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Baśń gwiazdkowa

D

ziało się to w czasach, gdy Olsztyn był maleńką wioską rybacką, mieszczącą się
w łuku Łyny, która otaczała ją z trzech stron swym modrym ramieniem. Dookoła wsi stały odwieczne bory i lasy, a ich szum wtórował srebrnym pluskom

rzeki.
Pod korzeniami olbrzymich dębów, buków, jesionów, świerków i sosen mieszkały maleńkie duszki, które rozmaicie nazywano. Jedni mówili: barstuki, drudzy: bożęta, a jeszcze inni
nazywali je krasnoludkami.
Barstuki nocami zapalały małe latarenki i potajemnie zakradały się do chat, wypatrując,
komu by pomóc w robocie. Rybakowi połatały porwane sieci, i to tak starannie, że nawet
nie wiedział, gdzie poprzednio znajdowały się dziury. Kalekiej babci naznosiły chrustu
z lasu, że miała czym palić przez calutką zimę. Szewcowi dokończyły robić buty, a krawiec,
który zasnął przy robocie, zastał rano pięknie uszyte ubranie.
Jednej tylko rzeczy barstuki nie znosiły: żeby ich ktoś przy robocie podpatrywał. Obrażone opuszczały wtedy dom i nigdy już więcej nie chciały wrócić.
Najwięcej musiały się barstuki napracować przed świętami Bożego Narodzenia. Nocą
trzeba było chorej babci wyszorować podłogę, rozpalić pod kominem i upiec chociażby
małą kukiełkę pszennego chleba. Utrudzonej gospodyni, gdy zasnęła pod piecem, pomogły
przy cieście, a rybakom, co łowili ryby, by je mieć na Wigilię, trzeba było przyświecić, wybrać ryby i porozwieszać sztywne od mrozu sieci na palach wzdłuż Łyny. Wszędzie czuło
się dobroczynną obecność barstuków, ale widzieć... to ich nikt nie widział. Ludzie w dowód
wdzięczności sypali im w kącikach izb ziarnka grochu i stawiali czarki z piwem jałowcowym dobrze osłodzone miodem, które bardzo lubiły. Rano czarki były puste, a ziarnka
grochu pozbierane co do jednego.
Tuż za mostem św. Jana mieszkał w ciemnym, gęstym borze leśniczy, który miał dużą
gromadkę dzieci. Chcąc im zrobić niespodziankę w noc Bożego Narodzenia, przyniósł im
z lasu piękną choinkę i postawił w izbie. Mając pod dostatkiem wosku dzikich pszczół,
zrobili oboje z żoną mnóstwo świeczek i pozatykali wśród gałązek. Raniutko w pierwsze
święto Bożego Narodzenia, gdy się dzieci zbudziły, zaraz zobaczyły cudne drzewko, więc
wyskoczyły z łóżek i zaczęły się bardzo cieszyć. W całym domu pachniało tak przyjemnie
lasem, woskiem i słodkim ciastem, choinka była tak śliczna, że barstuki zwabione światłem
i okrzykami radości podchodziły pod okna, chuchały w oszronione szyby i aż noski płaszczyły, patrząc na czarodziejskie drzewko, które sprawiało dzieciom tyle radości.
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Następnego roku postanowiły barstuki zrobić wszystkim dzieciom taką samą niespodziankę. Przez całe lato i jesień suszyły
jagody, leśne owoce i grzyby, zbierały kosze
orzechów leszczynowych, a jesienią pęki
nitek babiego lata i korale głogu. Z wosku
zrobiły sterty świeczek, a z leśnych szyszek,
skorupek jaj, kory i zielonego mchu nadzwyczajne cudeńka-zabawki.
Nadeszła noc wigilijna, piękna i wyzłocona
milionami gwiazd! Śnieg
okrył ziemię lśniącą pierzyną, a mróz

