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Świątynia muzyki

Dawno temu, a może nie tak dawno? W odległej  wiosce, a może nie tak

odległej,  wydarzyła się przedziwna historia,  która poruszyła wszystkich Słowian  

i Słowianki. Miała ona miejsce zaraz przed równonocą, kiedy wszyscy skupieni byli

na przygotowywaniach do wielkiego święta, podczas którego mieli pożegnać zimę, 

a powitać wiosnę oraz zacząć uprawiać swoją ziemię. Obrządek ten był  bardzo

ważny  dla  tamtejszych  ludzi,  dlatego  też  każdy  chciał  przygotować  coś

wyjątkowego  i  wykazać  się  inicjatywą.  Na  suto  zastawionych  stołach  stawiano

przepyszne  jedzenie,  tworzono  wspaniałe  dekoracje,  jednak  najważniejszym  

i  kulminacyjnym  momentem  tego  spotkania  było  spalenie  słomianej  kukły

(Marzanny), przy wtórze pięknego śpiewu dzieci, który później okazał się być ich

zgubą. Ale zacznijmy od początku...

 Niedaleko  wioski  znajdowała  się  ogromna  wyspa,  na  której  –  jak  głosi

legenda - żyły wszystkie możliwe duchy, zjawy i potępione dusze ludzi błagających

głównie o modlitwę. Mawiano, że ten kto przybędzie na wyspę już z niej nie wróci, 

a jeśli nawet mu się to uda, to zostanie przeklęty na wieki. Teraz wyspa zarosła  

i stała się jedną, wielką, gęstą puszczą, a ludzie zdali się o niej zapomnieć.

Aż do pewnego razu, gdy o poranku, w ubogiej chacie, przy drodze wydarzyło się

ogromne  nieszczęście  -  zaginęła  mała  dziewczynka.  Kiedy  informacja  o  tym

rozniosła się po okolicy, wszyscy mieszkańcy ruszyli na poszukiwania. Szukali jej

przy  drogach,  lasach,  przy  jeziorze,  ale  nikt  nie  mógł  jej  znaleźć.  W  końcu

zrozpaczona matka straciła wszelką nadzieję i pogodziła się z myślą, że już nigdy

więcej nie ujrzy swego dziewczęcia. Wkrótce po tym wydarzeniu zaginął chłopiec, a

potem znów jakaś dziewczynka, aż w końcu zniknęły prawie wszystkie dzieci. Nikt

nie  znalazł  żadnych śladów porwania,  czy  jakiejkolwiek innej  zbrodni.  Niektórzy

mówili, że może złe duchy maczały w tym palce, ale większość uznała, że to tylko

zwykła plotka, chociaż było to prawdopodobne. W końcu zorganizowano naradę,



na którą zaproszono wszystkich rodziców, dorosłych, starców i jednego, ostatniego

chłopca. Na imię mu było Mieszko. Mieszko miał 10 lat i jak ktoś spostrzegawczy

zauważył, jako jedyny nie śpiewał w chórze razem z innym dziećmi.

Cała narada trwała kilka godzin, ale jedyne, co udało się ustalić to to, że dzieci

zniknęły w jakiś magiczny sposób i że za wszelką cenę trzeba chronić Mieszka,

jako jedynego potomka.

Kiedy nadszedł zmrok i Mieszko powoli kładł się spać, jego mama zawołała:

-  Mieszko,  gdyby  cokolwiek  ci  się  przyśniło,  objawiło  albo  zobaczyłbyś  coś

niepokojącego, natychmiast wołaj mnie do siebie! Zrozumiałeś?

Chłopiec pokornie przytaknął i  poszedł  do łóżka. Kiedy zasnął,  przyśniła mu się

niesamowita historia. Najpierw zobaczył gęsty las. Ciemny i ponury. Zaraz, to chyba

wyspa przy wiosce! Aż strach się bać... Potem usłyszał jakieś szepty, a po chwili

piękny, donośny śpiew dzieci, które stały grzecznie w rządku jeden obok drugiego,

tworząc  równiusieńki  półokrąg.  Przed  nimi,  w  strumieniu  znajdowała  się  jakaś

urodziwa  dziewczyna,  która  przędła  na  krośnie  długą  nić.  Włókno,  które  wiła

tworzyło  się  z  dźwięków  wydobywanych  przez  dzieci.  Natomiast  wokół  nich

znajdowały  się  jakieś  potwory.  Mieszko  dobrze  znał  je  z  opowieści,  ale  nie

przypuszczał, że istnieją naprawdę. Nagle zaległa głucha cisza i wszystko zniknęło.

Przez chwilę chłopiec zupełnie nie rozumiał, co się stało, ale potem wziął głęboki

oddech, uspokoił  się i  wsłuchał w tę ciszę. Po chwili  do jego uszu dotarła inna

muzyka i  jakże wyraźny tekst:  „Och,  Mieszko,  Mieszko,  co masz do stracenia?

Pomóż przyjaciołom, niechaj  świat  się zmienia.  Stwórz flet  i  zagraj,  byle nie za

ładnie,  zniszcz krosno Rusałki,  potnij  nić  dokładnie.  Strzeż się przed duchami,  

a gdy Cię odnajdą, nakłoń ku im ucha, zapoznasz się z prawdą”.

Kiedy nastał ranek, Mieszko zbudził się i poszedł do mamy. Nie szepnął jej jednak,

ani słowa o swoim śnie, ponieważ mama mogłaby się zaniepokoić, albo pójść do

szamana,  a  chłopca  zaczęła  interesować  wyspa,  dzieci,  piękna  kobieta  

z  wrzecionem…  Szczerze  mówiąc,  miał  nadzieję,  że  dziś  w  nocy  znowu  ich

wszystkich zobaczy.

