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BAŚŃ O KRYSZTAŁOWYM ŹRÓDLE 

Nie słyszeliście pewnie baśni o Kryształowym Źródle. Nic dziwnego. W czasach, gdy 

rozgrywała się ta historia, opowiadanie jej było zakazane.  

Kryształowe Źródło nie było zwykłym źródłem. Zamiast wody płynęły w nim małe 

fioletowe i różowe kryształki. Były one tak małe, jak małe są kamyczki na nadmorskiej plaży, 

ale to jeszcze nic w porównaniu z tym, jakie miały właściwości. Gdy się połknęło różowy 

kryształek, stawało się nieśmiertelnym. Fioletowy natomiast leczył z każdej choroby, klątwy i 

złego zaklęcia. Nic więc dziwnego, że kiedy dowiedziano się o istnieniu źródła, cała chmara 

ludzi wyruszyła na jego poszukiwanie.  

Niestety, dowiedział się o nim również Kernal - zły rycerz. Był on panem wioski 

leżącej siedem gór i siedem stawów od Kryształowego Źródła. Władał  on  lwami, sokołami i 

wilkami oraz wszelką zwierzyną mieszkającą w pobliskich lasach. Rycerz za wszelką cenę 

chciał być nieśmiertelny i nie zamierzał tą nieśmiertelnością dzielić się z nikim. Chciał 

rządzić nie jednym pokoleniem, ale wszystkimi, na wieki. 

W wiosce co sobotę organizowano Kryształowy Festyn, aby nigdy nie zapomnieć o 

Źródle. Wieśniacy mieli nadzieję, że w końcu narodzi się śmiałek, który wyruszy na 

poszukiwanie tego cudownego lekarstwa. Kernalowi się to bardzo nie podobało. Chciał 

wymazać z pamięci tubylców opowieść o Źródle i wszelką nadzieję.  

Pewnej soboty, gdy festyn dobiegał końca, rycerz uderzył wraz ze swą armią. Losy 

wioski były przesądzone. Co prawda kilku wieśniaków ruszyło na oprawców z widłami, lecz 

nie dali oni rady dziesięciu tysiącom potężnych i dzikich zwierząt. Po tamtej „wojnie” Kernal 

zaginął. Z wioski nic nie zostało oprócz gruzu lecz… 

Ocalała pewna matka z dzieckiem. Ukryli się oni w tajnej skrytce pod ziemią. Dzięki 

temu przeżyli ten akt przemocy. Chłopiec nazywał się Freddy i rósł zdrowo. Pomagał matce 

w zdobywaniu pożywienia i tak przeżyli kilka lat tylko we dwoje. Pewnego dnia matka 

zachorowała na nieuleczalną chorobę. Siedemnastoletni wówczas Freddy był przerażony  i 

nie wiedział, co robić.  



Gdy tak siedział zatroskany i zamyślony, niespodziewanie przyszedł do nich staruszek 

z zachodu. Razem z matką przyjęli go ciepło i poczęstowali tym, co mieli. Gdy matka 

zasnęła, staruszek wziął Freddy’ego „na słówko” i opowiedział mu historię o Kryształowym 

Źródle. Fredy nie wiedział, co myśleć: z jednej strony chciał uratować matkę, a z drugiej nie 

wierzył w tę historię. Po długiej i poważnej rozmowie Freddy postanowił zaufać historii 

starca i odnaleźć kryształki o uzdrawiającej mocy. Gdy przedstawił swoją decyzję mamie, ta 

nie wyraziła zgody na podróż młodzieńca. Jednak przybysz przekonał ją, że nic mu nie będzie 

i że to dla ich wspólnego dobra. Chłopiec potrzebuje matki. Tak więc następnego ranka matka 

zapakowała mu do worka dużo jedzenia i ubrań. Dała mu konia i Fredy pojechał.  

Jechał długo. Po dwóch tygodniach wędrówki dotarł do pasma górskiego. Na 

szczęście był tak zdeterminowany, że przedostanie się przez nie zajęło mu tylko dwa dni. W 

końcu pokonał góry i tuż przed pierwszym stawem znalazł się na małej polanie, gdzie stał 

drewniany dom. Freddy’emu kończył się prowiant, więc młodzieniec wszedł do środka z 

nadzieją, że zastanie gościnnego gospodarza, który zaspokoi jego głód i pozwoli odpocząć. 

Dom na zewnątrz wydawał się większy. Sufit wewnątrz był jednak niski. W pokoju 

stał stary kaflowy piec, na którym leniwie przeciągał się czarny jak węgiel kot. Po lewej 

stronie pieca stała rozłożysta sofa przykryta niedźwiedzim futrem. W lewym rogu przykuwała 

uwagę wysoka, dębowa szafa na książki. Nad sofą widniało duże okno zasłonięte grubą, 

purpurową kotarą. Zaraz przy drzwiach wejściowych był stół, a przy nim trzy misternie 

rzeźbione krzesła. Fredy pomyślał, że to bardzo przytulne mieszkanko i tak błogo mu się 

zrobiło, że zapragnął ułożyć się na wygodnej sofie i zasnąć. Nagle poczuł, jak coś zaciska się 

wokół jego ramienia. Była to ręka Banilli – małej i pulchnej staruszki. 

