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Etap II 

Siostra siedmiu kruków - J.Porazińska 

Żyła raz stara matka. Siedmiu synów miała i jedną córkę. Gospodarkę mieli. A przy tej 
gospodarce toć wiadomo - roboty huk, uwijać się trzeba. 
Uwija się matka. Krząta się córka. A z chłopaków wyręki nie ma żadnej. A chłopaki 
jeno po zagrodzie szumią. 
Wyszła matka do komory po miód. Wraca, a tu dzieża z kozłów obalona! A tu rozczyn 
chleba po podłodze cieknie. 
Chłopaki po izbie szumią. 
Tak matka rozsrożyła się. Ku chłopakom poskoczy i za włosy ich chyci, i głosem 
wielkim zawoła: 
— A bodajeście czarnymi krukami we świat polecieli! 
Matko, wielka twoja wina. 
Idzie drogą Zła Godzina. 
Idzie, idzie przy twej ścianie... 
Coś wyrzekła, to się stanie. 
Zaszumiało po kątach. Izbą wiatr poszedł zimny. Siedmiu czarnych kruków zakrakało. 
Siedmiu czarnych kruków poderwało się z ziemi w otwarte drzwi. Aby matce po nich 
krucze pióra w obu garściach zostały. Przyszedł zmierzch. Czeka matka synów. Nie 
wracają o zmierzchu. Przyszła noc. Czeka matka synów. Nie wracają o nocy. Przyszedł 
świt. Czeka matka synów. Nie wracają o świcie. I przyszedł świt drugi... i przyszedł 
świt trzeci... Nie wracają... 
Przy piecu matka siedzi, nić lnianą matka przędzie. Przędzie i serce urzewnia. Synów 
wspomina: 
„A ten pierwszy urodził się pod słońce w znaku Byka. Silny był ponad miarę lat 
swoich. Ramiona miał rozłożyste jako buk konary. W grzbiecie miał siłę niepomierną. 
Kamień młyński sam sobie na bary zadawał i niósł go pod górę, śpiewający. Było mu 
Krzepimir. A drugi z trzecim urodzili się pod słońce w znaku Bliźniąt. Podobniuteńcy 
byli ze sobą na dziwo. Ani ich mogła rozeznać ona, matka rodzona. Wołkami siwymi, 
wołkami bliźniętami oborywali granice pól kmiecych. Wiadomo, takiego pola grady 
bić nie śmieją. Było im Mścisław i Mścigniew. 
A ten czwarty urodził się pod słońce w znaku Lwa. Ten nie znał, co to truchlichło. Sam 
jeden z paliczką w garści szedł w głuchobory. Samowtór* z niedźwiedziem się 
mocował. Samowtór odyńca ubijał. Było mu Władybój. 
A ten piąty urodził się, gdy słońce było w znaku Panny. Ten ci urody był panieńskiej. 
Lico miał gładkie, zróżowione jak owoc moreli. Miłownik gędźby* był wielki. Skrzypki 
sobie  z lipiny strugał i grał a śpiewał, aże się sercu lubo czyniło. Było mu Radosław. 
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A ten szósty urodził się, gdy słońce było w znaku Koziorożca. Ten ci najradziej brał łuk 
i szedł w góry, i uganiał się za stadami kozic. Sam jak kozica skakał ze skałki na skałkę 
i zawisał na granitowych iglicach, i wspinał się ku pustaciom, gdzie aby orły 
skwirczały, a wiatr chmury przeganiał. Było mu Wróciwój. 
A ten siódmy urodził się, gdy słońce było w znaku Wodnika. Ku wodzie go nęciło. 
Niestraszne mu były ciemne topiele ni bystre nurty, ni chwytliwe wiry. Rzucał się 
śmiało w każdą wodę, a ona go brała jak swego i kołysała na fali, i niosła bez urazy. 
Było mu Miłosz". 
Przy piecu matka siedzi, nić lnianą matka przędzie. Przędzie i serce urzewnia. Synów 
wspomina. „A ten pierwszy urodził się..." 
I tak matka urzewniała się siedem dni i siedem nocy. Aż jej ten smętek przegryzł serce 
do znaku. Ósmego dnia o świcie wyszła córka w sad. Barcie* tam stały, rojami 
brzęczały. Zastukała w kłodę, kędy rój mieszkał. 
— Pszczółki, pszczółki, a to wasza gaździna pomarli! 
Wynieśli matkę na grzebalnik*. A siostra płachetkę na piersiach skrzyżowała, chatę 
kołkiem zaparła i poszła w świat braci szukać. 
Nad polem — nie nad polem, nad lasem — nie nad lasem, nad wodą — nie nad wodą 
leci siedmiu kruków. Czarnym skrzydłem wieją, chrypłym głosem kraczą. 
Nie kruki to czarne kruczego rodu, junaków to siedmiu, braci rodzonych pomiędzy 
sobą, w kruki zamienionych. 
