


Państwowy Teatr 
im. Juliusza Osterwy 
w Lublinie 

By mi dogod:il:. gdym prosi/ o c:ari . 
Dala mi hahcia s1rnje oku/an ·. 
,.Idź w takie miejsce. gd::ic jn r /i 11 b 11 icle. 
I poprz<!: s;.ki<!lka ogląda/ ich .\-11 11cll' . 

Myśli ich staną pr:<!d tohą Jeti, /, /1 1 . 

Z lat1rn .\ c ią po:nas:. co ko:: c/1 :: nich 1rnr1_1 ·. „ 

Hans Christian A11d<!l'.\'l' ll 



AND ERS EN HANS CHRISTIAN. ur v. 1805 r 11 Odcnscc. zm. w r. 1875 11 
Kopenhad1c. Pisar1 dunski. Syn szewca. 11ychowyv.any przez babkę. która picrn sza 
wprowadzila go 11 krainę ba .ni. odkryla przed nim liczne tajemnice świata roślin i 
rnierzat ... W 1822 roku otrzyma! stypendium królewskie. które umożliwilo mu dalsz<! 
naukę .w szkole. a póżniej studia .. Odbyl wicie podrózy .. NajlepieJ czul s ię jednak 
v.śród dzieci. dla których wydal „Haśnie opowiedziane dla dzieci" ( 1835). W 1835 r. 
uka zala si~ te7 Jego pierwsza powieść . .Improwizator" .. Wydal równie7 kilka tomó11 
v.icrszy. wicie opov.iadan . szkicó11. napisal d1iennik s110Jego życ ia. przesz.Io trzyd zieśc i 
s7tuk teatralnych, v.iele baśni. Z ealego twóre7ego dorobku jedynie baśnie pozostaly 
niezmiennie wspaniale. zdumic11aj<ice bogactwem fanta zji ... Ich „cech<) wspólną jest 
glęboki humanitaryzm j, v. rnżliwość na krzywdę. a nawet rzewne wspólczucic dla 
przedmiotóv. martwych. które ożywia fanta z ja nadając im cechy czlowieczc .. 
Andersen wnika glęboko 11 duszę czlowicka. dostrzega wszystkie jej zalety i wady ... W 
baśni jego. Jak zaws1c w tv.órczości ludu. sprawiedliwość v. koncu z11ycię7a i dobro 
tryumruje. a 110 otr7ymuJC zaslużoną karę." . 

Dl'a Dunc7) kóv. by l Andersen twórcą wspólczcsnego wzyka litcrackiqw. a dla ludzi 
calcgo ś11iata mistr7cm baśni literackiej. 

DZ IEWCZYNKA Z 7APAŁKAMI 

B 1 10 bard;o zimno: śnieg paciai i 7ae7)nalo się JU7 ściemniać: h)I to o' tatni 
cl1icn v. roku. wigilia No11cgo Roku. W 1ym chlod1ie i 11 1ci cicmnosci via 
1ilicami· biedna d1ie11c1:nka z golą glmq i boso: miala 11pr;111d1ic 1r1c11ih t 

1 '11„c." li. kiedy v.ychodz ila / dom11. ale co to 1n;1c1)lo' To b:>I ;. bardzo du7c 117e111k 1 
11a11e1 ie.i matka ostatnio .Je 11 k l;1dala. tak b: I: d tl.·'<.' 1 111 .il.1 1~1.1' l. 1 te 1 .11.11. 

p11c·bicgaj<!C ulicę. któ1«.1 pędem pr1cjcidżaly d11a 11m: : 1c·d11c!'" l11L"111,:1 ntc nw ;: l:i 
11 calc 1nalcżc. a 7 dru.~i m ttctd l jakiś urwis: 11olal. ie pr11da mu 'iL· on na koll ,kc. 
kiedy już bi;:d1ic mi;1I d1icTko 

Szla 11ii;c dzie11cl'}nka hu,o. 'l•!rala nóikami. które poc1crnicnial y 1 z,inial: 7 
11mna: 11 starym fartuchu niosla za11 ini<;:t<) cal<! mas<;: 7apalck. a .icdn<) 11. ią z k c trzyma la 
11 reku: pr1ez caly d1ien nic sp17cdala ani Jednej: nikt Jej nic dal przc1 cal} c!1ie11 ani 
c' t1"ib. s1la 1aka µl0dna i zmarrnicta i 11Vµlądala tab ,mu1n :t. binL1ct11n' Pfatk1 
>ll ll" );! ll l'" d:tll 11:1 jL I d l1•111L". t:t,lll" li 11": hi<

0

11"l' 1:1k r1l·k t111 1 1\ I .11:- IL 1.1 h.it l..11 :tk n11:1 
nic myślala 11calc o tej 01dohic. Ze 11 S?)qkich ok1c·11 naokol0 rol:,ki11all ś111a1l:1 i 1:1k 
milo rachnialo na ulic::r pieczonymi gcśmi 

.. To przecie? jest 11igilia Nov.ego Roku" - pomyślala dzic11u::,nka 
W kącie micd7y d11oma domami. 1 których jeden bard1iei 11 y,uv.al sic na uli(\:. 

u'iadla i skure7yl:a się cala: malc nożyny podci:igncla pod ,jebie. ale marzla coraz 
hard;1icj. a v. domu nic mogla sic pokan1ć. bo przcciei nic sp17cdala ani jednej 1apalki. 
111c dostala ani gros1a. Ojciec by ją zhil. a v. domu bylo tak samo 1imno. mievkali na 
'trychu pod samym dlachcm i v.iatr hula I po izbic. chocia7 naj11 i.,:kve vpary 11 dachu 
1a1 kane byl) słom<) i galganami. Je.i malc r<;:cc pr:rn ie calkicm 1amar1ly z tego chlodu. 
\eh. jedna mala zapalka. jakby to dobrze bylo' Żebj tak 11yci:iµnąć Jedne) zapalki; / 
11i;i1ki. potrzeć i:i o ścian<;: i tylko ogr1ać palus1ki' Wyciagnęla.iedn<) i „trza;,k"'' . . iak ,, , 
i'kr1y. jak plonict ma l'y cicpl1y. ja,n1 plon11uek niby mala śv.ieCJka otoczona dlo1imi' 

I l1i11 na to by la ś11 icca. dzic1101 nc·c 7Cl;111 :ilo 'ie. że siedzi pr1cd 11 ielkim. 7cla111111 1 
1>1cccm o mosię7nych drzwiczkach i ozdobach: ogieii pa lii się 11 nim tak la skav.ie i µria l 



tak pri) .icmnic: ach . .1akic ż to bylo rozkoszne' Dzie\\CZ)nka \\yci<)gnęla przed siehie 
ll <'/\.. I. .ih: IL. l •' / ~ 1/ .1 , l.1 kh .1 li p\PllliL'll / . l >.'. , I ' \ \'1,·,· / !li ki .! " 11 ;1 ,1cd11 ;i\.1 I 

