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Wilhelm i Jakub Grimm 

KOPCIUSZEK 

Pewnemu bogatemu człowiekowi zachorowała żona umiłowana; czu
jąc zbliżającą się śmierć, przywołała do siebie córkę jedynaczkę i rzekła 
do n iej: 

- Dziecko ukochane, pamięta j, bądź zawsze dobra, cokolwiek się 

stanie. 

To rzekłszy zamknęła oczy i umarła ... 

Dziewczynka chodziła codziennie na grób ma tki i płaka ła . 

Kiedy nadeszła zima, ś nieg okrył mogiłę białą chustą, a kiedy wio
sną spłynął, ojciec sieroty poślubił inną kobi etę. 

Druga żona przywiozła ze sobą dwie córki o pięknych i gładkic h 

twarzyczkach, lecz za to o sercach czarnych i zazd rosnych. Dla biednej 
sieroty rozpoczęły się teraz smutne czasy. 

- A dlaczego ta głupia gęś ma siedzieć razem z nami w poko ju? -
mówiły siost ry. - Kto chce jeść chleb, ten musi na niego zarobić ! P recz 
dziewko kuchenna, do roboty ! 

Odebrały sierocie wszystkie jej piękne suknie, odziały ją na tomiast 
w ja kieś sta re, szare łachmany i da ły jej drewniane t rzewiki. 

- Popatrzcie, jak się ta du mna księżniczka wystroiła! - zawołały 

i zaprowadziły ją ze śmiechem do kuchni . 

Biedac two musiało teraz od rana do nocy ciężko pracować, wstawać 

o świcie, nosić wiadra, gotować jedzenie dla ludzi i bydła ... 

Przy tym jeszcze siostry dokuczały jej ciągle, robiły je j przykrości, 

jakie tylko wymyślić zdołały, wyśmiewały się z nie j, wsypywały do 
popiołu groch i soczewicę i biedna dziewczyna wybierając je mus iała 

nieraz siedzieć do późnej nocy. Wieczorem, zmęczona po pracy, nie miała 

nawet swego łóżka, kładła się obok komina zagrzebując się dla ciepła 
w popiele„ .. I była dlatego zawsze b rudna i zasmolona; przezwano j ą 

więc Kopciuszkiem . 

Wybierał się razu jednego ojciec jej na jarmark i zapytał pasierbic, 
co im przywieźć. 

- Piękne suknie - odrzekła jedna. 
- Perły i drogie kamienie - dodała druga. 
- A ty czego chcesz, Kopciuszku? - zwrócił się OJC1ec do córki 
- Ulam mi, ojczulku, pierwszą gałązkę, która cię trąc i w kapelusz, 

kiedy będziesz powracać - odrzekł Kopciuszek. 

Powróciwszy do domu, dał pasierb icom to, czego sobie życzyły, a 
Kopciuszkowi ga łązkę leszczyny. 

Podziękowała mu sierotka, poszła na grób matki, zasadziła na nim 
gałązkę i płakała tak bardzo, że Izy popłynęły na ziemię i podlały ga
łązkę, która wkrótce wyrosła na piękne drzewo ... 



Chodziła sierota na mogiłę matki trzy razy dziennic, płakała tam i 
żaliła się na smutn:\ swą dolę, a za każd:i.m razem biały ptaszek siadał 

na gałązce drzewa i gdy d„iewczynka wraziła jakieś życzenie, dawał je j 
to, czego chci:lła ... 

Zdarzyło się, że król zc.powiedział wielką zabawę, któ1 a miała trwać 
trzy dni. Hozcslano zaproszenia do \1.-szystkicli młodych i ładnych panien 
w całym kraju, aby syn królewski mógł sobie w:ród nich wybrać żonę. 

Przyszło także zaproszenie i do obydwóch sióstr z czego one urado
wały s ię w ielce i przywoławszy Kopciuszka, rzekły do niego: 

- Czesz nas zaraz jak najpiękniej, oczyść nam trzewiki, by błysz
czały jak zw· erciadło, i pozapinaj sprz11czki. Idzi<: my na zabawę do pała

cu królewskiego i musimy pięknie 1vyglądać ... 

