnął ciężkim mieczem i odciął mu łeb.



Ojciec dzieci, zadowolony ze śmierci wroga, wziął młodzieńca na barki i wyniósł z
krainy. Najmłodszy z braci wbiegł szybko do izby, a nikt go nie poznał, poza
ukochaną, która została przymuszona za kucharkę usługiwać. Bracia, przestraszeni
jego przybyciem, szybko oddali wszystkie skarby, a sami do lasu uciekli. Lecz on kazał
ich wyszukać, równo z nimi się podzielił, wielki zamek wybudował ze złotymi oknami,
miedzianymi drzwiami i tak z żoną złotowłosą do śmierci mieszkał. 

Mądrala z Ciebie nie da się ukryć, ciekawe czy z kolejnej zagadki, 
zdołasz się czegoś nauczyć:

Przed wieloma laty, w dawnym Czernikowie,
Stworzyli kolejkę inżynierowie,
Jej nazwa pochodzi od warzywa barwnego,
pękatego, zdrowego i fioletowego, 



Żyli dwaj bracia, jeden był bogaty, a drugi biedny. Ubogi miał córkę, a że dziewczynka
była bardzo mądra, przezwano ją Mądralinką. Bogacz podarował jej chudą jałówkę,
po pewnym czasie z jałówki wyrosła piękna krowa i urodziła cielątko o złotych
kopytkach. Wkrótce potem przybył do ubogiego brata bogacz, domagając się
cielaczka. 

– Jest mój, podarowałem twej córce jałówkę, więc przychówek jest mój!

Biedak nie zgadzał się z tym i postanowili udać się do wojewody, aby ten rozstrzygnął
spór. Wojewoda postanowił zadać im 3 zagadki, a ten kto je odgadnie, dostanie
cielątko. Zapytał braci co jest najszybsze na świecie? Biedak wrócił smutny do domu,
nie znając odpowiedzi na pytanie.

– Co ci jest, ojcze? – zapytała go Mądralinka.

– Córuchno, będę musiał oddać cielaczka… I opowiedział wszystko razem z zagadką. 

– Nie martw się – pocieszyła go – ranek jest mądrzejszy niż wieczór.

           Ledwie zaświtało, obudziła ojca i podała rozwiązanie zagadki. Chłop co tchu
pobiegł i zastał już tam swojego brata. Wystąpił bogacz i powiedział:

– Najszybszy jest mój rumak, nikt go nie dogoni!

– Myśl jest najszybsza na świecie – odpowiedział nieśmiało biedak.

Wójt zdumiony właściwym rozwiązaniem zagadki podanym przez chłopa, zadał
kolejną: co jest najtłuściejsze na świecie? Gdy tylko biedak zjawił się w chacie, córka
przybiegła do niego i zapytała o drugą zagadkę.

– Oj córuchno, teraz już po naszym cielaku o złotych kopytkach, nigdy się nie
domyślę, co jest najtłuściejsze na świecie! Mimo to Mądralinka uspokoiła ojca, a rano
podała rozwiązanie zagadki. Chłop pobiegł do wojewody. Bogacz, jak zwykle pewny
siebie, odpowiedział pierwszy:

– Wiem, wiem! Zabiłem wieprza, on jest najtłuściejszy na świecie. Biedak zaś odparł:

– Ziemia jest najtłuściejsza, gdyż ona nas wszystkich żywi.

- Zdumiewające! - powiedział wójt i zadał ostatnią zagadkę: co jest największym
szczęściem człowieka? Bracia wrócili do domu.



– O, teraz już przepadło – powiada biedak i płacze. Mądralinka kazała mu się
przespać, a rankiem powiedziała rozpromieniona: 

– Ojcze, biegnij do wojewody i powiedz mu, że to sen, gdyż we śnie człowiek
zapomina o wszystkich swoich smutkach!

Gdy to usłyszał wojewoda, zwrócił im cielątko, był pod wielkim wrażeniem mądrości
dziewczyny.

– Idź do domu, powiedz swojej córce, aby przyszła do mnie, ale nie pieszo i nie na
koniu, nie w saniach i nie na wozie, nie nago i nie ubrana, nie z podarkiem i nie bez
podarku.

Ojciec wrócił do domu i o wszystkim opowiedział córce. Następnego dnia Mądralinka
owinęła się w gęstą sieć rybacką, wzięła ze sobą gołębia i pobiegła na wrotkach do
wojewody. Przyszła do niego, dała mu gołębia, ale gołąb wyrwał się od razu z rąk
wojewody i pofrunął. Wojewoda nie mógł wyjść z podziwu, tak mu się podobała
mądra dziewczyna, że postanowił ją poślubić, ale pod jednym warunkiem – żeby się
nie mieszała w jego sprawy.

– Jeśli nie dotrzymasz przyrzeczenia, to odeślę cię z powrotem do ojca. Będziesz
mogła zabrać wtedy ze sobą tylko to, co ci najdroższe. – zagroził. 