111,·dopa\l..1,·111 -1 .111111-.a " d\„ rn 
Zapalila nO\\ j. palii się i blyvc7ał. a gd zie cień pad I na sc1;111'" -1.il.1 ,ą· llll.t 

przejrzysta jak muślin : ujrzala wnętrze pokoju . gdzie stól stal przyk l"} t) białym . 
hl >vL:1.,c ;.i11 uh1u-c111. nal-.r>l> r1 ;: l-.na pnrcc:idll ~ l. " l i d p<»\1111,i..u -macznie dymiła 
picC7ona gęs. nadziana śliwkami i jahlkami : a co JCvczc było \\Spanialszc. gi;ś 
zeskoc7yla 7 pólmiska i zac1i;la się czolgać po podlod7c. z \\idclccm i nożem" bitym\\ 
gr7bict: doczolg.ala się a7 do biednej dziC\\C?ynki: a7 tu nagle zgasla zapalka i widać 
tylko bylo nieprzejrzystą. zimną ścianę. 

Zapaliła nowy siarnik. I oto sicdzia:Ja pod najpiękniCJSZ<! choinką: byla ona jeszc1c 
wspanial sza i piękniej ubrana ni? . choinka u bogatego kupca . które) ujrzała przez 
szklane drrni podczas ostatnich Ś\\ iąt : t ysiące świeczek plonęlo na l iclonych galcziach. 
a kolorowe obrazki . takie. jakie zdobily okna sklepów. spozieraly ku niej. Dziewczyn
ka wyciąg.nęla do nich obie niczki - ale tu zgasla zapalka: mnóstwo światclek choinki 
wzniosło się ku górze. coraz \\yżci i wyżej . i oto ujrza1a ona. 7c były to tylko jasne 
gwiazdy . a jedna z nich spadła wlaśnic i zakrcślila na niebie długi błyszczący ślad. 

- Ktoś umarl! - powiedziala malutka. gdy7 jej stara babka. która jedyna 
oka7y\\ala jej serce. ale JUi umarila. powiada la za\\ S7e. ie kiedy g.wi a1dka spada. dusza 
ludzka wstępuje do Hoga. 

i)11,·11c1\ 11 l-..1 111<'1111 pn1.ir la ,1arnikicm o ścianę. zajaśnialo dookola i 11 tym blasku 
~tani;la pr1cd ni<J stara habunia. taka Jagodna. taka .iasna. taka blyszuąea i tab 

kochana. 
- Babuniu' - zawolala dziewczynka - o. zabierz mnie z sobą' Kiedy zapalka 

7 gaśnie. zniknic,z .iak cieply piec . jak g<1ska pieczona i jak wspaniala olbr7ymia 
choinka! - i '7ybko polarla \\s1ys1kic zapałki . jakie zostaly w wiązce . chciała .iak 
na.id :lu7ej zatrzymać przy sobie babki;: i zapalki za błysły takim blaskiem. iż stało 'i~ 
J aśnie. i ni7 za dnia. Babunia nigdy przedtem nie by\a taka piękna i taka \\iclka : 
chwyciła dziewczynkę w ramiona i poleciały w blasku i " radości wysoko. wysoko: a 
tam j uż nie bylo ani chłodu. ani g.lodu . ani strachu - bowiem byly u Boga. 
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A kiedy nasta! zimny ranek. w kąciku pr7y domu s ied z ia ł a dziewczynka z 
czerwonymi policzkami. z uśmiechem na twarzy - nicżyv.a:. zamarzla na śmierć 
ostatniego wieczora minionego roku. Ranek noworoczny oświetli! małego trnpka 
toymającego \\ ręku zapa !lki. z których ga rść byla spalona. Chciała sic ogr1ać. 
powiadano: ale nikt nic mia! po.ii;cia o tym, jak piękne rzeczy v.·id ziala dziewczynka i\\ 
jakim blasku v. s tąpila ona razem ze ,tarą babką w s zczęśliwość Nowego Roku. 

KSI Ę:ŻNICZKA NA ZIARNKU GROCH U 

B: I ,uh1c pC\\ ncgo razu k s i · ! żc. który chciał sic ożenić z k s icłnicz k<!. ale to 

111u,1ala by ć pra\\dziwa k s ięż nicz ka. Je źd z i! \\icc po Ś\\ iccic. żeby znależć 

1'1 d11d1mą k::.ic 7 nicz kę .. K siężniczek bylo dużo. Jednak że k s iqżc nigdy ni c 
1 11 , ,~ j 1d ,1hyL pc1\ności. :i-c to byly pra\1d1i1\C biężnicz ki. Z<rn::.zc bylo tam LOŚ 

nic1urclnic v. po r! '!dku. 
Wróci! 1\icc do domu i bardzo :.ie manv.il. bo tak ogromnie chcial miel: 7a i onc 

prav.d1iwą bięi nic1 k.;:. 

Pewnego wieczora. byla okropna pogoda: hly>kalo i gr1mialo. a dc>7C7 lal jak 7 

cebra: byllo stra:.rnie. Nagle 7apukal ktoś do hramy miasta i stary król \\ys1cdl 
otworzyć. 

Pind bram<! stala k s iężnic1ka. Ale. mÓJ 13o:ie. Jakże \\ yglądala. co uc7}nily z niej 
de.>zc1 i slota' Woda :.plyv.ala z 1\lo:,Ó\\ i sukien. \\lc\1ala sii;: strumykiem do 
trzcwiczkÓ\\. i \\ylcwala >ie piętami. ale d1icv.czynka pm1icd1iala. 7c jest pra\\d71\\<! 
księżnio ką. 

„Zara7 sic o tym przekonamy" - pomyślala >tara królo1\a .. „ pos1la do sypialni. 
zdwla cal<t pościel. na spód ló7ka polo7yla ziarnko grochu i uloiyla jeden na drugim 
d11ad1icścia materacó1\ na tym ziarnku grochu. a potem jcs?oc dwad1icścia 

puchlm ych pierzyn na tych matciracach. 
I na tym posiani u miala spać bii;:iniC?ka. 
Rano królo\\a 7apytala .i'!· Jak sp.;:d1i.la noc. 

O. bard w ?le' - po\\ icdziala bic7niuka - calą noc oka nic mogłam zmru7yć. 
Nic 1\iadomo. co tam bylo w lóżku. Mw,iailam lc7cć na czym~ t1\ardym. bo mam cale 
cialo bn1zo1\c i niebieskie od sińcóv.. To ._ tra ~znc 1 

Wtedy mieli już pm ność. że byla to prawdziv. a ksi\:7niczka. skoro przez dwadzieścia 
matcracó11 i dwadzieścia puchowych pierzyn poczuła ziarnko grochu. Taką dclikatn<t 
skórę mogla mieć tylko prawdzi1\a ksii;7niczka 

IK si<tic \\7i'!I .i<! za żonę:, bo teraz byl pev.ny. 7c to prav.dz.iwa bii;:/niuka. a ziarnko 
)lrochu oddano do muzeum. g.d7ic jcszC?c tcra7 mo7na _ie ogl<1dać. o ile go ktoś niL' 
1alhral. 

