
 

 

Załącznik nr 3 

 

Między Wisłą a Sanem, za wielkimi lasami, nieba sięgającymi, żył przed wiekami w chacie 
na skraju polany stary bajarz. Kiedy słońce zaszło, schodzili się do niego mieszkańcy leśnych 
osad. Zwano ich Lasowiakami, bo w lasach mieszkali. Po ciężkiej pracy przychodzili ludzie: 
młodzi, starzy, dzieci… A stary bajarz snuł swoją opowieść. Słuchali go, a słuchali! Potem 
powtarzali w swoich domach, a gdy ich dzieci dorosły, opowiadały te historie swoim 
dzieciom… Prawda to, czy bajka? Posłuchajcie i wy. 

 

O DWÓCH BRACIACH I DIABELSKICH SEKRETACH 
 

Niedaleko Jamnicy mieszkali dwaj bracia. Starszy ciągle myślał, jak pomnożyć majątek. 
Miał dużo, a zawsze chciał mieć jeszcze więcej. Młodszy miał niewiele, bo chętnie innym 
pomagał, a dla siebie dużo nie potrzebował.  

Ojciec ich umarł i zostawił synom po dwie morgi gruntu. Ale starszemu bratu to było  
za mało. Chciał dostać wszystko. W nocy zakradł się do młodszego, pobił go, oślepił i wyniósł  
w pola, gdzie stał stary, zepsuty młyn. Tam ślepego i półżywego porzucił.  

A do tego młyna zawsze o północy przychodziły dwa diabły, jeden z zachodu, drugi  
ze wschodu. Jeden czarny, włochaty, z czerwonymi rogami, drugi gładki, we fraczku, a rogi 
pod kapelusik schował.  

Leży pobity brat koło młyna i słyszy, jak diabły i rozmawiają. Jeden drugiego pyta,  
co słychać.  

Czarny diabeł opowiada, że w miasteczku brakło wody. Ludzie lamentują, a nie wiedzą, 
że koło ratusza jest wielki kamień, a pod nim źródło ukryte. Jakby kto kamień wyciągnął,  
to by wody było pod dostatkiem. 

I oba diabły się zaśmiały z ludzkiej niewiedzy. 

A gładki diabeł opowiada, że we wiosce starszy brat oślepił młodszego, żeby zabrać jego 
majątek. A nikt nie wie, że tu pod młynem rośnie takie ziele, że jak ktoś nim potrze oczy,  
to przejrzy. 

I oba diabły znowu się zaśmiały. 

Gdy zaczęło świtać, diabły uciekły. A ślepy brat podniósł się, namacał ziele, potarł oczy  
i przejrzał. Wstał i poszedł do miasteczka. Przyszedł do burmistrza i pyta, co mu da, jeśli 
odzyska dla miasteczka wodę. A burmistrz na to: wszystko, co zechcesz. Poszli pod ratusz, 
odwalili kamień i wytrysnęła woda. Wielka była radość w mieście, a burmistrz podarował 
młodszemu parę koni i wóz pełen złota. 



Zobaczył starszy brat, że młodszy do domu wrócił, cały i zdrowy, i z wozem pełnym złota. 
Jakże to możliwe, kiedy go oślepił i porzucił za wsią? 

Pyta młodszego, skąd wziął tyle złota? A młodszy powiada, że dostał w nocy pod 
młynem, jak na oczy nie widział i leżał pobity. 

Zakradł się starszy brat nocą do młyna, zalepił sobie oczy gliną, leży jak wpół żywy  
i czeka. Wreszcie wybiła północ i przyleciały diabły. Pyta jeden drugiego, co słychać.  

A czarny diabeł mówi, że ktoś sekret o wodzie zdradził. Pewnie tu przychodzi 
podsłuchiwać. I uradzili, żeby go poszukać.  

Zeszły pod młyn i znalazły starszego brata, co udawał pobitego i czekał, że złoto 
dostanie. Pomyślały, że to on ich sekret zdradził. Złapały go i porwały do piekła. 


