
                                                         "Kupalnoczka"

     Pewnego razu w przepływającej przez gminę Gródek rzece Supraśl żyła niesamowita 

nimfa wodna. Jej postać była bardzo rozmyta i blada, lecz nieziemsko piękna, roztaczała 

wokół siebie niesamowitą aurę. Żyła pod wodą, wynurzała się z niej czasami jedynie w nocy i 

od czasu do czasu zdarzało się, że mógł ją spotkać człowiek. Nimfa trudniła się dawaniem 

ludziom wskazówek jak mają żyć, i natrafiał na nią ten, który właśnie takiej wskazówki 

potrzebował. Natomiast ludzie, którzy nigdy nimfy nie spotkali, nigdy w jej istnienie nie 

wierzyli.

     W Gródku rozpoczynało się lato i zbliżała Noc Kupały. Jak co roku była planowana wielka 

uroczystość nad rzeką. Wszyscy przygotowywali się z ekscytacją i nie mogli doczekać.

      Kiedy wreszcie nadszedł wyczekiwany wieczór, nad rzekę przybyło  mnóstwo dziewcząt i 

chłopców, a także wielu starszych ludzi. Dziewczęta były ubrane w piękne, białe haftowane 

sukienki.

     Zabawa rozpoczęła się niemal od razu. Wszystko było oświetlone lampami i ogniskami, 

wybrzmiała muzyka, wszyscy tańczyli. Zewsząd było słychać "Kaleczka na szczaście, kaleczka; 

skaży ty mnie reczka, skaży ty kalina, za szto mnie takaja dziauczyna".

     Chłopcy skakali przez ogniska, wszyscy tańczyli i śpiewali. Jakiś dziadek opowiadał grupce 

dzieci przy ognisku historię zamku Chodkiewiczów. Dziewczęta przygotowywały się do 

rzucania na wodę wianków. 

     Lecz w międzyczasie nad rzeką pojawił się ktoś, kto zdecydowanie wyróżniał się spośród 

innych. Wśród niektórych rozległy się donośne szepty, szczególnie wśród starszych. 

     W tłumie stał czarnoskóry mężczyzna, ubrany w białą koszulę o nieco dziwnym kroju i 

luźne zielone spodnie. Wyglądał na spokojnego i przyjaznego, przyglądał się z delikatnym 

uśmiechem wyczynom z ogniem. 

     - A co to znowu za czartapałach...? - burknęła cicho jakaś starsza kobieta.

     - Czuczało harochawo - dodała z entuzjastycznym zapałem kolejna.

     - Czym wy się zajmujecie... bierzcie wiłki, trzeba iść coś przekąsić. 

     Podczas gdy starsi ludzie poszli zjeść, dziewczęta i chłopcy ustawili się wzdłuż rzeki. 

Dziewczęta trzymały w dłoniach piękne wianki. W końcu puściły je na rzekę.

     Wśród chłopców rozpoczęła się dzika gonitwa, a dziewczyny stały przy brzegu rzeki, 

chichocząc między sobą i obserwując przebieg sytuacji. 

     Pierwsi chłopcy wybiegali już z rzeki z wiankami, śmiejąc się i drżąc, zmarznięci z powodu 

zimnej wody. 

     Chłopak będący obiektem drwin starszych pań także brał udział w łapaniu wianków. Jako 

jeden z ostatnich wybiegł z wody z kolorowym wiankiem, z promiennym uśmiechem, 

unosząc go w górę. 

     Nagle zaległa cisza, wszyscy na niego krzywo patrzyli. Dopiero teraz został naprawdę 

zauważony przez każdego uczestnika zabawy. Kiedy poczuł na sobie wzrok tych wszystkich 

ludzi, dopiero wtedy jego radość trochę przygasła. Także zaczął się rozglądać i patrzeć po 

kolei na każdego z zebranych.

     - Czyji... czyji to wianek? - zapytał niepewnie z miękkim amerykańskim akcentem. 
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     Szczupła, niskiego wzrostu dziewczyna o złotych kręconych włosach wychyliła się nieco z 

tłumu. Wyglądała na trochę zniesmaczoną i zakłopotaną. 

     Na chwilę częściowo zapadła cisza, ucichły rozmowy, wszyscy wpartywali się w chłopaka. 

Grała tylko muzyka; panowie z akordeonami stali wokół zbiorowiska i grając, wyglądali jakby 

byli w swoim własnym świecie i nie widzieli co się wokół dzieje. 

     Trwało to tylko chwilę, potem wszyscy rozeszli się w swoje strony i na powrót zaczęli się 

bawić. 

