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Kerella 

Tu gdzie teraz stoi gród Wawelski oraz zatacza krąg Wisła, tu gdzie władzę 

sprawowali najwięksi Polscy Królowie, tu gdzie z wieży Mariackiej wybrzmiewa co godzinę 

hejnał – były niegdyś bory i mokradła. Ludzi, bydło oraz ziemię otaczali opieką Bogowie 

Słowiańscy. 

Kerella ( z fr. „querelle”- kłótnia, sprzeczka) była córką słowiańskiego boga Peruna 

Gromowładnego, najwyższego z bogów oraz Dziewanny bogini lasów, zwierzyny i 

polowania. Imię dziewczynki zostało nadane po straszliwej kłótni bogów nad imieniem 

pierworodnej i niestety miało to wpływ na jej późniejsze losy.  

Dzieciństwo Kerelli płynęło błogo i szczęśliwie. Uwielbiała spędzać czas w borach i 

lasach na  polowaniach z Matką oraz oglądać ciskane przez Ojca błyskawice i pioruny.   

Wyrosła na piękną młodą dziewczynę. Uwielbiała ubierać się w białą, zwiewną suknię 

uszytą przez jej Mamę Dziewannę. Na głowę zakładała wianek ze świeżo zebranych kwiatów. 

Kerella była wysoka i szczupła. Miała jasną cerę, długie czarne włosy, różowe usta jak płatki 

róży i oczy mieniące się jak miliardy brylantów.  Często sama zapuszczała się w knieje by 

obserwować życie zwierząt.  Gdy na jej drodze pojawili się ludzie (śmiertelnicy),  puszczać 

im „oczko”, które dawało im radość i uśmiech na twarzy. Śmiertelnicy nazywali ją 

„Migotka”. Matka Kerelli widząc, że jej córka wraca z lasu uśmiechnięta nazywała ją 

„Boginią Uśmiechu”. 

Pewnego dnia rodzice Kerelli pokłócili się o przyszłego Wybranka bogini. 

Dziewczyna miała na ten temat też swoje zdanie i w ogóle nie chciała wychodzić za mąż.  

Zagniewana i skłócona z Rodzicami pobiegła na łąkę, która zawsze dawała jej spokój i 

wytchnienie. Lecz gdy tak biegła przez łąkę, ukąsiła ją żmija. Kerella upadła na ziemię. 

Ponieważ była boginią - nie umarła, ale gniew i nienawiść, którą nosiła w sercu tuż przed 

ukąszeniem żmii spowodowała, iż zmieniła się w boginię kłótni i sprzeczek. Jej oczy zmieniły 

się na czarne, przypominały węgiel, skóra poszarzała, jej piękna biała suknia zmieniła kolor 

na czarny. Usta nie przypominały już płatków róży, lecz pociemniały i zbladły zmieniając 

kolor na czarny. Teraz życie Kerelli zmieniło sens. 

Jej symbolem stała się żmija, która oplata jej głowę jak kiedyś wianek z kwiatów.  

Tak właśnie wypełniło się jej przeznaczenie związane z nadaniem jej imienia.  

Od tamtego czasu, już jako bogini kłótni i sprzeczek pojawia się wśród mieszkańców 

Krakowa i wywołuje kłótnie oraz sprzeczki wśród mieszkańców.  Jej ofiarami najczęściej są 

pary i małżeństwa jako symbol kłótni o przyszłego Wybranka.  

Więc gdy zobaczysz, że twoi rodzice się kłócą- to wiedz, że to sprawka Kerelli. 
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