Kracze kruk do kruka: 
— Gdzie będziem nocowali? Nijakiego kruczego gniazda my dzieci. 
Kracze kruk do kruka: 
— Co będziemy jedli? Padło jest nam obmierzłe, a słabe ptaszyny dziobem zakuwać to 
rzecz nie junacka. 
Kracze kruk do kruka: 
— Z kim będziemy się stowarzyszali? Ludzie nas przegnają, kruki nas nie przyjmą. 
Nad polem — nie nad polem, nad lasem — nie nad lasem, nad wodą — nie nad wodą 
leci siedmiu kruków. Czarnym skrzydłem wieją, chrypłym głosem kraczą. 
Wysunął się przed innych kruk najmniejszy. 
— Bracia, wzrok mam bystry. Widzę ogromną wodę: morze to zielone i morze 
niebieskie, i morze żółte. Przylegają do siebie, a wody ich ze sobą nie pomącone. 
Między tymi morzami ostrów leży. A na ostrowie góra jakaś dziwna, niby ze stężałej 
wody pod samo niebo wydźwignięta. Tam lećmy. Tam człowiek nas nie dosięgnie, tam 
kruki nas nie dofruną. 
I poleciało siedmiu kruków, siedmiu junaków, braci rodzonych pomiędzy sobą, na 
ostrów lodowej góry. 
Idzie siostra, idzie, aż na brzeg strumienia zaszła. Tu nad wodą stanęła. Tu nad wodą 
zapłakała: 
Strumieniu, wartki strumieniu, 
ulituj się memu strapieniu. 
Idę, szukam w tej pustaci 
siedmiu kruków, siedmiu braci. 
Może górą tu lecieli, 
kruczym skrzydłem tu szumieli? 
Może tu nad brzegiem stali, 
chłodną wodę popijali? 
Zamruczał brzeg skalisty, brzeg twardy: 
Stoję tutaj od wiek wieka, 
nie widziałem kruka człowieka. 
Stój tu ze mną... stój tu ze mną... może nadlecą. 

http://szidikur.blogspot.it/p/blog-page_5135.html
http://szidikur.blogspot.it/p/blog-page_5135.html


3 
 

Zaszepleniły trzciny kołychliwe, trzciny zielone: 
Kłaniamy się chmurom od wiek wieka, 
nie widziałyśmy tam kruka człowieka. 
Chwiej się z nami... chwiej się z nami... może zobaczysz. 
Zakipiała woda bystra, woda szumiąca: 
Płynę a płynę od wiek wieka, 
nie poiłam kruka człowieka. 
Bieżąj ze mną... bieżaj ze mną... może ich znajdziesz. 
I siostra poszła za wodą. A woda spieszy się, spieszy się... a woda dzień i noc 
mamrocze, mamrocze... 
Długo, długo szła siostra, aż zaszła na bogaty dwór. We dworze izba przestronna. 
Stara matka chleb piecze, trzech synów na lawie pod piecem siedzi. 
Na tym pierwszym synu kaftan łosiowy. Na tym drugim synu świta konopna. Na tym 
trzecim synu pancerz ze srebra. 
Pierwszy syn niedźwiedziowi kudły czesze. Drugi syn ziarno pszeniczne z plew czyści. 
Trzeci syn srebro, złoto w szkatułach liczy. 
Zadziwiła się stara matka, zadziwili się trzej synowie, bo nigdy jeszcze człowieka ze 
świata na dworze swym nie widzieli. 
I stara matka pyta: 
— A dokąd tak wędrujesz, sieroto, bożym światem, żeś aż na nasz dwór zaszła? 
Siostra odpowiada: 
Dokąd? Idę nie wiedząca, braci swoich szukająca. Bracia moi nie zwyczajni, bracia 
moi krucy czarni. Siedmiu w chacie ich siedziało, siedmiu krukiem w świat pognało. 
Czyście ich tu nie widzieli? Czy tu górą nie lecieli? 
Zamyśliła się stara myśleniem głębokim i tak powiada: 
Siedmiu kruków tu leciało, czarnym skrzydłem tu szumiało, ludzką mową tu gadało. 
Posiedźże w gościnie z nami. Jutro pójdziesz za krukami. 
I stara matka siostrze jeść, pić dała. Na policy nad piecem ją przenocowała i na drugi 
dzień tak mówi: 
— Idźże, wędrowniczko, na wschód słonka, aż zajdziesz nad wielką wodę. Zobaczysz 
morze żółte, morze zielone i morze niebieskie, jak legły obok siebie, a wody ich ze 
sobą nie pomącone. A pośrodku tych mórz bieleje ostrów, a na ostrowie wydźwiga się 
pod niebo góra szklana. Tam braci znajdziesz. 
Wygarnęła stara matka z chlebowego pieca kukiełki*, rzędzikiem je na stole położyła 
i pyta: 
— Jakież to kukiełki twoja matka piekła? 
— O, takie, takusieńkie! — zawołała siostra i ukazała na kukiełkę otoczoną 
dokoła plecionką. 