pomalował
szyby
okien w białe fantastyczne
kwiaty i liście. W wiosce Olsztyn zmęczeni mieszkańcy spali błogim snem. A tu
po chatach zaczęła się tajemnicza krzątanina. Barstuki do izb przytaszczyły duże choinki i nuż je ubierać w nitki babiego lata, świeczki
i różne cacka. Pod choinkami wstawiały kobiałki z kory,
pełne orzechów, owoców, no i przeróżne zabawki
dla dzieci. Gdy ludzie raniutko wstali, by pójść do
kościoła na pasterkę, zobaczyli cudowną choinkę, na której płonęły liczne świeczki. Na krzyk
rodziców obudziły się dzieci, przecierały piąstkami zaspane oczy sądząc, że to czarowny jakiś sen. Dopiero, gdy je rodzice
przyprowadzili pod choinki, pieściły
rączkami wonne gałązki, dotykały
świeczek, bo takiego cudu jeszcze nie
widziały.
Jeszcze więcej było radości i krzyku, gdy
zobaczyły zabawki i inne dary pod choinką.
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Radości tego dnia nie było końca! A barstuki przyglądały się dzieciom i też weseliły się
i cieszyły.
Na końcu wioski mieszkała biedna wdowa po rybaku, która bardzo kochała dzieci. Kiedyś idąc do lasu po grzyby i jagody, zobaczyła w dziuplach starych drzew wielkie plastry
miodu. Wyłamała tych plastrów tyle ile chciała i przyniosła do domu. Z wosku natoczyła
dużo świec i rozdała pomiędzy ludzi, ażeby mieli czym oświetlić izby w długie zimowe
wieczory. Medytowała i medytowała, co by zrobić z miodem, ażeby ucieszyć dzieci. Krótko
przed świętami zagniotła z mąki i miodu ciasto i upiekła mnóstwo serduszek, jeleni, gwiazdek i talarów. Obdzieliła tymi ciastkami wszystkie dzieci w wiosce, a dzieci powiesiły je na
choince i w końcu schrupały ze smakiem, choć były już zupełnie wyschnięte.
Długie, długie lata służyły barstuki ludziom, a ludzie pamiętali, że nie wolno im podglądać tych dziwnych istot. Hojnie sypali im groch, wystawiali czarki z piwem. Dobrze się żyło
w Olsztynie, toteż coraz więcej rodzin się tu osiedlało. Wioska wydłużyła się od mostu św.
Jana aż do drugiego mostu, gdzie znajdował się młyn.
A młynarz miał żonę, która była bardzo wścibska. Myśl, że nie widziała nigdy barstuków,
nie dawała jej spokoju we dnie i w nocy. W wieczór wigilijny, gdy już wszyscy spali, młynarzowa po cichutku wstała z łóżka, przykucnęła pod piecem, by zobaczyć, co się będzie
działo. Już widzi, że w okolicznych domach płoną choinki, słychać radosne okrzyki szczęśliwych dzieci i wesoły gwar starszych. Wreszcie i do domu młynarzów przyszły barstuki.
Zadyszane dźwigają dużą choinkę, kobiałki z orzechami i zabawkami. Zwinnie zabrały się
do roboty. Już skończyły ubierać i zapaliły pierwsze świeczki, gdy za piecem kichnęła głośno młynarzowa. Wtedy powstał wielki pisk i krzyk, barstuki podreptały szybko maleńkimi nóżkami do drzwi i zniknęły – niestety już na
zawsze – z Olsztyna.
Odtąd tylko na piasku przy brzegu Łyny można dojrzeć ślady bosych nóżek, a rybacy, którzy łowili nocą ryby w Łuklu czy jeziorze Długim, twierdzili, że pośród lasu widzieli płonące ogniska,
przy których tańczyły małe barstuki. Jednakże do wioski
już nigdy nie przyszły. Jedynie, gdy ktoś zabłądził w lesie,
sprowadzały go na drogę, przyświecając małymi latarkami,
chociaż byli tacy, co mówili, że to robaczki świętojańskie
tak świecą. Żałowali olsztyniacy tych dobrych, maleńkich
duszków, a najbardziej żałowały dzieci.
Rodzice, chcąc je pocieszyć i co roku sprawiać im radość na święta Bożego Narodzenia, sami przynosili
choinki z lasu, stawiali w izbach, ubierali i zapalali
świeczki. Piękny ten zwyczaj przechodził z pokolenia na pokolenie i istnieje do dziś. Tylko barstuków
– jak nie ma, tak nie ma!
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