     Chłopak wyglądał na zasmuconego, wycofał się nieco i teraz stał już tylko przy pobliskim 

drzewie i przyglądał się wszystkiemu z oddali. 

     Zabawa trwała dalej w najlepsze, niektórzy ciągle od czasu do czasu spoglądali na obcego 

i szeptali do siebie nieprzychylne komentarze, lecz na ogół panowała biesiadna atmosfera 

tańca i zabawy. 

     Grupka młodych chłopców wybierała się na poszukiwania kwiatu paproci. Przygotowywali 

sobie lampiony, a dziewczęta życzyły im powodzenia. Ciemny las rozpościerał przed nimi 

swoje tajemnice.

     Wkrótce wyruszyli. Zabawa nadal trwała, już po raz kolejny grano "Kupalinkę". Zbliżała się 

północ.

     I gdy wybiła wreszcie północ, kiedy niektórzy byli już zmęczeni, inni dopiero zaczynali 

świętować, Supraśl rozjaśniała oślepiającym złotem.

     Biły od niej niesamowite lśniące płomienie, mieniące się białymi iskierkami. Ludzie byli 

zupełnie zdezorientowani. Wszyscy wpatrywali się z szokiem w oczach w rzekę; ci, którzy 

byli już senni, od razu się przebudzili - nigdy jeszcze nie widzieli czegoś takiego. 

     I wtedy z wody wyłoniła się niesamowita postać. O białej twarzy, smukłej posturze i 

czymś absolutnie hipnotyzującym w oczach. 

     Przesz chwilę siedziała w wodzie nieruchomo z kamiennym wyrazem twarzy. Potem 

przemówiła.

     - Wielu rzeczy nie rozumiecie - oznajmiła aksamitnym, spokojnym głosem. - Odrzucacie 

człowieka, który jest dobry i przyszedł tu w takim samym celu jak wy, odrzucacie człowieka 

tylko dlatego, że jest inny niż wy. 

     Zapadła martwa cisza. Chłopak nadal stał pod drzewem i spojrzał teraz w stronę nimfy.

     - To przecież normalne, że jesteśmy różni - kontynuowała nimfa, marszcząc brwi. - On też 

mógłby nie chcieć się z wami zadawać, bo dla niego to wy jesteście dziwni. Ale przyszedł tu, 

by świętować z wami Noc Kupały, bo chciał was poznać, spędzić miło czas. A co wy 

zrobiliście?  Zachowaliście się jakbyście się go brzydzili tylko dlatego, że ma inny kolor skóry. 

Nie znacie go. 

     Wszyscy spuścili głowy. Nimfa westchnęła i przewierciła swoim czarującym wzrokiem 

każdego po kolei. 

     - Powinniście się wstydzić. To, jak go potraktowaliście, świadczy tylko o was. Mam 

nadzieję, że zrozumiecie swój błąd. 

     Postać nimfy i woda wokół niej znowu zajaśniały niesamowitym blaskiem, jeszcze 

silniejszym niż przedtem, który oślepił absolutnie wszystkich tak, że musieli zamknąć oczy na 

kilkanaście sekund. Kiedy je otworzyli, nimfa zanurzała się już na powrót w głąb rzeki. 

    Ludzie byli inni niż przedtem. Uśmiechnięci. Muzyka zaczęła znowu grać, a wszyscy poszli 
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w stronę chłopca. 

     - Masz bardzo ładną saroczkę, chłopcze - powiedziała do niego wesoło jakaś kobieta. 

     On także się uśmiechał. 

      - Ja... nie bardzo rozumiem. 

     - A może byśmy cię poczęstowali wareniem? Na pewno ci posmakuje. 

     Lecz zanim kolejna kobieta zdążyła przynieść konfitury, do chłopaka z promiennym 

uśmiechem podeszła dziewczyna, której wianek ten wcześniej wyłowił.

                                                                          ***

     Młodzi zakochali się w sobie i niedługo miał się odbyć ich ślub. Dziewczyna od kilku 

miesięcy przygotowywała swoją wyprawkę ślubną. Wszystko już praktycznie było gotowe i 

czekało tylko w sunduku na dzień ślubu. Chłopiec chciał ślubu według tradycji polskiej, 

gródeckiej. 

     Ślub odbył się w kościele w Gródku, a wesele nad rzeką. Dokładnie w tym samym 

miejscu, w którym się poznali, na tym samym brzegu. Nimfa obserwowała z rzeki szczęście 

zakochanych. Wiele miłości powstało także później pod jej wpływem. 
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