— To naści siedem takich kukiełek. Położysz je braciom, aby poznali, żeś do 
nich przyszła. 
A zaś obróciła się ku trzem junakom. 
— Pomóżcie i wy jej, synkowie. 
Tak podniósł się z ławy syn pierwszy, poszedł do komory i wyniósł stamtąd siostrze 
kożuszek z ptasiego puchu. 
— Naści, mała dzieweńko. Zaodziejesz się tym, byś nie zakrzepła z zimna na 
górze lodowej. 
Podniósł się z ławy drugi syn, do komory poszedł i wyniósł wianuszek grzybów. 
— Naści, mała wędrowniczko. Będziesz się tym suszem w drodze żywiła, a nie zaznasz 
nigdy głodu. 
Sięgnął trzeci syn do szkatuły, wyjął pazury złote. 
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— Naści, kruków siostrzeńko. Przytroczysz sobie pazury do rąk, byś się na szczyt 
lodowej góry mogła dostać. 
Zaodziała się siostra w kożuszek z ptasiego puchu. Na szyi zawiesiła wianuszek 
grzybów. Złote pazury schowała za pazuszkę. Kukiełki związała w płachetkę. 
Zaś pokłoniła się do ziemi starej matce, pokłoniła się trzem synom junakom i na 
wschód słonka poszła. 
Idzie, idzie siostra stroną daleką, stroną rozmaitą. 
To gaikiem wesołym, zielonym, gdzie słońce dukaty rozgarnia i zgarnia, gdzie ptaszki 
przerozmaite nutki wywodzą, gdzie wiewiórki gonią się w zielonych szumach. 
To ugorem pustym, aby kamieniem zasłanym, aby płoną trawką zarosłym. 
To borem głuchym, odwiecznym. Ziemia tam szara, suszem zasłana. Nic tam innego 
nie słychać, jeno jak sucha kora trzaska, a martwe gałązki odkruszają się od pni  
i spadają na ziemię. Drzewa dościgły tam obłoków, a szumy po nich kędyś górą pod 
samym niebem chodzą. Idzie siostra stroną daleką, stroną rozmaitą, aż i zaszła nad 
wodę ogromną. 
Widzi: morze to zielone i morze żółte, i morze niebieskie. Przylegają do siebie, a wody 
ich ze sobą nie pomącone. Między tymi morzami ostrów leży, a na nim góra ze stężałej 
wody ponad chmury wydźwignięta i w słońcu srebrniejąca. 
Stanęła siostra nad morzem nieobjętym, myśli: 
„Jakże ja tę wodę przepłynę? Toćżem nie rybka. Jakże ja na ten ostrów dolecę? 
Toćżem nie ptaszek". 
Siadła nad brzegiem, duma... duma... 
Aż tu widzi — łódź płynie. Nad łodzią żagiel się chwieje, a po bokach wiosła pluszczą. 
Skoczyła siostra za skałę, przytaiła się tam, szczelinką spoziera. 
Przybiła łódź do brzegu. Dwunastu wojów z niej wysiadło. Dwunastu z dalekiej 
północy Wikingów. Kędziory jasne na ramiona im spadają. Brody jasne piersi im 
zakrywają. W skóry niedźwiedzie zaszyci, łbami niedźwiedzimi głowy mają nakryte. 
Wciągnęli łódź na brzeg. Mówi ich konung*: 
— Spalcie łódź, byśmy powrotu do ojczyzny swej nie mieli. Wtedy nogi nasze staną się 
tu bystrzejsze, ręce nasze staną się tu chwytliwsze, serca nasze staną się tu 
okrutniejsze. 
Naznosili wiatrołomu*, gałęzi suchych, podpalili łódź i w las poszli. 
Siostra przytajona za skałą wciąż siedzi, przez szczelinkę spogląda. 
Aż tu co się nie dzieje! 
Chmura czarna, chmura burzowa niebem się toczy. Uderzył z nagła wicher  
i wiatrołom rozrzucił po piasku. Lunął deszcz potokiem i ogień zagasił. Podniosła się 
fala, na brzeg wpadła. 
A wtedy wybiegła siostra zza skały i do łodzi wskoczyła. W to oczymgnienie fala łódź 
porwała i na morze ją zniosła. 
I zaraz uczyniła się pogoda. 
Rozeszły się chmury. Jeden błękit zabłysnął w górze, drugi położył się na wodzie. 
Wiatr odbrzeżny w żagiel uderzył. Fala za falą wartko pogoniła i łódź na ostrów 
lodowej góry uniosła. 
Przypłynęła siostra na ostrów. Z łodzi wyszła, pod górą stanęła, ku chmurom spoziera. 
Hej, góra ci to, góra! Oko takiej nie widziało, ucho o takiej nie słyszało. 
Pod obłoki bystro śmiga, a od słonka srebrnieje, a od wiatru dzwoni. 