Wid1icic. to byla pra1\d1iv.a historia' 



SZCZĘŚLIWA RODZI NA 

Z 1c·lony liść lopianu _jcq bc1sp17CC7 nic najwi.;ksz.ym li sc icm. jaki znamy: gd) 
1 .1, l onić ni'm br1us1ck. jest tak duży jak maly fan uch: kied y sic;: go kladzic na 
!.! l<l\\<;, slu ż v. czasie dc2 czu za para so! - taki jest ogromny. Łopian nic 

1<»111 ,· 11 1: dy ::.am . la!TI gdzie rośnie Jeden, JC l ich \\ięcej: ::. <! wspani.alc. a cala ta 
\1>[1<1nialość slu7y 7a po7ywicnic ślimakom. W d<rn nych C7a>ach \\ yt \\orni lud1ic 

p17y rząd 1 ali \\iclkic. bialc ślimaki do jed zenia i spoży\\ając j e mÓ\\ili: „Ach. _jakie to 
smaC?nc'" Byli przekonani. ie . <! one napr<rn d\: smac;ne. dlatego 7c 7) \\ ia sic l iścm1 

lopianu. Siano wic;:c specjalnie lopiany, by hodo\\ac na nich ślimaki. 

Byi' sobie stary d\\Ór. \\ którym nic jadano ju7 co pra\\da ·1imakÓ\\. ho calkicm 
\\ymarly. ale lopiany nic wymarly: za rosly nm\C! \\S7ystkie dró7ki. \\szy<; tkic grz<1dki. 
nic mo7na ich było pO\\Slt7ymac: był to prawd1iw) lopiano y las .. . dookoła nic bylo 
nic prÓC7 łopianu. a \\ środku micszkaly dwa ostatnie ogromne stare ślimaki· .. 

Stare. bialc ślimaki byly naj\\ylwornic j. 1e na S\\iccie. \\tcd zia l:i o tym. las istnial dla 
nich i dwór byl po to, aby je ugowwano 1 polo/ono na srebrny pólmisck. 

Lyly v.ą:c sobie samotnic i szc1ęśli\\ic. a poniC\\ai nic mialy >amc d7icci. \\7icl y sobie 
rospolitego. małego ślimaka na \\)Chowanie 1 ,l h.ih o niego jak o 1\lasne d1iccko .. 

l'c\\ncgo dnia p<idal ulewny dcsz.c1. 
Po>lucha.i no. jak tam b~bni na liściach lopianu. rnru. ruru. ruru' pO\\ icdzial 

<lJcicc - ślimak. 
l'rzccicka tu - zauv.ażyla matka krople 11ody splywaJą po lodydze .. Cics1<; 

1c: 11lku. 7c mamy na-,1c \\ygodnc domki i :le malec ma tabc >\IÓ_j cłom. Narra\HI~· 
11·ohiono dla nas \.I ii;cc.i nii dla innych 'l1\orzeń. \.\idać. że JCSh: śmy dobrze urod70nc:. 
l'r;ychoclzimy na świat 7 gotowym domkiem. a la> lop1~rnu 1.1 , 1.11w ' [' c·L_1 .il 111c: d l<.J na>. 
chciałabym tylko wiedzieć. jak daleko sii;: rozci')ga i co JC>l po1a nim ... 

- D\\ór runąl Ju;i może - powiedzial OJCicc - ś~imak - albo mo7c las !opianó11 
r01ró,J si~ tak. :le lud7ic nic mogą stamtad wyjść. Nic ma clo czego s i~ śp ic:, 1yć. Ale l) 
goniv 7a\\ :,7C tak 'lravnic i malec zaczyna i ść w l\\O.ic ś lady .. 



ie gniC\\aj s i ę na niego - powiedziała ślimaczyca. - Pełza rozwa7nic, 
doC7ckamy s ię z niego pociechy. a my. tarzy. nic mamy przecież nikogo.poza nim. dla 
kogo warto byloby iyć . Ale czy ty pomyślałeś ju7 o tym. ~ ·kc,d \\CŻmicmy dla niego 
?om;:'! C7y nic przy puszcza z. że tam daleko w łopianowym lesie powinny by ć jeszcze 
jaki eś i~ toty do nas podobne'.' 

- Myślę. 7c czarnych ślima ków .jest tam na pewno dosyć - pO\\icd7ial ojciec -
C7a rnych ślimakÓ\\ bez domków. ale one są takie pospolite. a w· yohra7ają ~obie. że S<! 
Bóg wie czym. Jednak mo7cmy z.lecie tę spnmę mrówkom. które kn;q 'ię \\ szędzic_ 

Jakby miał y rnś do roboty . i na pewno znajdą kogoś odpowiedniego dla na , 7cgo 
malcgo ślimac7ka. 

- Mialybyśmy najpięknic.is7ą kandydatkę - p(micdzialy mrówki -- ale obawiamy 
, ię . 'ie nic z tego nic będ7ic. bo ona jc~t królO\q„. 

- [)7 i ę kuję - odparla ślimaC7yca . Nas; ~yn nic będzie mics7kal " mro\\i,ku 
.lcic\i nic wiecie o nioym lepszym. to zwrócę ~ii; do komarów„. 

\Ltlll\ dl.1 l llL' !-" ' i 1•11c· p11\11c·d11.li> \..llll1Cll\ " ''" lt1d 1 ,,·li l..1""''" ' l:1d 
,icd;i na agrc ... towym kr7aku mała ślimacza panienka 7 domkiem. jest 7u pclnic 
,amotna i '' laśnie '' w icku od pow icdnim do zamaipó.1scia .„ 

Pr7ypl'O\\adzili \\ięc ś limaoa ranicnkc . Osiem dni trwało . zanim pt7)'\7 ła . ale po 
t~m w la ś ni c mo7na hylo po111 ac. 1c jc,t o~ob<! dllbr1c urod1ona 

/\potem w:rpra\\ili ,, c,ck . S1cść "'i.;w,1ari,kich robaczków Ś\\1ccilo na,1jasn,ic,1. jak 
tylko mo7na „. o,1cicc wcale nie mógl pr1cmówic. taki by! \1zru,;1'll>- -i i'"tcm udd.ti 
synowi w spadku calv łopi a nowy las .. . 

„. Młoda . ślirnaCJa rara panO\\ala tera z w lesie i miała ślic7ne potomstwo. ale nic 
ugotowano ich i nie dostali s ię na srebrny pólmisck. Slimaki doszły więc do wniosku. 