Pewnego razu poprosił chłop sąsiada o pożyczenie konia, by wykopać i przewieźć
buraki. Na noc przywiązał go do swojego wozu. Kiedy nad ranem wstał, ujrzał pod
wozem maleńkie źrebiątko. Sąsiedzi zaczęli się spierać do kogo należy źrebiątko, a
wojewoda rozstrzygnął spór, mówiąc, że źrebiątko należy do tego, pod czyim wozem
leżało. Gdy to usłyszała Mądralinka,powiedziała mężowi, że wyrok jest niesłuszny.
Mąż kazał jej opuścić zamek, gdyż nie dotrzymała warunku i wtrąciła się w jego
sprawy. Po obiedzie usnął twardym snem, wówczas Mądralinka kazała go ostrożnie
położyć na wozie i zawieźć do swojego domu. Jakież było zdziwienie wojewody, kiedy
obudził się w chacie biedaka! Spytał skąd się tutaj wziął. 

–Ja cię tu przywiozłam – odpowiedziała mu żona. – Pamiętasz naszą umowę?
Pozwoliłeś mi wtedy zabrać ze sobą tylko to, co mi jest najdroższe. No, i zabrałam
ciebie.

Czas na ostatnią zagadkę, chyba już nie może być łatwiej:

Ostatni to symbol,
który może być gestem,
mam cztery ramiona,
kto zgadnie czym jestem?



Możny pan, zły i łakomy, całe życie tylko pomnażał dobytek, nie dbając zupełnie czy
godziwie, czy niegodziwie. Przez wiek cały nie wsparł biednego kawałkiem chleba i na
podobieństwo upiora, co się człowieczą krwią tuczy, wyciskał z ludzi ostatnie mienie i
krew ich. Ludzie nieszczęśni we włościach jego, pracą i głodem wycieńczeni srodze,
podobniejsi byli marom niżeli żywym stworzeniom. Chciwiec trwożył się o swoje
wielkie skarby, wynalazł więc w zwaliskach opustoszałe piwnice i poprzenosił do nich
wszystkie pieniądze. Nazajutrz, po całonocnym noszeniu ciężkich skarbów, opadł z
sił. Nie chcąc na lekarza pieniędzy wydawać, chwilę potem skonał. Pochowali go w
lochach za stara kaplicą i od tamtej pory, co dzień o północy ludzie widywali, jak
umarły wychodził z cmentarza, okryty śmiertelnym całunem, znikał w sadzie i aż nad
samym dopiero świtaniem powracał do grobu. 

Pomału jednak ludzie oswoili się ze strachem, a co śmielszych chłopaków wzięła chęć
wyśledzić w sadzie upiora i dostać się do jego skarbu, lecz nikt znaleźć go nie mógł.
Był tam we dworze parobek Jan, co by samemu diabłu nie zszedł z drogi. Postanowił
na własną rękę szukać skarbu. Otwarł wrota kaplicy, żelazne drzwi i wszedł do
lochów. Znalazł wnet trumnę swego niegdyś pana, święcącą złocistą poświatą. Tuż
obok niej stała druga, Jan odćwiekował ją żwawo, wyjął leżącego w niej trupa i
zawlókłszy w kąt, sam jego okrył się całunem i legł cichutko w trumnie. Potępieniec z
jękiem odrzucił wieko, a blada, posępna łuna oświeciła loch. Jan zebrał całą odwagę w
sercu i odrzucił wieko trumny. 

- Kto tutaj? - podziemnym głosem odezwało się widmo.

- To ja, Jan Zmora, parobek twój, panie.

- Po coś tu przyszedł?

- Służyć Ci Panie, teraz już po śmierci, jakom ci służył za żywota.

Upiór obszedł go wokoło, wąchając czy żywej duszy w nim nie czuje, ale Jan owinięty
trupim całunem pachniał jak martwy. Tak więc poszedł w stronę swoich skarbów,
każąc Janowi iść za sobą. Wszedł do sadu, a wreszcie między zwaliska lamusa.
Zawołał umarły i ogromny kamień odsunął się, odkrywając zbutwiałe schody piwnicy.
Nieboszczyk wszedł, parobek za nim, a naokoło stały garnce złota. Upiór nakazał
liczyć pieniądze. Gdy skończyli powiedział, że czas już wracać i wyszedł z lochu.



 Jan szedł za nim, nakazał wrotom zamknąć się, lecz kamień nie reagował na słowa
żywego, zostawiając otwarte wejście do skarbów. Zaledwie zdążyli zejść do trumien,
kury ozwały się po raz trzeci i umarły upadł do trumny, a wieko samo się zatrzasnęło.
Śmiały parobek wówczas przebił mu serce kołkiem osikowym, a trumnę dziewięć razy
opasł lipowym łykiem. 

Nazajutrz poszedł do wdowy po bogaczu, uczciwej kobiety i nakazał przyszykować
wóz na cztery konie, po czym cały skarb wywiózł z lochów. Pieniądze zostały
sprawiedliwie rozdzielone, tak żeby mieszkańcom ich krzywdy dotychczasowe
zadośćuczynić, sam Jan zaś z chudego pachołka stał się bogaczem i wiódł życie w
dostatku i prostocie. 

I to już kres naszej podróży… Dwie dziurki w nosie i skończyło się!