Przytroczyła sobie siostra złote pazury do rąk i po lodowej równi się wspina. 
Wyżej... wyżej... wyżej... aż i zniknęła za obłokami. 
Na szczycie lodowej góry zamek stoi. 
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Wchodzi siostra śmiało przez otwartą bramę, przez próg wysoki do zamkowej 
świetlicy wchodzi. W świetlicy pusto, aby ogień na piecu trzaska. Pośrodku tu stół, 
przy stole pniaki do siedzenia. W trzech ścianach trzy wyglądki na trzy świata strony. 
Pozdrowiła siostra ogień na piecu, odczepiła od rąk złote pazury, zdjęła płachetkę  
z kukiełkami i przez pierwszy wyglądek ciekawie na świat wyjrzy. 
Widzi — tam w dole morze żółte huczy, o lodową górę się rozbija, wysokimi falami na 
lodową górę skacze. 
Wyjrzy siostra przez drugi wyglądek — a tam morze zielone jako łąka nieobjęta okiem 
za wiatrem kołysze się a buja. 
Wyjrzy siostra przez trzeci wyglądek — a tam morze niebieskie niezmącone leży, jakby 
łan kwitnącego lnu o cichej pogodzie. 
A przy brzegu... 
Siostra z radości w białe rączki zaklaskała. 
Przy brzegu siedmiu braci, siedmiu junaków się kąpie. 
Tak zaraz zaczęła się dziewczyna krzątać. Na ogień drzewa przyrzuciła, zapaską stół 
starła. Płachetkę rozwiązała, dobyła z niej kukiełki i na stole je rozłożyła. 
Aż tu słyszy — góra dzwoni, góra dźwięka, idą bracia z kąpieli. 
Przytaiła się siostra w kąteczku za piecem i patrzy. 
Przez wysoki próg wchodzi do świetlicy mocarny Krzepimir, za nim bliźniaki 
Mścigniew i Mścisław, za bliźniakami nieulękły Władybój, za nim nadobny Radosław, 
zasię łowca kozic Wróciwój, a na końcu wody piastunek Miłosz. 
Patrzą bracia zadziwieni: na stole kukiełki! Takusieńkie, jakie to matusia w chacie 
piekli! Skądże to?! 
Dopieroż z kąteczka siostra wyskoczy! Dopieroż się zaczną witać a radować, a śmiać 
się i płakać ze szczęścia. 
— Jakże się tu, siostro, do nas dostałaś ? 
Opowiada siostra, jak to za biegiem strumienia na jasny dwór zaszła, jak potem na 
wschód słonka wędrowała, jak ją łódź porzucona przez morze niosła. 
— A wam, bracia, jakże się tu żyje? 
— E, nędzne tu nasze życie! Po brzegu chodzimy, robaków a ślimaków na strawę 
szukamy. O każdym północku krucze pióra z nas opadają. Od północka do świtania 
ludźmi jesteśmy, w morzu się kąpiemy. Od świtania znów z nas kruki czarne, kruczym 
głosem kraczące. 
Usiedli razem do stołu. Musiała siostra z każdej kukiełki rożek odłamać i zjeść. 
Gwarzą. Opowiada siostra, jak matka z żałości pomarła. Jakie we wsi urodzaje były.  
W czyjej chacie wesele wyprawiono. Siedzą, gwarzą, a tu i nocka zaczyna omdlewać,  
a od wschodniej strony przed-świtek zaczyna na niebo się wspinać. 
Więc siostra nagle zawoła: 
— Bracia, bracia, już dzionek idzie! Już zaraz znów się krukami staniecie. 
Powiadajcież, a wartko, co mam czynić, aby was odczarować! 
— My tego, siostro, nie wiemy, ale poniesiemy cię przez morze zielone na brzeg. Jest 
tam starucha-mądrucha, ona ci powie, co i jako masz czynić. 
Legli bracia pod piecem i zasnęli. Siostra nie śpi. Siostra szczapy na ogień podrzuca, 
by w izbie jasno było. Chce widzieć, jak się bracia krukami będą stawali. 
Ale ją senność zmorzyła. A gdy zbudziła się, dzień był już duży. Junaków pod piecem 
nie było. Siedmiu kruków na progu rzędzikiem siedziało, kruczym głosem krakało. 
Chwyciły kruki siostrę pazurami za kaftan, za spódniczkę i przez morze zielone na 
brzeg ją poniosły. 
Lecą kruki wysoko, niosą skrzydła szeroko. A nad nimi żarkie słońce, a nad nimi 
wichrów gońce. A pod nimi wody boże, a pod nimi bez dna morze. 
Leciały, leciały, aż i do brzegu dofrunęły. 
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A na brzegu stoi chatynka samotna. Przed chatynką starucha-mądrucha siedzi, siemię 
lniane przebiera. 
Siedem razy siostra zapłakała, siedmiu kruków pożegnała. I do staruchy poszła. Nisko 
się mądrusze pokłoniła. 