7c d\101 111u , 1<1I ,i.,- rozpaść„. a poniewa7 nikt im się nic sprzeciwiał. uznali to 7.a 
prawdę ; d c~7C7 bębni! po liściach łopianu _iak mu7yka na ich c7cść. slońce świccilo. aby 
7abarwić dla nich łopianowy las; czuli s ię bard10 S7częś liwi. podobnie .1ak cala 
,-.7c zęśliwa rod7ina . bo rzeczywi ście byli szczęś liwi. 



GŁUPI JASIO 

D ~deko od w.si wznosił się stary dwór. a w nim mieszka! stary dziedzic. Mial 
d\\ och synow. Byli to tacy mądrale, że i połowy tej mądrości byłoby dość. 
Ohai mieli zamiar ubiegać się o rękę królewny, a mogli się na to odwaiyć: 

~'1c1n1L1ka bowiem oglosiła. 7e len będzie jej mężem. kto na.1pięknicj potrafi 
prn:ma\\JaĆ w swojej sprawie. 

Dwaj bracia przygotowywali się przez ealy tydzień. Jeden umiał na pamięć ealy 
słownik łaciński i miejscową gazetę z trzech lat. i to zarówno od góry do dołu . .1ak i z 
dołu do góry: drugi nauczy! się wszystkich paragrafów prawa cechowego i tego. co 
każdy majster pO\\inien wiedzieć. Przy tym wyobraża! sobie, że może rozmawiać o 
państwowych sprawach. a prócz tego umial haftować szelki, bo byl zręczn y i 
wytworny. 

- Z pewnością ja zos tanę mężem księżniczki 1 - mówi! każdy z nich. 0.1ciec 
zaopatrzył ich w oddzielne rumaki„. 

Cała slużba wyległa na dziedziniec. by zobaczyć jak bracia wsiadają na koń. A7 tu 
zjawi! się trzeci brat. Byl bowiem i trzeci. ale nie liczy! się za brata. ponieważ nic byl 
taki uczony jak tamci dwa.1. Nazywano go Głupim Jasiem. 

- Dokądic to dążycie. żeście się tak paradnic wystroili'! - spyta!. 
-- Na dwór królewski, by wygadać sobie księżniczkę. Czyś nic slyszal. jak trąbią o 

tym po calym kraju'' - I opowiedzieli mu wszystko. 
- Jazda - powiedział Glupi Jasio. - Ja też mogę jechać z wami. - Bracia 

wyśmieli go i odjechali. 
- Ojcze, daj mi konia' - zawołał Głupi Jaś. - Mam wielką ochotę się ożenić. Jak 

mnie weżrnie. to mnie weźmie, a .1ak mnie nie weźmie. to ja ją wezmę. 
- To czcze gadanie - powiedział ojciec. - Nie dam ci żadnego konia Nie 

potrafisz przemawiać, co innego twoi bracia: ci świetnie się prezentu.Ją. 

- Nie dacie mi konia'' - zapyta! Jasio. - Dobrze, pojadę na koźle. Należy do 
mnie i dobrze mi na nim jechać. - Dosiad I okrakiem kozia. uderzy I go piętami w boki 

i rus7) I: pr;.:d siehi.: Jrog<). \\ lll. jakle s 7 ~ bko .1echal'. \\Ola I Teraz .iadi; .1a' a pil\ 
tym pod'1'1,·11\ \\ .t ' ·' " d •' 'llll. ie a7 L'ci 1<' ' 1' ' " ;lc~ . il· · 

-- I '''i' h·' i" 1.111 ,d;il nagle (ilup1 J;i,1u. I .:r;i; ,1 adę ja' ł'atr7cic. '" ,,. 

znalazlcm na ,zo,ic' I podsun<)I hracic1m pod OC?] zdechlą wroni; , 
Ja,1u. co chce,; 7 ni<) zrobić'.' 'P> 1ali. 
Pragnę J<) oriarO\HIĆ królewsk1c.1 córce. 
Dobrze. dohrze. zrób 10 pO\\ied1ieli bracia ze śmiechem i po_1 cchal1 dalei 
Hop. hop'„ Pat17cic. co znÓ\\ 1nalazlcm Tqio nic 1najdu.ic sii; cml1icnniL' n 

SZOS Je. 

Bracia ohcirzeli sii; na nO\\ o. ich) 1obac11ć. co to h> '" 
Ciluptasic -· 1;111, i/ ,il 1 111;,·,:u " , .1 ' d1c 111 1„1m chodak z ohcn\an;i 

przysrn<). Czy i to jest dar od c1eh1c dla k1·ólrnskicj córJ..i ! 
Tak. i to _iei dam - rzeki Jasio. a hraci<1 ~mieli si~ i pojechali \\yp11ed1aj<)C go o 

k<mal dro,l!i. 
- Hop. hop' tu je'1em' - zawolal (ilupi .la;,io Com; lepiej' LnO\\U mam CO> 

nad7\\ yeza_ine_l!o. To się na1yw a szC7~ście. 

Cólcś teraz 7nalazl".' - spytali bracia. 
Nic mog\,' \\am po\\icdzicć. Ale 1akic si:;: llCiCV\ króle\\na I ICL!O daru. 
Ac ~ ' -- krzykni;: li bracia. -- To. przecie; hloto -W)rzuconc / ro~u. 
I .1" '1 " bl ,q~,, 11 1i.11k r,,1,111 ;,! .1 1unh11 111< •111.1 1c· l' " iuhk 1' •'111cdzial Ja si<' i 

\\)pchal sobie tym hlo1cm J..ievcnic 
Hraci<t popi,:dzili co koń ''yskoC7y i znaleźli sii; o ,l!Odzinę pr;ed nim u bram> 

miasta„. 

Dookol~ pałacu. aż pod same okna. stali„ . mievkańcy te_l!o kraju. którzy >ii; mieli 
przyglądac. _1ak ks1ę7mczka przyjmuic zalotnikó\\ . Ale każdy po przcst<)picniu p ro,l!ÓI\ 

księ7niczki natychmiast 1racil da1 11, m"'" 
Wówczas króle\\ska córka mó,111<1. 
- Do niczego' Precz z nim' 



Przyszła kolej na tego brata. który umiał na pamięć cal)" slo\\nik. Ale podc7a~ gdy 
; tal w szeregu zapomniał w~1ystkicgo ... W dodatku napalono tak ,ilnic w piecu. ie ~ię 
a7 rura ro77a rzyla. 

Jaki tu okropny upul -- powicd'7ial. konkurent wchodz<)e. 
-- To dlatego. 7e mó.1 ojciec piekl tu dziś mlodc kurczaki powicdziala 

księ7niczka . 

- Hc1 - odparl mlod7icnicc i zatrzyma! się z Ol\\artymi ustami. bo nic OC?eki\1al 
takich slów i nic \\icd1ial. co jc'7cze powiedzieć. a uul. że powinien pO\\icdzicć co; 
zajmującego . - He' 

-- Oo niczego' - - od rzek la natychmiast księżniczka. - Precz - więc musial odejść. 
Pr7j9la kole.i na drugiego brata. 

