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Franciszek Jankowski

Bajka o leśnej studni

Przed wielu, wielu laty wśród Jełguńskich Lasów ciągnących się między Po-
krzywami i  Muchorowem, znajdowała się rozległa polana otoczona starymi, 
potężnymi jeglijami. Pośrodku onej polany stał domek na kurzej stopce, po-
malowany na czerwono, z zielonymi drzwiami i okiennicami o wyciętych 
serduszkach. Trzy stopnie prowadziły z polany do przedsionka wspartego 
na dwu rzeźbionych słupkach.

W domku żyła czaramara. Na imię miała Kaja, co znaczy Jasna. Była bo-
wiem tak piękna, że jasność biła od niej jak blask słońca. Smukła niby szla-
chetna sosna, miała złote jak pszenica włosy, splecione w dwa długie warko-
cze, oczy niebieskie jak modrak wśród łanów żyta, a w licach koloru mleka 
i krwi uśmiechały się usta dojrzałe jak maliny. Ubrana w powiewną szatę 
o lśniącej bieli łabędzich piór, w pantofelki utkane ze srebrzystych promieni 
księżycowych, chodziła po lesie i zbierała zioła na rozmaite czarodziejskie 
leki. Toteż schodziły się na polanę chore i pokrzywdzone zwierzęta.

Raz zjawił się zajączek Skoczek i prosił:
 – Pomóż mi, wróżko! Cierń głogu wbił mi się w łapkę. Nie mogę ska-

kać...
Dobra wróżka wyciągnęła cierń z łapki zajączka, oczyściła ranę, wy-

myła i obwiązała świeżym liściem podbiału. Skoczek grzecznie podzię-
kował i pokicał do swoich towarzyszy.

Innym razem przyleciał puchacz Kiwit, usiadł na gałęzi dębu i zaczął jęczeć:
 – Zjadłem wczoraj w nocy cztery myszy i dużego szczura. Zepsułem sobie żołądek. 

Strasznie mnie boli! Ratuj!
Czaramara zaparzyła mu mięty, a Kiwit, uspokojony, szurgnął wdzięcznie łapką po gałęzi 

i odleciał.
Nawet żyjący samotnie, czarny jak węgiel drzewny stary dzik Pągacz, kiedy spotkał 

Kaję w lesie, poskarżył się jej czasem:
 – Kleszcze mnie opadły i bardzo mi dokuczają. Nie mogę się tego paskudztwa 

pozbyć.
 – Damy kleszczom radę, mój Pągaczu – odpowiadała Kaja, prowadziła dzika do 
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domku, nacierała maścią. A Pągacz, chrząkając grubym głosem podzię-
kowanie, odchodził zadowolony.

Dobra wieszczka pomagała nie tylko zwierzętom. Jej zioła przyno-
siły i chorym ludziom ukojenie w cierpieniach, a często zwracały im 
zdrowie.
Dlatego zwierzęta i  ludzie kochali Kaję, wdzięczni za jej dobroć 

i uczynność.
Na owej zielonej polanie rosły piękne, wspaniałe kwiaty, storczyki 
o purpurowych listkach korony, obuwiki, których kielichy wygląda-

ły jak pantofelki wróżki, tulipany o fi ołkowych płatkach i wiele, 
wiele innych.

A były to kwiaty osobliwe...
Nigdzie w  świecie nie kwitły tak pysznie, nie wabiły 
takim bogactwem barw, nie pachniały tak upojnie.

Nieopodal domku znajdowała się głęboka studnia, 
której woda mieniła się różnymi odcieniami zieleni. 
W promieniach słońca powierzchnia jej iskrzyła się 
tysiącami gwiazd.
Gdy młodzieńczyk dzielny i pracowity pragnął pojąć 

za żonę dobrą dziewczynę, a trafi ł na ową łąkę, wtedy Kaja 
pozwalała mu zerwać jeden z kwiatów i wrzucić do stud-
ni. Natychmiast pojawiało się dziewczę, tak miłe i pięk-

ne, jakiego młodzieńczyk nigdy przedtem nie widział. 
Wówczas młodzian zapominał o  wszystkim, co go 

smuciło. Poślubiał pannę studzienną, wprowadzał 
do swego domu, a razem z nią miłość i dobrobyt 
do samej śmierci. Małżonki, pochodzące z onej 
studni leśnej, łatwo poznawałeś: miały oczy se-
ledynowe jak owa woda studzienna, a  w  ich 
włosach iskrzyły się w poświacie słońca tysiące 

gwiazd.
Żył niegdyś w  Muchorowie człowiek 

jeden, bogaty i  dumny, Jan Pyszalski. 
Słyszał on również gadkę o  czara-

marze i  onej studni leśnej, znał 
nawet kilka takich żon stu-

dziennych. Nadęty pychą 
jak żaba, co to chciała 

naśladować wołu, posta-
nowił poślubić najpięk-
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niejszą dziewczynę leśną. Pewnego dnia zobaczył w ogrodzie sąsiada młody krzak róży, na 
którym rósł tylko jeden wspaniały, rozkwitający zaledwie pąk białego kwiatu.

„To będzie dla mnie żona, jakiej nikt nie ma. Sam ją sobie wyhoduję!” – pomyślał Pyszal-
ski.

W nocy, kiedy wszyscy spali, zakradł się cichutko do ogrodu sąsiada i wykopał piękny 
krzak. Zasadził go potem przy południowej ścianie swego domu, tam gdzie ludzkie oko 
krzewu nie dostrzegło i gdzie słonko świeciło najcieplej. Codziennie podlewał roślinę i pie-
lęgnował ją troskliwie. Wreszcie róża rozkwitła, większa i piękniejsza niż wszystkie inne 
w ogrodzie. Wtedy dumny i zadowolony Pyszalski zerwał ostrożnie kwiat i udał się z nim 
do onej studni leśnej. Kiedy przechodził przez polanę i obok domku na kurzej stopce, zo-
baczył przepiękne kwiaty, niepodobne jeden do drugiego kształtem i barwami, uśmiechał 
się szyderczo:

„Moja róża jest najładniejsza! Moja żona będzie najpiękniejsza! Nikt takiej mieć nie bę-
dzie!”

Nie pytając wróżki o zezwolenie, podszedł do studni i rzucił swój kwiat do seledynowej 
wody. Pewny swego, stał wpatrzony w głąb, oczekując, aż pojawi się tak piękna dziewczyna, 
jaka się jeszcze nigdy nie ukazała. Nagle woda, iskrząca się w promieniach słonecznych jak 
gwiazdy w nocy bezchmurnej, zafalowała, powierzchnia się zmąciła. Ale zamiast panny 
studziennej wyskoczyła na trawę ropucha. Miała wielkie, wyłupiaste oczy, skórę pokrytą 
brodawkami, była śliska i  lodowato zimna jak ciało topielicy. Pyszalski wstrząsnął się ze 
wstrętem i odskoczył w bok. Ropucha za nim. Pełen odrazy i lęku zaczął uciekać, ale obrzy-
dliwa ropucha ścigała go bez przerwy, wołając ochrypłym głosem:

 – Nie uciekniesz mi! Jestem twoją żoną!
Od tego czasu nikt już nie mógł odnaleźć w Lasach Jełguńskich onej przepięknej polany 

z zaczarowanymi kwiatami i studni leśnej z wodą mieniącą się zielono. Znikła też Kaja. Ale 
może to od jej imienia wywodzi się do dziś tak chlubnie znane na ziemi naszej nazwisko 
Kajka?