— Mówże, mów, dziecko, z czym tu przyszłaś ? 
Więc siostra opowiada o matki złym słowie, o braci junaków niedoli, o tułaczce swojej. 
Wysłuchała wszystkiego starucha i pyta: 
— Masz li pragnienie mocne braci odczarować ? 
— Mam. 
— Nie ulękniesz się ciężkiego okupu? 
— Nie. 
— Okup to nie ze srebra ani ze złota. Okup to z twojej woli. Musisz, siostro, milczeć, 
jak milczą gwiazdy na niebie, jak milczą kamienie w polu. Musisz milczeć siedem lat  
i siedem miesięcy, i siedem tygodni, i siedem dni, i siedem godzin. Nie ulękniesz się 
takiego okupu? 
— Nie. 
— A pod tę porę len posiejesz, len wyrwiesz, len wysuszysz, len pokruszysz. 
I uprzędziesz z kądzieli nici, a z nici utkasz płótno. I uszyjesz z płótna siedem koszul. 
Bracia te koszule obłóczą, bracia się w to oczymgnienie odkruczą. 
I jeszcze mądrucha powtórzyła: 
— Zapamiętaj se to dobrze: siedem lat, siedem miesięcy, siedem tygodni, siedem dni  
i siedem godzin. 
Zgarnęła starucha rosę wieczorną z kwiatów lilii, z kwiatów głogu i umyła nią liczko 
siostry. Zdjęła starucha z palca pierścień brylantowy i potarła nim oczy siostry. Wyjęła 
starucha ze szkatuły grzebień złoty i długo czesała nim włosy siostry. 
Ugasł żar na piecowisku. Poszły spać. 
Zaszło słonko mgławe — wstało słonko wyiskrzone. Poszła spać dziewczyna nie-
urodna — wstała krasawica nad krasawice. Cała kwiatu wonnemu podobna. Oczy jej 
jako gwiazdy płonące, włosy jej złociste jak promienie słoneczne. 
Nadobniejszej oko nie widziało, o nadobniejszej ucho nie słyszało. 
Dała babula siostrze garsteczkę siemienia lnianego i mówi: 
— Idźże ku zachodniej stronie. Napotkasz trzy góry. Nad tą pierwszą górą ptaszkowie 
z pieśniami się noszą. Nad tą drugą górą wesołe obłoczki żeglują. Nad tą trzecią górą 
gradowa chmura wisi. A za tą trzecią górą bór wiecznolaty, bór nieschodzony. 
Pójdziesz tym wielkim borem. Dojdziesz do polany okolonej dziewięciu bukami. Tam 
zostaniesz, tam len posiejesz, tam swą ofiarę zaczniesz czynić. A pomnij, wyrzekniesz 
choć jedno słowo, to wszystko przepadnie! 
Pokłoniła się siostra starusze do ziemi, garsteczkę siemienia w róg 
chusteczki zawiązała i poszła. 
Czy to ciężka skała 
sięga tak pod chmury ? 
Nie. To zamek w Czersku — 
granitowe mury. 
Czy to siedmiotęcza 
padła na ostrowy? 
Nie. To rycerz z zamku 
wyjeżdża na łowy. 
Czy to burza huczy ? 
Czy to burza dzwoni ? 
Nie. To w ziemię bije 
dwasta kopyt koni. 
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Czy to na wyraje 
ptactwo leci górą? 
Nie. Sokoły łowne 
mkną tak ciemną chmurą. 
Jadą na łowy do puszczy mazowieckiej. Jadą szumno, strojno i zbrojne Za drużyną 
konną ciągną wozy na ładowanie ubitego zwierza. 
Dojechali do chaty w dębinowym gaju. Tu wróż stary mieszka, wróż uczony  
w czytaniu z gwiazd i z żywej wody. 
Przyzywa rycerz dziada i mówi: 
— Stary wróżu, powiadaj mi, kędy mam się na łów obrócić. I powiadaj mi, co złowię,  
a czego strzec mi się należy. 
Wyniósł stary misę glinianą, dziewięciu promieniami naznaczoną. Zaczerpnął w nią 
żywej wody ze źródła. Na otwartym miejscu misę postawił, by się w niej słońce  
i obłoki przeglądały. W misę pilnie patrzy i mówi: 
— Jechać ci, jasny rycerzu, w południową stronę twej ziemi. Dzień i noc będziesz 
podróżował, aż napotkasz trzy góry. Nad tą pierwszą górą ptaszkowie z pieśniami się 
noszą. Nad tą drugą górą wesołe obłoczki żeglują. Nad tą trzecią górą gradowa 
chmura wisi. A za tą trzecią górą głuchoborze nieschodzone. 
Borem tym dojdziesz, rycerzu, do polany dziewięciu bukami okolonej. Na bukowej 
polanie zobaczysz sarnę — nie sarnę, złowisz ją nie strzałą, powieziesz ją nie wozem. 
A masz się strzec, abyś się w niczym owej złowionej nie sprzeciwił. 
