
Zielonka codziennie o świcie biegła do rzeczki po wodę. Przeglądając się
w Złotej Łączy mówiła: ,
- Złoty strumyku, strumyku mój złoty, powiedz przecie, kto mi jest pisany. Pokaż jego
twarz w swoim lustrze wody. Jak będzie wyglądał mój przyszyły mąż?

Woda zaszumiała, zabulgotała. Wśr;ód szumu sosen porastających brzeg
strumienia, wśród liści drżących ze strachu osik dało się słyszeć:
- Nie będzie twój wybranek z twojego plemienia.

Zakryła swe błękitne oczy ze strachu Zielonka. Drżała na całym ciele z lęku.
Bała się przyszłości. Blada, niosąc dzbanki z wodą wróciła do domu.

Na drugi dzień znowu poszła nad strumień po wodę.
- Łączo, Złota Łączo, powiedz jak mój ukochany będzie miał na imię. Powiedz,
proszę, nie zwlekaj.

Woda zaszumiała, zabulgotała. Drżące osiki wyszeptały:
- Z obcego on będzie plemienia. Duży będzie jak wzgórza nas otaczające, olbrzymi
i silny jak góra.

Zakryła piękna Zielonka swe błękitne piękne oczy z przerażenia. Potknęła się
na stromym brzegu i wpadła do strumienia. Na próżno wzywała pomocy, nikt jej nie
słyszał.

Przez gąszcz sosen, rozłożystych dębów, wśród kłujących jałowców
przedzierał się pewien młodzian, ze swoimi wojami. Za nimi wędrowało ich plemię.
Długo wędrowali, przybyli znad dużej rzeki. Wędrowali borem, aż trafili na trakt
wiodący od morza na Śląsk. Przebyli wiele borów, przedzierali się przez puszczę
porastającą wzgórza. Dotarli, aż nad strumień o pięknej czystej, złotej wodzie.
Młodzian pochylił się, żeby napić się wody.

Był on urodziwy, wzrostem górował nad innymi. Chłopca dużego jak góra
nazwano - Berg. Co po germańsku znaczy góra. Gdy młodzieniec gasił pragnienie
usłyszał krzyk rozpaczy. Nie rozumiał słów, ale serce podpowiedziało mu, że ktoś
potrzebuje pomocy. Silny chłopiec uratował piękną Zielonkę.

Plemię Berga osiadło nad lewym brzegiem malowniczo wijącej się Złotej
Łączy. Zgodnie ze starym zwyczajem Berg poślubił uratowaną dziewczynę, a dwa
plemiona połączyły się, żyjąc od tego czasu w zgodzie. Miejsce, w którym
zamieszkali i założyli osadę nazwano Zielony Berg, od ich imion. Po germańsku
mówili GrOnberg, a słowianie nazwali to miejsce Zielona Góra.

Zielonka wraz ze swym mężem Bergiem zasadziła na siedmiu wzgórzach
otaczających ich osadę, później nazwaną Zieloną Górą krzewy winnej latorośli, czyli
winogron, które Berg przywiózł z sobą z odległej krainy. Po dziś dzień winogrona
porastają niektóre wzgórza.

Zielonka uczyła dziewczęta prząść, szyć i wyrabiać odzież. Później z tej
umiejętności wiele wieków później powstał przemysł sukienniczy. Najbardziej znaną
fabryką w Zielonej Górze była Polska Wełna. Dzisiaj znana jako Focus-Park.

Barwa zielona od imienia Zielonki znalazła swe miejsce w herbie i fladze
Zielonej Góry. Nam dzisiaj zieleń kojarzy się z otaczającą zielenią lasów i winnic.