Przez  całą  resztę  dnia  Mieszko  snuł  się  po  podwórku  i  myślał  o  słowach

wypowiedzianych przez… no właśnie, przez kogo? I dlaczego to on ma uratować

inne dzieci? I dlaczego Rusałka je porwała? To wszystko było tak nieoczywiste, że



Mieszko zwyczajnie się pogubił. Stwierdził, że i tak nic nie wymyśli, więc po prostu

zamknął swoją szkatułkę umysłu na kluczyk i przestał o tym rozmyślać.

W nocy chłopca obudziły dziwne jęki. Kiedy przetarł oczy, zobaczył zjawę. Duch

wyglądał  jak  zwyczajny chłopiec  w jego wieku,  tylko że z  kawałkiem urwanego

łańcucha  przy  nodze.  Przerażony  Mieszko  chciał  krzyczeć,  ale  coś  go

powstrzymywało.

-  Witaj,  jestem  więźniem  Rusałki,  niespełnionej  artystki.  Kiedyś  byłem

nieposłusznym dzieckiem.  Nie  wiedziałem,  jakie  mogą  być  tego  konsekwencje.

Pamiętam,  że  pewnego  razu  zimą  poszedłem nad  jezioro  pojeździć  na  lodzie,

mimo tego, że mama surowo mi tego zabroniła. Nagle lód zaczął pode mną pękać 

i utopiłem się. Z racji tego, że byłem złym człowiekiem, moja dusza nie mogła być

zbawiona,  dlatego  zajęła  się  nią  moja  władczyni  –  Rusałka,  która  nakazała  mi

przyprowadzić wszystkie umiejące śpiewać dzieci do niej. Chce ona bowiem z ich

głosów stworzyć wymarzony, grający pałac, a kiedy to zrobi, na zawsze uwięzi tam

swoich śpiewaków... Proszę, tutaj twój flet i miecz. Wiesz, co z nimi robić. Zabieram

Cię ze sobą. Nie mamy dużo czasu. Proszę, uratuj mnie i resztę potępionych dusz

oraz swoich przyjaciół.

Mieszko nawet  nie  miał  czasu,  aby  zaprotestować,  po prostu wyleciał  z  domu,

trzymając jedną ręką łańcuch, a drugą flet i miecz. Po chwili byli już na miejscu.

Przerażony  chłopiec,  nie  wiedząc,  od  czego tak  naprawdę ma zacząć,  usiadł  i

zaczął się rozglądać. W wodzie pływały przeraźliwe utopce. Nad nim krążyły duchy

potępionych dusz, jęczące i wyjące tak głośno i przeraźliwie, że aż drzewa zaczęły

się trząść. Nie było już powrotu. Młodzieniec musiał ruszyć na misję ratunkową.

Najpierw powoli przedostawał się przez coraz to gęstsze chaszcze, a potem zaczął

biec nie zastanawiając się, co go za chwilę czeka. Biegł, biegł i biegł, aż w końcu

znalazł siedzibę Rusałki. Wyglądała ona dokładnie tak, jak we śnie. Nagle poczuł

na  sobie  czyjś  wzrok.  To  Anna.  Jego  najlepsza  przyjaciółka.  Cała  zapłakana  

i zmęczona ciągłym śpiewaniem patrzyła na Mieszka i jakby błagalnym i pełnym

nadziei  wzrokiem mówiła:  „Proszę,  uratuj  mnie.  Nie mam już siły.”  Chłopiec nie

zastanawiając się dłużej schował się w krzakach i wyciągnął flet, na którym zaczął

fałszować najgłośniej, jak tylko się da. Rusałka słysząc to, zaczęła wić się z bólu,

aż w końcu poległa martwa.  Wówczas Mieszko szybko podbiegł  do wrzeciona  



i uderzył w nie z całej siły, tak że rozpadło się w drobny mak. Następnie porozcinał

nici i uwolnił swoich przyjaciół.

Wraz z odejściem Rusałki wszystkie straszne duchy odleciały do nieba, a wyspa ze

strasznej i zarośniętej przemieniła się w piękną i malowniczą. Natomiast strumień,

w którym żyła zarósł trawą, tak aby pamięć o niej przepadła na zawsze. Nikt nie

mógł  powstrzymać swojej  radości.  Wszyscy zaczęli  tańczyć i  śpiewać na cześć

Mieszka. Kiedy emocje opadły, dzieci zdały sobie sprawę, że nie wiedzą, jak wrócić

do domu. Na szczęście w tym samym momencie nad wyspą pojawił się ognisty

ptak. Rarot. W jednej chwili rozproszył wszystkie utopce, zabrał dzieci z wyspy i na

swych  skrzydłach  poniósł  je  do  wioski.  Następnego  dnia,  w  dzień  równonocy,

wszystkie  dzieci  obudziły  się  w  swoich  łóżkach,  a  gdy  wstały  mocno  uściskały

swoich  rodziców  i  opowiedziały  im  całą  historię.  Początkowo  nikt  nie  chciał

uwierzyć  w  Rusałkę,  duchy  i  Rarota,  ale  kiedy  okazało  się,  że  każde  dziecko

opowiedziało dokładnie to samo, uwierzyli.

Wieczorem,  podczas uroczystości  powitania wiosny,  dzieci  opowiedziały  jeszcze

raz  historię  o  wyspie  przed  całą  wioską,  a  na  dowód  wdzięczności  uznano

Ognistego Ptaka za patrona wioski, który przynosi szczęście i ratuje, gdy nie ma już

nadziei. Odmieniona wyspa natomiast stała się świątynią muzyki, w której odtąd

bez obaw można było grać, śpiewać i zachwycać się koncertami.