Tyle wróż powiedział i odstąpił od misy. A rycerz w wodzie wróżebnej umoczył palce  
i dotknął nimi czoła i piersi, by na łowach złej przygody nie doznał. 
Jedzie na łowy rycerz z drużyną. 
Jedzie szumno, strojno i zbrojno. A dokoła jesień od mrących liści złota i gorejąca, od 
rozmnożonego zwierza tłumna, od bogactwa urodzaju ociężała i senna. Jechał rycerz 
dzień i noc i napotkał, jako wróż mówił, trzy góry, a za trzecią górą głuchoborze 
nieschodzone. 
Przedzierał się rycerz tą puszczą od zorzy do zorzy, aż napotkał polanę dziewięciu 
bukami otoczoną. Patrzy: na polanie siedzi dziewczyna i len przędzie. 
Hej, znał ci ten rycerz wszystko, co najpiękniejsze na ziemi, bo wiele wypraw odbył, 
ale takiej nadobności dziewczyny jako żyw nie widział. Więc krzyknął ze zdumienia. 
Spłoszyła się dziewczyna, porwała się i w krzaki uskoczyła. 
Dogonił ją rycerz, za rękę chwycił. A siostra z lęku drży, niby ten słaby listeczek 
na wietrze. 
— Powiadaj, dziewczę, czyjaś ty? Dziewczyna milczy jak kamień. 
— Powiadaj, skądeś ty? Dziewczyna milczy jak kamień. 
A rycerz patrzy na jej nadobność, na włosy jako złoto szczere, na oczy jak gwiazdy 
płonące, na liczko podobne do kwiatu róży polnej, patrzy i napatrzyć się nie może. 
— Pójdziesz na mój dwór? Będziesz mi żoną? Dziewczyna milczy jak kamień. 
Więc zakrzyknął: 
— Ja, pan tej ziemi, to ci rozkazuję! Pojedziesz na mój dwór i będziesz mi żoną!  
A siostra na ziemi klęka, ręce składa, na len ukazuje, o cości błaga. Wspomniał rycerz 
na słowa wróża, puścił rękę dziewczyny i mówi: 
— Nie będę się sprzeciwiał twej woli, ale jakże cię tu ostawię? Zimą wilki głodne 
chodzą stadami po puszczy. Znajdą cię tu, zagryzą. 
Wtedy siostra podniosła się z klęczek, ogarnęła wszystek len, związała go w płachtę  
i piersiami do tej płachty przywarła. Zrozumiał rycerz, że lnu nie chce za nic porzucić. 
Kazał więc pachołkowi len na wóz zabrać. 
— Pójdź z dobrej woli. Przecięć zima się nabliża. Zginiesz tu. 
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I siostra już bez oporu poszła. I powiózł rycerz siostrę siedmiu kruków na zamek 
czerski nad Wisłą. 
Na wieżach trębacze stoją, w trąby witalne dują. Pachołki most zwodzony spuszczają. 
Szerokie wrota rozwierają. Wraca rycerz z łowów. 
Wychodzi na dziedziniec rycerzowa matka. A ustrojona, a kokoszna*! Dworki przed 
nią, służebne za nią. Pawimi piórami wieją, żary słońca od niej odganiają. 
— Witaj mi, miły synu, w junackim zdrowiu! Siła zwierza pewnikiem ubiłeś. Każ  
z niedźwiedzi skóry zdejmać — ściany w komnacie twej rycerskiej nimić obwieszę. Każ 
z turów poroże zdejmać — stropy w komnacie twej rycerskiej nimić przystroję. Na 
ubitych odyńców wielmożów każ zapraszać. 
A rycerz mówi do matki swojej: 
— Matko, matko, nie ubiłem ani niedźwiedzia, ani tura, ani odyńca. Pojmałem  
w puszczy jedną aby zdobycz. Nie zwierz to dziki, nie strzałą go zdobyłem, nie na 
wozie go przywiozłem. 
I łosiowy płaszcz odwinął, i pojmankę swą ukazał. 
— Matko, synową ci przywiozłem. 
Nie widzi matka krasy dziewczyny. Widzi jej nogi bose, po leśnych drogach 
utrudzone. Widzi ręce od przędzenia lnu spracowane. Widzi jej szatki od deszczu  
i słońca, i wichrów zetlałe. 
Więc gniewem wielkim zapłonęła. 
A gdy jej dworki na drugi dzień szepnęły, że dziewczyna jest niemową, królowa syna 
przyzwała. 
— Jest tam w świronku* pusta izba, do sprawiania ubitych wieprzów przydatna.  
W sam raz będzie to komnata dla twej żony. A niechże nigdy moje oko jej postaci nie 
obaczy, moje ucho jej kroków nie posłyszy. 
