
„Łagodne brzegi Wisły”

Dawno temu, kiedy nikt jeszcze nie opisywał dziejów królów i królewien, żył mężczyzna o 

imieniu Jakub. Był on doradą władcy. Mieszkał w Krakowie, a dokładnie na Wawelu. Bardzo dużo 

czasu  spędzał  z  królem,  więc  dobrze  go  znał.  Wiedział,  co  wolno  mu  jeść,  a  co  mu  może 

zaszkodzić. 

Pewnego dnia król przyprowadził  do sali  obrad swoją córkę.  Jakub, gdy tylko ją ujrzał, 

bardzo się zdumiał.  Widział  ją bowiem po raz pierwszy w życiu.  Od razu się w niej  zakochał. 

Następnego ranka Kuba wypytywał wszystkich o królewnę. Dowiedział  się, że ma ona na imię 

Halina, lubi truskawki, a jej ukochanym kolorem jest różowy. Postanowił, że gdy tylko wykona 

wszystkie swoje obowiązki służbowe, uda się do niej z wizytą. I tak uczynił.  Kiedy jednak już 

stanął przed jej obliczem, odjęło mu mowę z wrażenia. Po chwili w końcu przedstawił się i zaprosił 

Halinę na spacer. Dziewczyna przez chwilę się wahała, po czym... odmówiła. Jakub wrócił do domu 

w bardzo złym nastroju. Nie mógł uwierzyć, że tak przystojnemu – jak o sobie myślał – mężczyźnie 

odmówiła jakakolwiek kobieta, nawet królewna. Po krótkim użalaniu się nad sobą wpadł mu do 

głowy pewien pomysł. Straszny, niegodziwy pomysł. Postanowił zabić króla! „Halina będzie wtedy 

zrozpaczona... Ja będę ją pocieszał i... zakocha się we mnie!” - rozmyślał. 

Już następnego dnia Jakub zaczął podtruwać króla. Najpierw nafaszerował mięso orzechami, 

na które władca był uczulony. Potem dodał do napoju jakiś specyfik. W końcu podał mu zatrute 

truskawki.  Kiedy jednak  nic  nie  skutkowało  i  pomimo  zabiegów  Kuby król  miał  tylko  lekką 

niestrawność, mężczyzna nie zamierzał dłużej czekać. Podstępem zwabił go do lochów i zamknął 

tam – pośród naręczy lilii, na które władca miał alergię. Król niestety umarł. Znaleziono go kilka 

godzin później z poważnym obrzękiem krtani. Halina była zrozpaczona. Nie wiedziała, co ma ze 

sobą począć.  Bardzo tęskniła za tragicznie zmarłym ojcem. To zawsze z nim wieczorem jadała 

posiłki,  a  o  świcie  razem  wyruszali  na  krótkie  przejażdżki  konne.  Królewna,  pogrążona  w 

ogromnym  żalu,  postanowiła  odebrać  sobie  życie.  Dokładnie  zaplanowała,  kiedy  i  gdzie  tego 

dokona.  Trzy dni  później  Halina pozostawiła  w swojej  komnacie list  pożegnalny i  ruszyła nad 

Wisłę. Kiedy już miała skoczyć do wody, zatrzymał ją pewien mężczyzna. Był to Jakub. Zaczął 

namawiać dziewczynę, żeby więcej nie próbowała targnąć się na życie.

-  Twój  ojciec nie  żyje,  ale  przecież na  pewno pozostał  ci  ktoś,  kto cię  bardzo kocha – 

tłumaczył.

- Tylko kto? - dopytywała.

- Na pewno jest ktoś taki... - kontynuował.

- Chyba sam w to nie wierzysz! - wykrzyknęła Halina. - Nie pozostał mi już nikt!

- Ja cię kocham... - wyjąkał Jakub.

Dziewczyna zeszła ze skarpy. Nie mogła uwierzyć w to, co usłyszała.



- Od kiedy tylko cię zobaczyłem, zakochałem się w tobie – ciągnął mężczyzna.

- Ja też cię kocham – wyszeptała królewna.

Zakochani  pobrali  się tydzień później.  Wiodło im się  dobrze.  Do czasu...  Któregoś dnia 

Halina  odkryła  notatkę  zawierającą  plan  zabójstwa  jej  ojca.  Poznała  charakter  pisma  Jakuba. 

Znienawidziła go w jednej chwili. Załamała się myślą, że zakochała się w zabójcy własnego ojca.  

Udała się nad Wisłę i z wysokiej skarpy skoczyła w toń wody. Zrozpaczeni krakowianie, kiedy 

opłakali  już  tragiczną  śmierć  ukochanej  Haliny,  postanowili  uregulować  rzekę.  Nie  chcieli,  by 

jeszcze kiedyś ktoś odebrał sobie życie, skacząc w jej wartkie fale.  Od tamtej pory brzegi Wisły 

płynące przy Wawelu są wyjątkowo łagodne i spokojne.
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