Jaki7 tu straszny upal -- po\1ied7ial' ''chodnic. 
Picocmy dzisiaj mlodc kurClaki - powicd1iala k siężniC?ka . 

Cooo takiego'.' Coo'.' - ,r, 1. 11 

Do nic7ego' - 7adecydo" ala królc11 'ka córka. - · Precz! 
Tcr;i; 7ja11 il ,ię Cli u pi .1<1 ' 1" \\ IL'L' h:tl' 11:1 koik ;ii do 'a mego poko_1u. 
l . 1~ 1 Il i \ ' I L'~IL'lll\ li), ,\ l' ot\ h , \/lt 

To dlatego. 7c piekę ml odc kurC?ak i - p()\\ ied1iala 7n0\1 u księżniczka . 

Doskonale' - r1ck\ Ja,io . - Hi;di; mógł wohcc tego może upiec 11 ronę ·.> 

Mo7es7 - odrzckla bię7niC7ka . - Ale oy mas1 11 c7ym upiec. bo nic mam 
7adnego nac7ynia. ani rynki. ;mi garnka. 

Ja mam' -- Oto naczynie do pieczenia - od rzeki .Jasio. wyciągną! stary chodak i 
rolo7yl1 na nim wronę. 

-- Ta wrona starczy na obiad - rzckla księżniczka. - Ale skąd weżmiemy ~o~u'! 
Mam go w kieszeni - od17Ckl Jasio. - Jest go tyle . że mógłbym część dodać do 

rieczeni - i wyjął z kic~7eni trochę biota . 
- - To mi ~ię podoba! - 7awolala księżniczka. -- Przynajmniej potrafis7 

odpo11 iadać na pytania. umies7 mówić. Ciebie wezmę za męża. Ale czy wies1 o tym. że 
ka7de slowo. które tu mó11imj. jest natychmiast 1api,ane i będzie .1utro wydrukowane 



'' ).!azccic" Pr1y kaidym ok11ic stoi trzech pisa17y i icdcn starszy maj ster. a ten mai'>tcr 
ltl icst naigo1-..;y. ho nic nic ro7l1mic. 

Powicdziala to um)ślnic. by go zmieszać. a pi-,arzc pękali ze śmiechu i zrohili kleksa 
na podlodzc. 

Pewnie to S<! zacni panO\\ic' - powicdzial Glupi Jasio. 
Muszę dać za to temu starszemu. co mam na1jlcpszcgo. 
Wy\HÓcil kieszenie i cisnąl mu bioto \\ twarz. 
Śliunicś to nobil - poch\\alila królewska córka. - Ja bym tak nic potrafila. 

Ale się jcszoe nauczę. 
I tak Glupi Jasio wstal królem. dostal żonę i koronę i wnet znalazl sir; na tronie. 

DO\\ icd1icliśmy 5.ii; o tym \\ laśnic 7 ga1ct) tc).!o <,tarszcgo majstra. tylko 7e na nieJ to 
rnlkO\\icic nic mo7na polegać. 

CO Sił;: ZDARZYŁO OSTOWI 

W ·l.•<lgatcj posiadl ości 1icmskicJ b)l.p.iękny. starannie ut1:zyman y ogr.ód. gd1ie 
""I ) r7adk1e dt7ewa 1 kwiaty: gosc1e odw1cd zaJący dwor zachwycali sir; !lim. 
\ przed ogrodem . kolo plotu przy polnej drod ze. rósl potężny oset: mial 

11 iL·I!.. il· ic>dy gi. podzielone na wicie galęz i . tak 7c mo7na go by Io naZ\\ ać caly m 
l..r/C\\Cm. Nikt go nic ogląda! próu starego osia. któr) ciągną! wózek mlec/arski. 
0-,iol \\yciągal chciwie szyję w stronę ostu i mówil: 

- Jes teś śliczny! Mam ochoti;: zi cść cię 1 -- Ale pO\HÓ7 byl 1a krótki. aby osiol mó!'I 
dosięgm)Ć ostu i zjeść go. 

We dworze bylo \\iclkic przyj\,:cie. haw i1li1 tam \\) Soko urod1eni krC\\ni 1c stolicy. 
mlodc piękne d1iC\\c1yny. a pośród nich icdna dz.irn·uyna z daleka: p17ybyla ze 
Szkocji . pochod1ila 7 arystokratycrncj rod1iny. miala wielkie dobra i dużo zlota. byla 
\\ 1ęc odpowiednią i św1 ictną kandydat k<! na żonę. Tak mÓ\\ iii nick tÓ17 y mlodzi ludzie . 
.1 1aluc 1 111ck m•1ic· ~ 

Mllld/1L'/ h•1111l.1 ''L 11.1 1ra11nikach i grala w krokieta. inni przcchadndi się \\Śród 
kl\iatów. a !..a.ida panna zrywala po kwiatku i wkladala do butonierek mlodzieńcom: 

ale mloda panienka ze S1kocji rozgi<!dala się dlugo dookola i dlugo wybierala. żaden / 
kwiatów nic podoba! jej się. wyjrzala za szlachety. rósl tam krzew ostu 7C swoimi 
sinoczerwonymi. okazalymi kwiatami. Panna przyjrzala mu się i uśmicchną\\szy się 

poprosila syna gospodarza. aby zerwa! Jeden / tych kwiatów. 
- To kwiat Szkocji - powicdziala - mamy go w naszym herbie. Pro~zę mi go 

dać. 

Miody c1lowiek podal jeJ najladnic.1szy oset i poklul sobie palce _iak o na_ios trzcjsz ~ 

cierń róży. 

Dziewczyna wetknęla kwiat ostu do butonierki mlodzicńca. który uwa7al to za 
1aszczyt. Każdy z innych mlodzicńców oddalby chętnie swó.i wspanialy kwiat . aby 
tylko otrzymać oset z delikatnych rączek pięknej Szkotki. A skoro syn domu m\ażal to 
za s1czyt. to cóż dopiero oset. zdawalo mu się. że przenika go rosa i blask sloncC? ny. 
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- Jestem czymś \\ięccj. niż pr7ypuszczałem - mówi! sam do >icbic. - !\ie 
pochod1ę wlaściwic spod płotu. tylko 1 ogrodu. Cn1scm dostaje się w nieodpo" iedni,· 
miejsce na świecie. Ale tcra1 już jeden / moich kwiatów jest po tamtej stronic rlotu 1 
na\\Cl w butonierce. 
Opowiadał o lej historii ka7dcmu rozwijającemu się p~czkO\\i i upłynęło załcd\\ ie 

parę dni. gdy krzew ostu usly>zal nic od ludzi i nic 1 świergotu ptaków. tylko z samego 
pm\ietrza, które bierze w siebie dźwięki i posył a .ie dalej. z najbardziej ukrytych ścieżek 
ogrodowych. z pokojów pal'acowych, gdzie drzwi i okna stały otworem. 7c młody pan. 
który otrzymał z rąk szkockiej panny kwiat ostu. posiadł takie jej rękę i serce. Byla 10 
piękna para i dobrane małżeństwo. 