Usłuchała sierota tego rozkazu, ale zapłakała przy tym, bo sama 
ró vnież chętnie poszłaby na bal. Poprosiła więc macochę, aby je j pójść 
pozwoliła. 

- Co? Ty. Kopciuszku! - zawofała macocha. - Przecież jeste:i za
smolona, brudra i chcc~z Fć na bal!. .. Nie ma~z ani sukni, ani trzewi
ków, a chcesz tańcować?.„ 

Odwi6ciła się do niej pogardliwie i odjechała na bal z dumnymi 
córkami swymi. 

K iedy dom już opu · toszał, pobie«ł Kopciuszek na grób matki pod 
leszczynę i zawołał: 

- Drzewko, drzewko, wrząśnij się. 
złotem, srebrem obsyp mnie!. .. 

Wnet nadleciał ptak i rzucił jej pod nogi suknię złotą srebrną 

trzewiki wyszywane jedwabiem i srebrem. 

Kopciuszek umył się szybko, ubrał i podążył na zabawę.„ 

Ani macocha, ani siostry nie poznały jej wcale, tylko myślały, że to 
jakaś obca królewna te k ślicznie vyglądala w złocistej sukni. 

Królewicz wybiegł aż na schody na spotkanie sieroty, wziął ją za 
rękę i tali.czyi z nią. Nic chciał już z nikim tańczyć, nie pu ·zeza! jej ręki 

kiedy ktokolwiek zbliżał się, ażeby zaprosić ją do tańc:i, mówił: 

- To moja tancerka! 

Wieczorem, kiedy miała wracać do domu, chciał jej towarzyszyć 
królewicz, lecz ona ucickla tak prędko, że nie mógł za nią podążyć ... 

Królewicz uciekł się do podstępu i kazał schody wysmarować smołą; 
kiedy dziewczyn:.>. uciekała, przylepił się do stopni trzewiczek z jej le
\Vej nogi. 

Porwał J!O królcwic~, a był to trzewiczek mały, zgrabny, a przy tym 
cały ze złota. 



Na~tępnego dnia z samego rana poszedł królewicz do ojca Kopc.iusz
k;:i i rzekł: 

- Ta tylko zostanie moją żoną, na której nogę w ejdzie ten trzewiczek. 

Ucieszyły się obie siostry, gdyż miały bardzo ładne nogi. Starsza po
szła wraz z trzewiczkiem do komory, ażeby go przymierzyć;, ma tka była 
przy tym. Ale trzewiczek był za mały choć wciskała go z całej siły, 

na nogę nie wchodził ... 

Poszła druga do komory przymierzyć trzewiczek, wcisnęła palce 
:;zczę~liwic, ale cóż, kiedy znów pięta nie wchodzi. 

To nie ta - powiada. - Czy nie macie już więcej córek? 

- Nie - rzecze ojciec - pozostał tylko jeszcze mały zabiedzony 
Kor-ciuszek, córka mo je j żony nieboszczki. Lecz ta dziewczyna w żaden 

t•posób n ie może być waszą narzeczoną! 

Królewicz chciał, aby po nią posłano . Ale macocha rzekła na to: 

- Ach, nie! ... Ona jest taka brudna, że n ie może się pokazać. 

Królewicz jednak nalegał, aż wreszcie musiano zawołać Kopciuszka. 
Urn:, la więc sobie do czysta twarz i ręce. weszła do izby, ukłoniła się 

nisko królewiczowi, który je j podał zloty trzewiczek. 

Usiadła na stoiku, zrzuciła ciężk i, drewniany chodak i wsunęła bez 
trudu nogę w trzewiczek, który leżał jak ulany ... A kiedy się podniosła 
królewicz spojrzał na nią i poznał w niej zaraz śliczną dziewczynę, z 
którą tańczył na balu, i zawołał: 

- To je:;t prawdziwa narzeczona! 

Macocha i obie siostry przeraziły się i aż pobladły ze złości. A kró
lewicz wziął Kopciuszka na konia i pojechał. 

