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Płomienie nad Pasłęką
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ośród soczystych, kwiecistych łąk, opodal jeziora Plusznego wypływa srebrzystą
strużką Pasłęka. O powstaniu tej pięknej, krętej i głębokiej rzeki tak opowiadała
Józefina Malewska z Woryt:
W zamierzchłych czasach, gdy na Warmii tylko tu i ówdzie mieszkali ludzie, karczując
bory i osuszając mokradła, na wzgórzu Kuka przy jeziorze Plusznym stał wspaniały zamek,
a w zamku żyła złotowłosa królewna. Była prześliczna, ale serce miała twarde jak kamień.
Nie wzruszały ją niedola i nędza ludzka.
Na łąkach nad jeziorem pasła bydło i owce uboga sierotka. A ponieważ nie posiadała
żadnego nazwiska, nazwaną ją Pasłęką.
Chodziła Pasłęka po łąkach za bydłem, brodząc bosymi nóżkami w zimnej wodzie i nuciła rzewną, smutną piosenkę. Czasem siadała na kamieniu, patrzała na jezioro, a łzy tęsknoty i opuszczenia kapały na jej samodziałowy fartuszek.
Pewnego dnia, gdy tak siedziała i płakała, przybliżył się do niej wędrowiec idący od strony Gryźlin. Widząc płaczącą dziewczynkę, przemówił do niej miłym słowem, usiadł obok
i jął jej opowiadać o krajach, które widział i o ludziach szczęśliwych, którzy nie wiedzą, co
to głód i zimno.
W południe Pasłęka podzieliła się z pielgrzymem chlebem i przyniosła mu z jeziora
kubek świeżej wody. Tak siedzieli do wieczora, a Pasłęce wydawało się, że jeszcze żaden
dzień w życiu nie był tak krótki. Zanim się nieznajomy pożegnał, dał dziewczynie garść
kamyczków, które lśniły wszystkimi kolorami tęczy. Kazał je dobrze schować i nie oddawać nikomu, bo posiadały cudowną moc: skoro upadną na ziemię, tak długo się kulają, aż
wskażą, gdzie w ziemi znajduje się złoto.
Pasłęka podziękowała, zawiązała cudowne kamyczki w róg fartucha i pognała trzodę
do domu. I odtąd zawsze nosiła ze sobą cudowne kamyki. Często rozwiązywała fartuch,
przegarniała kamyczki między palcami i cieszyła się ich tęczowym blaskiem. Nie wiedziała
o tym, że obserwuje ją z zamku królewna, która koniecznie chciała się przekonać, co tak
pięknie błyszczy w fartuszku Pasłęki. Pewnego dnia niepostrzeżenie podeszła do dziewczynki.
– Musisz oddać te kamyczki! – rozkazała.
Pastuszka zacisnęła piąstki, a gdy królewna zaczęła ją szarpać i bić, włożyła kamyczki do
ust i połknęła.
I zaraz przestraszona tym, co zrobiła, poderwała się i pobiegła przed siebie, płacząc gło81

śno. Wyciągnęła ramiona i nagle ujrzała, że z jej łez powstaje złotawa strużka, a ona sama
jakby roztapiała się w lśniącej wodzie. Biegnie dalej i dalej, pod Woryty i jeszcze dalej, coraz
weselsza, beztroska... Zeszli się ludzie, a widząc, co się stało, od imienia małej pasterki nazwali tę strużkę Pasłęką.
Odtąd Pasłęka przepływa w lśniących skrętach między zielonymi łąkami, rozrzucając to
tu, to tam kolorowe kamyczki, może wskazując ludziom miejsca, gdzie znajduje się złoto...
W jesienne mgliste noce, gdy z drzew spadają z westchnieniem złote liście, a ziemia płacze zimnymi rosami, pośród pęków kalmusu pojawiają się na brzegach Pasłęki jakieś dziwne płomyki. Gdy jednak człowiek zbliży się do nich, znikają nagle w głębi szuwarów i błotnistych mokradeł. Niebezpiecznie tam wejść, bo w lepkim błocie czyha okropna śmierć.
Kto by jednak zdążył podejść choćby do jednego z tych dziwnych płomyków i nakrył go
butem z lewej nogi, a potem zaczął w tym miejscu kopać, znalazłby w ziemi takie skarby, że
stałby się najbogatszym człowiekiem na świecie.
Był raz taki człowiek w Worytach, któremu sprzyjało szczęście. Idąc wieczorem z workiem ryb, zobaczył przed sobą płomyk. A że niósł buty na ramieniu, szybko rzucił lewy
but i przykrył nim płomień. Pobiegł zaraz do domu po łopatę i zaczął kopać. Wkrótce
ujrzał w ziemi olbrzymią skrzynię, ale że była bardzo ciężka, żadną miarą nie mógł jej sam
wydobyć. Poszedł więc prosić sąsiada o pomoc. Ale gdy obaj wrócili, nic nie znaleźli, tylko
zamoczony but leżący wśród szuwarów.
Rybak tak rozpaczał nad utratą skarbu, że nie miał
już chwili spokoju, co noc błądził po brzegach Pasłęki, aż ze zgryzoty umarł.
Nad rzeczką kępiaste olszyny i wierzby-kumoszki pochylają się ku wodzie,
wypatrując zaczarowanych skarbów.
Krople rosy, jak wielkie łzy pasterki, spływają aż do rzeki. A Pasłęka
płynie i płynie jak za dawnych
lat, kręta, rybna, głęboka i zawsze
piękna. W jesienne noce pełzają
wśród kalmusu złotawe płomyki, wystrzelają ogniste płomienie, wskazując miejsce, gdzie
znajdują się zaczarowane skarby.
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