„To ja ich wyswatalcm" - myślał oset i wspomina! swój kwiat. który dostał się do 
butonierki. Każdy na nowo rozkwitający kwiat mus i a ł wys luchać lc.J historii . 

„Na pewno przesadzą mnie do ogrodu -- myślał oset - może wsadzą mnie do 
doniC?ki. w której jest tak ciasno. 10 byłby naj,,iększy zaszczyt.. ." 

Zapowiada! on ka7demu małemu kwia1ko\\i . k1ór) >ię ukazal. że pr1eniesie się do 

doniczki. może na\\el , 1,1111e s t~ ozdobą bu1on1,·1 ~. I u h ~ 1,, '"'' na.iwyższcg.o. co 
można było osiągnąć. al..: nikt nic dostał się do doniczki. nic mó\\iąc _już o butonierce: 
kwiaty wchlanialy powietrze i św iatło słoneczne. łykały promienic w dzień. a w noc) 
piły rosę: kwitły . przyjmowaly odwied1iny pszczół i bąków. które szukaly posag.u . 
miodu w kwiatach. wysysały ich słodycz . a kwiaty porzucały. 

„Ro1hójnicy - myślał oset. - Gdybym ich mógł przekłuć' Ale nic mogę . „ 

Kwiaty zwieszały główki, więdły, ale zaraz rozwijały się nowe pąki . 

- Przychodzicie jak na zawolanie' - powiedzial krzew ostu. - Oczckuji;;. że lada 
chwila przesadzą nas na tamtą stronę płotu . 

Kilka niewinnych stokrotek i mleczów rosło w pobliżu ostu i słuchały go 7 głębokim 

podziwem, wierząc we wszystko. co mówił. 
Stary osioł. ciągnący wózek 1 mlekiem. zerkał z drogi ku kwitnącemu oslO\\.·i. ale 

powróz był za krótki i nic mógł dosięgnąć krzewu. 

Oset tak dłu~o m\·ślal o ostach Szkocji. do której to rodzin) zaC7<1ł się 1ałiC7aĆ . .iż w 
~1>ńcu ':Im li\~ IL'I' /~ I \\ IO . 7c rochod1i 7C S1k~cji. 7c jego rod1ice i przodkowie 
n1dahiali hcrh leg.o kraju. Była 1<• \\lc·l~ .1 1m,1. ,1k p17ccici ''ielki oset mnie mice 
\\ielkie m:--śli 

Często nic wie się nawet o l) m. 1 jak wytwornc.1 rodziny się pochodzi - mówi la 
pokt7)'Wa ro,ftąca tuż ohok ostu. I ona równic7 miala poC7ucic . ie gdyby lepiej się / 
nic' obehodl70no. mo!!l:1h' ' lui\Ć do 1\yrobu plótna. 

Przc~zło latu i pr1~'1la jesień : 1 drzew spadały liście . kwiaty byly barwnicj>7C. ale 
;labie.i pachniały. 

Ogrodniczek śpic\\.al w og.rouzie. śpiew jego rozbrzmiewał aż na drugą stronę płotu 

Najpicrn " gór>. p<>r,·m " dól. 
Jak >ię ?darzy. 
Oto cal) mego 7y•ia kulcndarzyk „. 
Młode sosenki w lesie 1aczęły odczuwać tęsknotę do Boicg.o Narodzenia. ale do 

świąt było jeszcze daleko. 
- Stoję tu jc;zczc - po\\icdział oset. - Ale wydaJe mi ;ię. że nikt o mnie nic myśli. 

a przecież wy;watalcm małżcń>two: zaręczyli się. a potem pobrali >ię . Przed tygodniem 
był ich ślub. Nie uczynię ani jednego kroku, gdyż nic potrafię. 

Upłynęło JC~zczc parę tygodni . Oset miał już tylko ostatni kwiat, wielki i pełny. 

~tóry zakwitł na głównej lodydzc. Zimny wiatr dął na niego. barwy pło\\iały. przepych 
niknął. ale zostało dno kwiatu wielkie jak kwiat karczocha. a "yglądało ono jak 
JlD,rehr 1.111~ ,i., n,·on1 k 

Ai 1u do ogrodu \\.e>/l:1 młoda para. tcra7 ju7 jako m,,;i i żona : szli wzdłuż płotu. 
młoda kobieta wyjrzała 7a rlot 

S10i Ili jcs1c.:1c ten 11iclki o,c1 J10\\icd1iała - ale .iu7 nic ma k\\iatÓ\\. 

- Oto uriór o;tatnicgo 1 k\\i<1tćm - po"icdział m<,i i pokazal na micni<!CC '1c· 
' l ( h lL'll\ IL' '/lk i . ~ll„ll' j11/l' L.iL'i hl\ lllL' ,".d~~ k111,llL'(]; 

Jakie 10 piękne' po\\ 1cd1.1<1ła 1ona. I r1L·ha lu 11 ~ r1.:1h11:· na rami,· 
<>taczającej nasz portret 



M łod1icnicc musiał znowu prZCJŚĆ przez plot i 7erwać k\\ iat. o,et ukłuł go przy tym 
\\ palec za to. :le nazwał go upiorem. K v. iat dostał >ię do ogrodu. do pal ac u i do 
'alon l!I . 'tal tam obraz przedstawiający mlodą parę. W butonierce młodego pana 
namalov.any hyl oset. Móv.iono o tym i1 móv.iono o dnie k\\iatu . które zos li.lło 
1erwanc. o srebrzystej resztce kwiatu. która tak nada\\ala się do r1cż bionej ramy. A 
powietrze rozniosło odgłos te.i rozmowy po całej okolicy. 

- Jak v.iele może się zdarzyć na tym świecie - mówil krzew ostu. - Mój 
pierworodny k\\ iat dost al się do_ butonierki. a mój beniaminek dost al się na ramkę. Co 
się ze mną stanic'! 

A na skraju drogi stal osioł i zcrkal v. ~.tronę krzewu. 

- Chodź d o mnie. mÓJ skarbie. bo ja nic mogę do ciebie przyJŚĆ. pov. róz jest 1a 
krótki. 

Krze\\ o s tu JCdnak nic odpov.ia dlal. Coraz bard ziej pogrą7ał się \\ S\\ )'Ch 
rozmyślaniach: myślał i myślał ai do samych świ<)l Bożego Narod zenia. aż myśl 1cgo 
rozkwitła jak kwiat. 

Gd y dzieciom dobrze v. ogrndzic. matka może się zado\\Olić nav.et miejscem 7.a 
płotem. 

- To bardzo szlachetna myśl - pm\icdzial promień slońca. - Tote7 i ty 
dostaniesz dobre miejsce 

- W doniczce czy tc7 v. ramie') - - spytal osel . 
- W bajce - - odpov. iedzial promień slońca. 
I tak się właśnie stalo. 