KOPCIUCH 

Ona ma 16 l:J.t, włosy jak len. I oczy niebieskie jak niebo. Jest bied
na, obdarta, ma jeden sweter, jedne spodnie na agrafkę i wykręcone 
buty. Ojciec pijak, matka - chodzi na ulicę, a obie siostry nią pomiata
j1. Dokoła jeżdżą samochody, siost ry robią sobie ondulację i idą na tańce 
z narzeczonymi - jedna z kierownikiem sklepu spożywczego, a druga 
z magazynierem. śpi po nocach na rozstawionych krzesłach, aż raz idzie 
w ieczorem pod kawiarnię, gdzie jest dyskoteka. Pod hotel. Tam zatrzy
muje się . znur taksówek, wysiadają eleganccy faceci z kobietami jak 
lalki. Ona stoi sobie z boku, potrącana przez wszystkich, jeszcze widzi, 
jak z taksówki wysiadają obie siostry z narzeczonymi. Pokazują ją sobie 
palcem i wybuchają szyderczym śmiechem. Ona stoi sobie, stoi i łzy 

ciekną z je j n iebieskich oczu. 

Aż tu zgrzytają hamulce i hamuje srebrzysty mercedes. I wysiada 
brunet, smukły jak topola, włosy ma kręcone„. Lepiej na gładko. A oczy 
mu płoną jak dwie pochodnie. Idzie przez tłum i wszyscy się rozstępują, 



oczy wychodzą im na wierzch. Ma na sobie biały garnitur, czerwoną 
muszkę i czarną koszulę. Bez prasowania. Buty na obcasie błyszczą, wy
glansowane. I nagle sta je, jakby w ziemię wrósł. Wszystkie dziwki kiku
ją na niego. Ale on na żadnej oka n ie położy. I podchodzi do niej, i prze
mawia łagodnym głosem w obcym języku, ale ona już czuje, że to jest 
miłość. Potem bierze ją za rękę, a na każdym palcu ma złoty pierścionek 
z brylantem i idzie z nią do drzwi. Ona się wstydzi, bo jest biednie ub
rana, ale idzie. Bramkarze ich przepuszczają. wykidajły się kłaniają do 
ziemi, on opłaca konsumpcję za dwie osoby. Po 200 zł. Wchodzą na par
kiet, or kiestra kłania się , barmanka się uśmiecha, a on daje znak i grają 
tango. „Sama w taką noc, to niemożliwe, sama w taką noc o rany Bo
ga .„" 

Gaśnie światło w całym lokalu, tylko jeden r eflektor kolorowy, a 
oni w środku tańczą przytuleni. Z boku stoją siostry zielone z zazdrości, 
a oni tańczą i wszyscy już widzą, że to jest miłość i że ona, chociaż bied
nie ubrana, to jednak piękna, a inni frajerzy łapią się za głowę, że się 
wcześniej na n ie j nie poznali. 

A potem, prosto stamtąd, nad ranem, on w iezie ją na śniadanie, po
tem biorą ślub i wyjeżdżają do Kuwejtu, gdzie on ma pole naftowe 
pałac ze złota . 

I po roku ona przyjeżdża z nim mercedesem nowym, pozłacanym i 
wy~adzanym brylantami. Podjeżdżają pod jej dom, na Brzeską koło ba
zaru. 

I ona wysiada w futrze z lisa srebrnego w szpilkach, otacza ich 
tłum ludzi, a między nimi ojciec, matka - oboje pijani - i obie siostry, 
też podpite, wynędzniałe, bo ich narzeczeni siedzą za nadużycia. Wszyscy 
sic; patrzą i nie poznają, aż tu ona mówi do matki : To ja, two ja córka. 
Matka z ojcem klękają na ziemi i w płacz, ale boją się zbliżyć, bo pamię
tają, jak ją bili i krzywdzili. A ona podchodzi do nich i przebacza. Bie
rze ojca i matkę pod rękę i prowadzi ich do auta na tylne siedzenie. 
A potem robi krok do sióstr . One aż się kulą ze strachu. A ona wyciąga 
portfel i daje każdej z nich po 500 dolarów w setkach, a one wybuchają 
płaczem i całują ją po rękach. A ona wraca do mercedesa.„ 
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