Poślubił rycerz siostrę siedmiu kruków. W świronku, w pustej izbie wraz z nią 
zamieszkał. Minął rok, minął drugi. Młoda żona, aby nici z kądzieli przędzie. Aż tu co 
się nie dzieje — Tatarzy na ziemię polską ciągną. Zbiera rycerz drużynę z królewskimi 
wojskami, na wojnę daleką jedzie. Na wojnie dalekiej rycerz wojuje, w świronku 
synaczek mu się rodzi. Usłyszała stara matka płacz dziecka. Nocy czeka. 
Zapiały pierwsze kury — matka ciszkiem z łoża wstaje, do świronka się zakrada. 
Zapiały drugie kury — matka cości pod delią skrywa, w gaj olszynowy bieży. Zapiały 
trzecie kury — matka w gąszczu synaczka na zatracenie zostawia. A o słonka 
wschodzie za stołem siada, do syna list układa: „Wojujesz, mój synu, na szerokim 
świecie, a twoja porwanka porzuciła dziecię. Nie litować ci się, mój synu, niemowie. 
Każ, aby co prędzej ścięli ją katowie". 
Matka list układa, a tymczasem w olszynniku co się nie dzieje! 
Siedmiu kruków przyleciało, siedmiu kruków zakrakało 
nad dzieciątkiem, 
nad paniątkiem, 
porzuconym niebożątkiem. 
— Jest tam w gawrze niedźwiedziowa, to siostrzanka nam wychowa. 
Mija miesiąc, mija drugi. 
Odpisuje rycerz z wojenki dalekiej: 
„Serce moje w smutku, serce me w żałobie. Nim to przeczytałem, bogdaj ległem  
w grobie. Nie każ, matko, ścinać. Jak wojenka minie, jak powrócę do dom, sąd nad 
nią uczynię". 
Pobił rycerz Tatarów, do zamku wraca. Wita żonę swoją, krasawicę nad krasawicami : 
— Żonko, żonko, mogłaś ty rzecz taką uczynić? 
I patrzy rycerz na jej oczy łzami zalane, na jej rączki w żałości załamane. 
— Idźcie, katowie, precz! Schowajcie karzący miecz! 

http://szidikur.blogspot.it/p/blog-page_5135.html
http://szidikur.blogspot.it/p/blog-page_5135.html
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Minął rok, minął drugi. Młoda żonka od zaranka do nocy, co dnia, co dnia z lnianych 
nici na krosnach tka płótno. 
Aż tu co się nie dzieje! Jadźwingowie na ziemię polską napadają. 
Zbiera rycerz drużynę, na wojenkę daleką jedzie. 
Na wojence dalekiej rycerz wojuje — w świronku drugi synaczek mu się rodzi. 
Matka rycerza drugiego synaczka wykrada. Drugiego synaczka w olszynowym gaju na 
zatracenie zostawia. A do syna pisze: 
„Wojujesz, mój synu, na szerokiem świecie, a twoja porwanka rzuca drugie dziecię. 
Nie litować ci się, mój synu, niemowie! Każ, aby co prędzej ścięli ją katowie". 
Matka list pisze, a tymczasem w olszynniku co się nie dzieje! 
Siedmiu kruków przyleciało, siedmiu kruków zakrakało 
nad dzieciątkiem, 
nad paniątkiem, 
porzuconym niebożątkiem. 
— Jest sarenka, co ma sarnie, to siostrzanka też przygarnie. 
Mija miesiąc, mija drugi. 
Odpisuje rycerz z wojenki dalekiej: 
„Ledwo pióra zdzierżę, gdy te słowa piszę. Wielkim gniewem płonę, wielkim gniewem 
dyszę. Jak powrócę z wojny, zaraz ściąć ją każę. Niech wyrodną matkę pilnują 
wciąż straże". 
Pobił rycerz wroga, do zamku wraca. Nie wita żony swojej. Za rączki jej nie ujmuje 
i liczka jej nie całuje. Ponurkiem patrzy, chodzi po izbie a wzdycha. Serce w sobie 
żałosnym żalem łamie. 
— Żono, żono, mogłaś ty rzecz taką uczynić? 
I patrzy rycerz na jej oczy ze smutkiem przygasłe, na jej ręce, jak ptaki pojmane, 
drżące. 
— Czekajcie jeszcze, katowie... nim słowo to straszne wypowiem... 
Minął rok, minął drugi. 
Młoda żona od zorzy do zorzy z płótna koszule szyje. 
Aż tu co się nie dzieje — Turcy muzułmanie na chrześcijańskie narody idą. Zbiera 
więc rycerz drużynę, na daleką wojnę jedzie. 
Na dalekiej wojnie rycerz wojuje, w świronku trzeci synaczek mu się rodzi. 
Stara matka trzecie dzieciątko wykrada, w olszowym gaju porzuca, a do syna list 
układa: „Wojujesz, mój synu, na szerokim świecie, a twoja porwanka rzuca trzecie 
dziecię. Nie litować ci się, synu mój, niemowie! Każ, aby co prędzej ścięli ją katowie". 
Układa matka list, a tymczasem w olszynowym zagaju co się nie dzieje! 