ŚWINIOPAS 

B 
11 ,nhic pewnego razu bardzo ubogi k>i<1żę. Mial bię>t110 male. ak dość 
,l111c na to. by mógł się oicnić. a chcial się w łaśnic 7cnić' 
Ili Io to co prawda zuchwalstwo. że od11a_7ył_ >i_ę s_pytać córkę_ cc>arza J I) 

,hcc;,7 mnie mieć za męża''". ale .1cdnak osm1clil się to UCZ)nIC. bo 1m11,: icgo 
h11" ' ""' nc na caly świat Ty»iąc hięiniC1ck zgodzi loby się chętnie. ale dm1 iccie się 
1Md1. Cll uczynila córka cc>arza. 

Latem słuchajcie. 

Na grobie ojc~ k>ięcia rósł krzak róży. cudny krzak róży. Zak\1itał tylko ra7 na pięć 
lat. i to Jedną JCdyną ró7'1 Ale ta róża pachniala tak slodko. 7c wącha.1ąc .I'! 

1apominalo się o 11 szystkich ?martw icn iach i troskach. M ial tc7 ksi<!Żt;: slow i ka. który 
tak pięknie śpic11al. .1ak gdyby 11 jego gardziołku micścily się 11szystkic nicbiań>kic 
melodie. Tę różę i tego ;,low ika miała dostać księinic1ka: w tym celu różę i slawika 
w łożono do srebrnych szkatułek i tak pm.lano JC księżniczce. 

Ces<.H7 kani! przynieść dar) do 11iclkicj sali. gdzie księżniczka bm\ila się z damami 
dr1\oru w .. 11ości": pr1cz cally 13oż) dzień nic robily nic innego. Gd) zobaczyła duże 
>1kat1.1ł, ki z darami. klasnęla z radości 11 ręce i za11olała: - Ach. gdyby to był maleńki 
kotek' - Ale \'I- szkatułce byla cudna róża. 

- Jabc ładnie zrobiona! -- powicdzialy 11szystkic damy dworu. 
Jest więcc_j ni7 ladna -- powicdzial cc:,arz. -- Jest pii;:kna. 

LcC7 k>i\.'iniC7ka powąchała różę i była bliska płaczu. 

1 c. ojcwłku -- po11iedziała - to nic JCSt sztuczna róża. tylko prawdzi11a. 
l'c - . powicdz_ialy 11>zystkic damy d11oru - pra1\dziwa' 
Larnm się zaczniemy gnic1\aĆ. zobaumy. co jest 11 drugim pudle - po1\icdzial 

cesarz: wyji;:to slo11ika. który zacząl tak pięknie śpiewać. że nic mozna mu b)lo nic 
1ar7ucić 1 

- Sup1:rhi!.' Charmant.' - 1.a1\olaly damy dworu. gdy7 paplaly 11szystkic po 
francusku. jedna gorze.i od drugiq 

- Jakże7 ten ptak przypomina mi pozytywkę swiętcj pamięci ecsarzo11cJ -
powiedzial stary marsza lek dworu - - zupclnic ten ;,am ton. ten sam 11 yra71 

Tak - powiedzial eesar7 i rozplakal s ię jak dziecko. 
Chyba to nie jest żywy słowik' - powiedziała księżniczka. 
To żywy ptak - powiedzieli ci. którzy przynieśli dary. 
W takim razie wypuśćcie go' -- zawołała księż niczka i w żaden sposób nic 

chciała widzieć księcia. 

Ale on nie tracił nadziei: posmarowal sobie t11arz na bqi'owo i czarno. 11cisnął 
glęboko na oczy czapkę i zapukał do dr1wi 

- Dzień dobry. cesarzu - powiedzial - - czy mógłbym dosti.Jć pkąś slużbę na 
d11orze'? 

·- Wielu ludzi szuka tu pracy - odpowiedział cesarz - - ale zobaczymy. potrzebuję 
kogoś, kto by mi pilnowal świń. których mamy bardzo dużo. 

W ten sposób książę został cesarskim świniopasem. Dostał na mieszkanie ciasm1. 
brzydką komórkę obok świńskich chlewów i miał 11 nie.1 pozostać: cały dzień pracowal. 
a kiedy nadszedł wieczór. zrobił prz cśliony. mał y garnuszek z dzwoneczkami wokoło: 
kicd)· w garnku gotowalo ;,ię. drnoncc1k1 d1wonił) ślicznie i grały starą melodię 

.·\eh. kllch;in> :\U)2ll'l1111c. 
\\·:-.1~-..1ku minie, m111iL'. minie~ 

Ale naj11iększa v1uka polcgala na tym. że kiedy się tr7)malo palec nad para 
1\ydobyw.ającq się z garnka. można bylo natychmiast puc1uć zapach 1\szystk1ch 
pot ra11. jakie gotowaly się we wszy>tkich kuchniach miasta: no. to bylo przecie cos 
1upclnic innego niż jakaś tam róża. 

Księ7niczka poszla ze wszystkimi damami dworu na spacer i uslyszawszy mclod~ę 
uradowala się niezwykle. bo właśnie to potrafila grać. „Ach. kochany Augustynie . 
byla to jedyna melodia. którą umiała zagrać. i to tylko jedn_ym palcem. . .. 

- To właśn ·ie tylko umiem' - powiedziała. - Musi to byc wykształcon y S\11n10-
pas' Sluchaj. idż do niego i spytaj, ile kosztuje ten instrument' 
Jedna z dam dworu musiała pójść, ale przedtem wlożyła drewniaki na nogi. 



I le chcc:,7_ za ten garnek'' -- spytala dama. 
C'hci;: dzicsii;:ć pocalunkó\\ ksii;:7niczki 1 -- pO\\icdzial śpiniopas. 

Na litość boslq 1 -- Za\volala dama d\\Oru. 
Ani jednego mnie.i' - odpo\\icdzial Ś\\iniopas. 
Co on mó\\il'.' - ">["Jjtal<i b1cmic;ka. 
Nic mogi;: tcg0 rn11 lll11 ; c' "clc· / 11;1!;1 ''<.: lL1n1,1 d11nru. -- To pot\\Ornc' 
Możesz mi szepnąć do ucha' - \\ ir;c -..zcrnr;la. 
Jaki nicgrzccmy' po\\icdziala ksii;:iniuka i vybko odcszla. ale gdy przcs1la 

kawałek drogi. dz\\onccz.ki zadrnoniły cudnie: 

Ach. "ochJny Augu,tynic. 
Wvy>tko minie. minie. minie~ 

Poc;ckaj' po\\icdziala ksii;:7niczka. Spyta.i go. czy nic \\ystarczy mu d1icsii,:c 
pocałunkÓ\\ dam d\\oru 1 

- Dzir;kuii,:' - odrzekł !miniopas. Dzicsii,:ć pocalunkó11 ksir;żniczki albo nic / 
garnka' 

Có7 to 1a urartc st \\Or1cnic' po\\ icdziala ksii;:7niczk a - Mu sicie mnie 
zaslonić. ich) nikt tego nic \\idzial' 
I damy dworu w,ta\\iły się naokoło. rozpostarly S\\o_ic suknie i świniopas otrzyma! 
'>\\o.ie d'zics1i;:ć pocalunkó\\. a ksii;:7niczka dostala garnek. 