- Co tu robisz? -  zapytała łagodnym, lecz skrzekliwym głosem. 

- Jaaaa…. -  zaczął  Fredy zaskoczony.  

Staruszka widząc jego mokre i brudne ubrania szybko podreptała do kuchni, żeby 

przygotować mu cały gar gorącej czekolady. Następnie pościeliła mu łóżko i dała nowe 

ubrania. Gdy usiedli przy stole, Freddy opowiedział staruszce o matce, o starcu i o celu swej 

podróży. Banilla słysząc to, posmutniała i rzekła: 

– Ja też kiedyś chciałam znaleźć Źródło. Obawiam się jednak, że ono nie istnieje - dodała po 

chwili ciszy. 



- Dlaczego? - zapytał Fredy niezważając na smutek  Banilli. 

- Gdy byłam młoda, też miałam chorą matkę. Moje poszukiwania jednak okazały się 

bezowocne. Pewnego razu, gdy wracałam z kolejnej nieudanej wyprawy, wybiegł do mnie 

koniuszy z informacją o jej śmierci. Serce pękło mi z rozpaczy – powiedziała ledwie 

słyszalnym głosem. 

- I już nigdy nie znalazłaś tego Źródła? - zapytał Freddy poruszony. 

- Niestety, nie, ale mam coś, co mogłoby ci pomóc. - Mówiąc to, przyniosła mu starą mapę 

prowadzącą do ostatniego stawu.  

- A teraz do łóżka - powiedziała Banilla z prawdziwą troską. – Musisz się wyspać. 

Freddy położył się. Jednak nie mógł zasnąć. Dręczyły go koszmary o mamie.  

Gdy nastał ranek, śniadanie stało już na stole, a worek podróżny Freddy’ego był pełen 

smakołyków. Po posiłku i serdecznym pożegnaniu  młodzieniec wyruszył w dalszą drogę. Był 

tak bardzo zmotywowany presją czasu, że bez wytchnienia popędził na swym wierzchowcu, 

aby znaleźć Źródło, które uleczy jego ukochaną matkę. Zanim się obejrzał, był już przy 

ostatnim stawie i wkroczył w wiekowy bór.  

Szedł i szedł. Nagle mignął mu przed oczami ciemny cień. Koń o mało co nie stanął 

dęba. Cień znowu się pojawił… i zanim Fredy zdążył się naprawdę przestraszyć, z góry spadł 

na niego starzec, ten sam, który mu opowiedział o Kryształowym Źródle.  

- Ufff… to tylko pan! A ja struchlałem myśląc, że to demon jakiś! - odetchnął z ulgą Freddy. 

- Jestem Kernal twój pan i król, kmieciu! - wrzasnął starzec. W jego głosie słychać było 

pewność siebie i dumę. - Zaprowadzisz mnie do Kryształowego Źródła! Natychmiast! – 

powiedział zdecydowanym, nieznoszącym sprzeciwu głosem, kierując kroki ku Freddy’emu i 

chwytając go w swoje łapska. 

- Jak to? Co to? Co ty?...  - Zanim Freddy zorientował się, o co chodzi, był już w kajdankach. 

- Zaprowadzisz mnie tam, albo ty i twoja matka zginiecie!  - krzyknął stanowczo starzec. 

Zdesperowany Fredy sięgnął po mapę, ale nic tam nie było! Przerażony spojrzał na 

Kernala, który wyraźnie się niecierpliwił.  



Wtem z oddali doleciały ich krzyki podobne do indiańskich. To byli Pieniści Ludzie, 

stworzenia z wyglądu podobne do elfów, lecz delikatne i przeźroczyste jak bańki mydlane. 

Rzucili się na Kernala i uwolnili Freddy’ego. Następnie zaprowadzony został do pienistego 

króla, aby ten mógł poznać chłopca o wielkim sercu miłującym matkę. Wybawcy Freddy’ego 

mieli jeszcze jedną zdolność: znali intencje wszystkich ludzi na całym świecie. W związku z 

tym wiedzieli wszystko o misji Freddy’ego i o wszystkim, co przeżył. Czekali więc na jego 

przybycie, aby móc mu przekazać mapę prowadzącą do… Kryształowego Źródła!  

To było piękne! Freddy dotarł wreszcie do celu i popłakał się ze szczęścia. Wpakował 

do worka dwie garście kryształków, po czym pożegnał się z Pienistymi Ludźmi i pojechał do 

domu. Po drodze zajechał jeszcze do Banilli i podarował jej kilka magicznych kamyków. 

Trzy tygodnie później siedział już w objęciach zdrowej matki.  

I tak kończy się nasza baśń o synowskiej miłości. Jeśliby kto pytał, co się stało z 

Kernalem, to niech wie, że i jemu Pieniści Ludzie odpłacili, co mu się należało. Schwytawszy 

go, wrzucili do Kryształowego Źródła i zamienił się w magiczne jego kamyki.  

 


