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Król ryb w Jeziorze Wadęskim

N

iegdyś jezioro Wadęskie było znacznie większe niż teraz. Duży szmat ziemi, na
którym dziś widzimy wioski, lasy gęste i urodzajne pola, był niegdyś pod wodą.
Woda dochodziła aż do przedmieścia olsztyńskiego.
Dziś widzimy w jeziorze Wadęskim maleńką wysepkę. Wysepka ta niegdyś była znacznie
większa. Mieszkał na niej bardzo bogaty człowiek. Nikt nie zdołał stwierdzić, skąd przybył.
Jedni opowiadali, że to jakiś możny król, inni, że bogaty hrabia. Dość, że posiadał dużą
świtę i liczną służbę. Dookoła zamku utrzymywał piękne ogrody, pełne przepięknych, niespotykanych dziś kwiatów, wydzielających swą woń daleko poza granice wyspy. Wieczorem
zamek tonął w powodzi świateł, śpiew i dźwięki muzyki dochodziły aż do Olsztyna.
Bogaczowi wiodło się dobrze. Żył bez trosk. Zapomniał o Bogu, szydził z wiary, kpił
z kapłanów. Kto wspomniał o Bogu, tego natychmiast wyrzucał za drzwi. Gdy dzwony
z kościoła św. Jakuba wołały ludność na nabożeństwo, zwykł mówić, że św. Jakub wabi jego
jelenie. Jeleniami zaś nazywał ryby. Wtedy rozkazał służbie wyjechać na jezioro dla łowienia ryb. Z początku służba się opierała. Jednak opór na nic się nie przydał. Kiedy bogacz
część służby wydalił, wyjechała na jezioro.
Ludność okoliczna patrząc na te wybryki bogacza, strasznie się oburzała. Twierdziła, że
bogacza dosięgnie kara Boża, że Pan Bóg nie rychliwy, ale sprawiedliwy. Pan Bóg długo
czekał na poprawę. Wreszcie posłał do bogacza św. Jakuba z upomnieniem, by się poprawił.
Ale misja św. Jakuba nie odniosła skutku.
Już następnej niedzieli, gdy się odezwały dzwony w kościele św. Jakuba, butny bogacz
znowu wezwał służbę do łowienia ryb. Służba tym razem
spełniła jego rozkaz bez szemrania. Bogacz także wyjechał na jezioro. W pewnej chwili ukazała się na jeziorze biała postać,
która idąc po falach, zbliżała się
ku miejscu, w którym zastawiono sieci. Służba w niej poznała
św. Jakuba. Padła na kolana i zaczęła się modlić. Inaczej postąpił
bogacz. Stojąc w łodzi, obojętnie
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spoglądał na świętego. Kiedy zaś święty Jakub zbliżywszy się do niego, zaczął prosić, żeby
zaniechał połowu ryb i dzień święty święcił, rzucał na niego obelgi. Wtedy św. Jakub zasmucił się i rzucił następującą klątwę:
– Za to, że łowisz ryby w niedzielę, poniesiesz karę. Przez tysiąc lat będziesz rządził rybami. Co roku na przeciąg jednej godziny staniesz się znowu człowiekiem, żebyś się przekonał, jak ciężkie są twoje grzechy.
Po tych słowach powstał straszny wicher. Fale jeziora zaczęły się piętrzyć, zalewając wyspę
wraz z zamkiem i jego mieszkańcami. Butny bogacz zamienił się w olbrzymiego szczupaka
z koroną na głowie. Ludzie, którzy go widzieli, nazwali go królem ryb.
Po pewnym czasie wyspa znowu się wynurzyła, ale w postaci znacznie mniejszej niż
przedtem. Zamiast pięknych kwiatów, rodziła drzewo leszczynowe i pokrzywy. Jeden raz
do roku, mianowicie w noc świętojańską ukazuje się na wyspie zamek. Widać wtedy światła,
roje sług, krzątających się w pokojach i na dziedzińcu, łodzie, w których goście
zdążają z pochodniami na biesiadę, a które wita wspaniała
orkiestra zamkowa. Ruch ten
trwa jednak niedługo. O godzinie pierwszej w nocy zamek
znika, a śmiertelna cisza otacza pustą
wyspę.
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