Siedmiu kruków przyleciało, siedmiu kruków zakrakało 
nad dzieciątkiem, 
nad paniątkiem, 
porzuconym niebożątkiem. 
— Ma łaniątko łania płowa, to siostrzanka nam wychowa. 
Mija miesiąc, mija drugi... Odpisuje rycerz z wojenki dalekiej: „Niechaj już nie ujrzą 
jej więcej me oczy, niechaj jej główeńka ziemią się potoczy". 
Siostra siedmiu kruków w lochu więziennym siedzi, koszule braciom szyje. 
Obok niej kij stoi. Na kiju tym siostra czas milczenia swego znaczy. 
Już na nim siedem karbów wielkich — to siedem lat. Siedem karbów mniejszych — to 
siedem miesięcy. Siedem karbów małych — to siedem tygodni. Siedem karbów jeszcze 
mniejszych — to siedem dni. I sześć karbów malutkich — to sześć godzin. 
Siedzi siostra w lochu, koszule szyje. A loch ciemny, noc w nim wieczna. A loch 
wilgotny, woda po ścianie spływa. A loch głęboki, nijaki głos ze świata tu nie 
dochodzi. 
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Siedzi siostra w lochu na kamieniu, koszule szyje. Sześć już uszyła, siódmą już kończy. 
Do siódmej lewy rękaw przyszyła, po prawy sięga. 
Aż tu na schodach brzęk-brzęku... Pachołki idą. Loch otwierają. 
— Pójdź, skazana! Katowie czekają. 
Zbiera siostra koszule. Po wysokich schodach idzie, na świat boży wychodzi. A na 
świecie słońce jarkie świeci, pogoda cichuchna, ani osinowy listek się nie zakołysze. 
Podniosła siostra ręce w górę i siedem koszul z rąk wypuściła... 
Nie tak prędko baśń się baje, jak się prędko dziw ten staje! Porwał się z nagła wicher 
ogromny, aż drzewa ku ziemi przygiął, aż ludzi o ziemię cisnął. Koszule chybką strzałą 
ku morzu poniósł. I przepadł. 
Wyprostowały się drzewa, wstali ludzie. 
Idzie siostra, kędy katowie czekają. Na dziedzińcu stos stoi, dokoła lud się ciśnie. 
Uderzyli pachołcy w kotły. Lud na dwie strony się rozstępuje. Idzie siostra między 
sercami ludzkimi, a serca te żalem się ściskają. 
— Litości dla niej... litości... — szepczą ludzie, bo nikt nie wierzy, aby była winna. 
Dosłyszała to matka i wielkim głosem na cały dziedziniec zawołała: 
— Nie może być litości dla zabójczyni swych dzieci!  
Siostra na stos wchodzi, na stosie klęka. 
— Powiedz ostatnie słowo. Daj znak — winnaś czy niewinna? 
Siostra milczy, jak milczą gwiazdy na niebie, jak milczą kamienie w polu. 
Złożyła ręce, modli się. 
A wtem ziemia się na siedem mil zatrzęsła!... A wtem powietrze tętentem zahuczało!... 
A wtem tuman kurzawy obłokiem się potoczył!... 
Z kurzawy siedmiu junaków się wychyliło, pędzą pędem niepojętym! Wodę szeroką 
przeskoczyli, bramę wysoką przesadzili, na skrzydlatych koniach na dziedziniec 
wpadli! 
Lewą ręką cugle ściągają, w prawej ręce miecze dzierżą. 
A przed tym pierwszym junakiem na siodle chłopaczek nieduży. A przed tym drugim 
na siodle chłopaczek mniejszy. A przed tym trzecim na siodle chłopaczek malusi. 
Jeno ten ostatni junak w prawej ręce miecza nie dzierży. Do ostatniej koszuli siostra 
nie zdążyła prawego rękawa przyszyć. Ostatni junak zamiast prawej ręki kruczym 
skrzydłem wieje. 
Struchlała stara matka. Oniemiał lud wszystek. Siostra z klęczek się zerwała, 
ku junakom bieży. 
— Bracia rodzeni! Synkowie maleńcy! Aż tu na wałach surmy* powitalne się ozwą. 
Rycerz z dalekiej wojny powraca! Rycerz na dziedziniec wjeżdża! 
— Witaj nam, witaj, panie, w szczęśliwej godzinie! 
Rzucił się lud i stos do ostatniego bierwiona po dziedzińcu rozmiótł. 
Hej, ani słowo nie opowie, ani pióro nie opisze, jaka radość zapanowała na 
zamku czerskim! Wielka trójradość. 
Ta pierwsza, że synaczkowie żyją. Ta druga, że młoda żona mowę odzyskała. Ta 
trzecia, że siedmiu braci kruków znów junakami się stało. 
Jedli, pili, wiwatowali, odzyskane dzieciny do siebie tulili do białego rana. A stara 
matka? A stara matka w świronku na marach leży. Własna złość ją ubiła.  
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