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Dadaj
Dawno już temu, bardzo dawno, na Warmii błyszczącej tysiącem jezior, szumnej borami,
rozśpiewanej chórami ptaków, niedaleko Olsztyna żył ubogi chłopek imieniem Krystek.
Samotnie mieszkał w maleńkiej, niepozornej, mocno do ziemi przygiętej chatynce. Nie
miał co jeść ani w co się ubrać. Chodził w starym, połatanym ubraniu podarowanym przez
litościwą sąsiadkę, boso, podpasywał się kawałkiem sznurka i wędrował od domu do domu.
Temu coś naprawił, tamtemu w czymś pomógł – dostawał za to trochę strawy... A nocami, przewracając się na swym nędznym posłaniu, marzyło mu się, że mógłby przecież żyć
inaczej, w dostatku, mieć przyjaciół, piękną żonę, dzieci. Ale żadna panna ani spojrzeć na
niego nie chciała, choć młody był i przystojny, a gdy czasem wspomniał o żeniaczce, sąsiedzi tylko wybuchali śmiechem:
– Sam nie masz gdzie mieszkać ani co do garnka włożyć, a o żonie
myślisz?
Krystek smutnie zwieszał wtedy głowę, przyznając rację sąsiadom. Która tam dziewczyna zechciałaby go, biedaka!
Ale po nocach wciąż marzył:
„Ech, gdybym był bogaty, żonkę bym pojął, a dostatkiem podzieliłbym się z biednymi, aby nikt nie był głodny i spragniony...”
Pewnego dnia, gdy Krystek zmęczony całodzienną
włóczęgą siedział na progu chatki, zjawił się przed
nim nieznany starzec, wsparty na sękatym kosturze.
Suknię miał długą, bose stopy, srebrna broda sięgała
mu do pasa. Czarnymi oczami badawczo patrzył na
twarz Krystka, który zdumiony tą dziwną wizytą, nie
śmiał słowem się odezwać.
– Wiem, jak gorąco marzysz o bogactwie i dostatku.
Będziesz więc je miał. Wiem, że pragniesz żony. Dam ci
za żonę własną córkę. Jeżeli będziesz żył tak pięknie, jak
pięknie potrafisz marzyć, szczęśliwy będziesz do końca
twoich dni. Jeśli się jednak okaże, że dostatek i bogactwo odmienią twoje dobre serce, stracisz wszystko.
Oszołomiony Krystek poprzysiągł gorąco, że nic nie zdoła
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mu serca odmienić, bo cóż łatwiejszego jest nad dzielenie się wszelkim dobrem z innymi,
gdy się samemu wszystkiego ma w bród.
Starzec zniknął, a Krystek sam nie wiedział, czy to sen był, czy jawa. Niespokojnie przewracał się nocą na twardym posłaniu.
Ledwie świt błysnął, ledwie słońce różowym blaskiem rozświetliło niebo, wyszedł Krystek przed chatę i stanął zdumiony. Na przyzbie ujrzał śliczną, młodą dziewczynę, na podwórku – pełen złotych i srebrnych monet wóz, zaprzężony w rosłe konie.
Stał tak na progu, kułakiem oczy przecierał, myśląc, że śni jeszcze, ale dziewczyna patrzyła nań słodko, zalotnie, a konie rżały cicho, niecierpliwie.
– Jestem Dadaj – odezwała się dziewczyna. – Przysyła mnie tu mój ojciec, wraz z bogatym wianem. Mam ci być żoną i towarzyszką w życiu.
Krystek wreszcie uwierzył swemu szczęściu. Poślubił Dadaj, kupił ziemi kawał, postawił
duży, przestronny dom i wprowadził doń piękną żonę, wesołą i gospodarną.
Wkrótce wieść o dostatku i szczęściu Krystka rozeszła się po całej okolicy. Odwiedzać
poczęli Krystkowy dom liczni goście, żebracy schodzili się do niego po wsparcie. Zmęczeni, brudni, głodni, spodziewali się, że bogaty gospodarz nie odmówi im pomocy. Krystek
przyjmował wszystkich gościnnie, karmił, poił, odziewał. A gdy po pewnym czasie żona
urodziła mu synka, szczęśliwy bez granic, obdarzał przybywających podarunkami.
Tak minęło lat kilka. Krystek i Dadaj gospodarowali, wszystko im się darzyło, synek rósł
zdrowo. A przez próg gościnnej chaty coraz nowi przewijali się biedacy. Odchodząc, nie
skąpili miłych słów i błogosławili gospodarzy.
A jednak z biegiem lat, gdy Krystek przywykł już do dostatku, zapomniał o dawnej nędzy
i o dawnych swoich marzeniach, zaczęli go drażnić i niecierpliwić ludzie przychodzący
z prośbą o pomoc, radę czy wsparcie. Żal mu się zrobiło swych bogactw, które uszczuplał
dla obcych, niechętnym okiem począł spoglądać na biedaków, czasem i na żonę burknął,
gdy wynosiła im jedzenie i picie. Ale choć darzyło mu się coraz lepiej, im więcej miał, tym
więcej chciał. Stał się zachłanny, podejrzliwy, skąpy. W końcu zaczął odprawiać wszystkich
z kwitkiem od progu swego domu. Odetchnął z ulgą, gdy biedni – zrażeni niegościnnym
przyjęciem – przestali przychodzić.
W domu zapanowała wtedy cisza. Bo i Dadaj przycichła jakoś i posmutniała. Kręciła się
jak dawniej po obejściu, tylko śmiech jej nie rozbrzmiewał już jak dawniej, tylko mocniej
i goręcej pieściła synka, a chwilami po kątach płakała.
Krystek, który żonę bardzo kochał, martwił się jej smutkiem, wypytywał o przyczynę jej
łez, ale Dadaj tylko wzdychała żałośnie. Aż któregoś dnia, kryjąc zapłakane oczy chustą
wyznała, że skoro tak się odmienił, skoro nie dotrzymuje przysięgi, ona będzie musiała go
opuścić!
– Jak to? – zaniepokoił się Krystek. – Nie chcesz przecież ode mnie odejść?
– Nie chcę od ciebie odejść – przyznała Dadaj – ale jest ktoś, kto mnie stąd zabierze, bo
nie chcesz dziś tak żyć, jak dawniej marzyłeś.

69

– Co mi tam za historie opowiadasz! – zaśmiał się. – Któż by mógł cię zabrać? Nikomu
cię nie oddam! Ani ciebie, ani mego majątku! Niczego się nie boję! A żyję tak, jak mi się
podoba i...
Nie dokończył jednak zdania, bo nagle zerwał się gwałtowny wicher, który zatrząsł ścianami chaty, załomotał okiennicami, wzniósł tumany pyłu, zagwizdał przeciągle w kominie.
Z daleka rozległo się wołanie:
– Dadaaaaj!!! Dadaaaaj!!!
Kobieta zbladła, oczy jej rozszerzyły się z przerażenia. Ze szlochem przypadła do łóżeczka
dziecka, które przebudzone, też płakać zaczęło, i zaraz skierowała się ku drzwiom.
– Dadaj, nie wychodź, nie słyszysz wichury? Burza nadciąga! – zawołał Krystek.
– Stało się... Muszę odejść. Ojciec mnie woła. Żegnaj – szepnęła i szybko wybiegła z domu,
zanim Krystek zdołał ochłonąć ze zdumienia.
Wyskoczył żywo na dwór i starając się przekrzyczeć szum wiatru, wołał przerażony:
– Dadaj!
Nikt mu jednak nie odpowiadał.
Biegł, potykając się, przed siebie. Nagle ujrzał białego rumaka z rozwianą grzywą i rozdętymi chrapami, a na jego grzbiecie starca o srebrnej brodzie, który trzymał w objęciach
zapłakaną Dadaj.
Krystek przystanął, wyciągnął błagalnie ramiona. Zrozumiał, że starzec przybył, by go
ukarać za niedotrzymaną obietnicę.
– Zabierz wszystko – zawołał gwałtownie. – Zostaw mi tylko Dadaj!
– Dadaj jest najcenniejszym skarbem, jaki otrzymałeś! Nie potrafiłeś żyć pięknie, stwardniało twoje serce, nie dotrzymałeś obietnicy, tracisz więc wszystko! – zagrzmiał surowy
głos.
– Dadaj, wróć!!!
Starzec wspiął konia. Rumak zarżał i runął przed siebie jak burza. W pewnej chwili rozstąpiła się ziemia pod jego kopytami. Koń i jeździec wpadli w głęboką szczelinę, z której
wysokim strumieniem trysnęła woda. Wkrótce zaczęła rozlewać się coraz szerzej i szerzej,
aż powstało jezioro.
Długo stał zrozpaczony Krystek na brzegu, długo przywoływał swoją Dadaj. Na próżno.
Wrócił do domu, owinął synka chustą, poszedł w okoliczne lasy. Od czasu do czasu wraca
jednak nad srebrzyste wody jeziora i woła przejmująco:
– Dadaaaj!... Dadaaaj!...
W chmurne, bezgwiezdne noce można niedaleko Olsztyna, pod Biskupcem, dziś jeszcze
usłyszeć to wołanie, niesione poszumem wichru, wracające tysiącznym echem:
– Dadaaaj!... Dadaaaj...
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