Cói to byla za radość' Pr10 caly \\icczór i przez caly dzień musialo sir; goto\\ac 11 

garnku: nic bylo \\ cal1m m1c·\L1c· ani jcdnc1 kuchni. o które.i nic 1\icd1iano by, co sir;\\ 
11 1c· 1 ~'>tuje. poC7ąwszy od kuchni marszalka d\\oru. a skońcZ)\\V) na vc11u1. 1);11m 

d\1 oru tańuyl' y i k laskaly 11 ri,:cc 
Wiemy, kto br;dzic jad! słodką zup.,: i pciczki Wiem;. kto b.,:d11c mial kav.,: i 

pieczeń. Jakie to cicka\\c! 
Niezmiernie ciekawe' r(\111cd11<il;i llch1111,1r;111 1 d11 ,,, 11 
Nic gadajcie za dużo. zarominacic. ie jestem córk<1 cesarza' 
Rozumic sir;' -- po\\iedzialy \\szystkie. 



Ś\1iniopa~ . 1o _i cs1 bi;.iżi; (ale nikt nic \\icd1ial. ;i e nic ic'1 pr;l\\ d1i\\\m Ś \1iniopascm1 
111c· 1,raci ll c1asu i cora1 10 rohil cos innego: 1n;11 1111;q, tr<'\" 1I ~ l'l c'llWlk ~·. kt óra [Hl\ 

potr7<!>•rniu grafa na.ipii;:knicr,;e 11alcc. polki. ''hcrki. jakie \\\m1slono od pocn.11k u 
,wiata. 

·1 o \L' 'I 11111,„/,, ' P""icd1i;ila i..,iónio:ka idąc kolo chl.:11 11 11 '\.1~d1 1c·,1c 11· 

111c· 'l)sialam picknici>7Cj kompo1)cii' Sluchaj no. idż do niego 1 spytaj. ile len 
11hl n 1mcn1 kus11u1c. o pocalunl-.ach n11.: ma mo\1y 1 

~\1 iniopa;,a. 
Ovałal ch yba ' - po\\icd1iala k s ięi nic 1 ka i od e;,1 la: ale kicd; usz la ma ll y 

ka\\alek. 1atr1ymala się. - T r1cba po pierać· s7tuk <; ! po11icdziala Je ;, tcm córk<! 
cc-,arn1 1 Po\\icd7 mu. 7c dostanie jak wc1orai d1icsicl: pocalunkó11. a IT>7lc od dam 
d11 oru' 

-- Ach. nic bard10 sic nam chce' - po11icdzialy damy dworu. 
To próinc gadanic1 - po11icd1iała k s iężniczka. - Skoro _ja go cało11alam. 11\ 

moiccic tc7 sic pos"iccić. Pom;śłcic tylko. da.ii;: \1am utrzymanie i pensie' - Wo bec 
tego dama dworu musiała 7110\\ u pó.iść do Ś\1 iniopa:-.a . 

Sto calu,ów księ7nic1ki - odpo\1ied1.i,al - łub ka7dy 10,taic przy S11oim 1 

L; sta11ić sii,:' - pm1icd1iala księ7niC?ka. I \"7)slkic dam) chHlnI u;,ta11ily 'le' 

n;iokolo. hv ia n1słnn1ć. <I on 7<1c 7 ał calm1~1Ć' 

<,·,i lu mun: h~l: ;a 1hiq2u111sko tam uh<1k chlc\\011·.1 

'le' 11a\\il na balkonie: pr1etarl oczy i nalo7yl okulary. 
d11oru: mu ;,7c 1cjść na dól 1 - Wsunz1I glębic.i pantofle, ho 

Jakie się śpicvyl' 

pO\\ICd1 i1al CC\<11/. któr\ 
To jakaś sp riJ\I ka dam 

byly bard10 przydeptane. 

Z,7cdl na podwórze i skradal się po cichu. a damy d11oru byly tak zajęte !iC?cnicm 
pocalunkÓ\1 i pilnowaniem. aby ws1ystko odbylo sic uczci11ic i aby ś 11iniopa s nic 
dostal ich ani 7a dużo, ani 7.a malo. 7c nic 1am1a7yly go \\całe. Cc;,ar1 w'piąl si.; na 
palcach. 

Co to .ic>t'.' - zawolal. zobaczy\1s1y calUJ<! C<! się parę. i rzuci! \\ nich pantollcm 
akurat\\ cll\\111. ~d: '\\ lll ll'Pd' l 1 ll /\lll~\\, 1l l )'t o:.: 11 H l/ 1l· .... 1-1 1' .... 11,..,l, p11L ,1 !t1 1h:1' l' it·~ 
- powicdzial cesarz. bo był bardzo 1ly. I kani! księż nic?k('. i ś11iniop<i'H \\)· rn1 c ić / 
granic cesarstwa. 

Wted y ksii;:7niczka zaczęla plakać. świniopa' iarto11 a l. a dcs7.C7 lal strumieniami. 
- Ach. ja nicszczi;:sna! - · powiedziala księ7niczk a . - DlaC?cgo ni e zgod1ilam $i<; 

być żoną pięknego hięcia. Ach. jakle _jestem nicszczęsliw a ' 

Świniopas skrył sii,: za d rzewem. starl br<!ZO\\<) i cza rm! farbę z \\\arzy. nzucil ni;:d7ne 
ubranie i wystąpił w całym ksiażęcym przepychu. tak pii,:kn y. że k, i ·i niczka mu ,i <; 
ukłoniła. 

Ukazałem się. by ci 11yra1ić m<! pogard ~ ' · powicd1ial. - Nic chcialas 
prawdziwego księcia: nic poznałaś się na róiy i slo11iku: a Ś\\iniopa sa calm1al aś . ab1 
dostać gra.jącą zabawkę! Mav 1crd1 Id IP' 

I poszcdl sobie do swo_icgo królestwa. 1atr1ao,ną\\V) i 7 aryg łm1a\1 Sr) ,1 c,1 dr111i ['l r7Ccl 
no;,cm: mogła sobie 1Cra7 'lać na d\\·Or7.c i Ś['JiCI\ ać·: 

Ach. koch~ny Augu,tynie. 

Ws1ys1ko minie. minie. minie' 



O TOl:llE MÓWI HAJK1\ 

M 
d1cy starożytni chytr1c ohmyślili . w jaki >posóh mo7na by ludziom mÓ\lll 

1 , 1\\dę pro'to w oczy nic rohi<!C tego'' >posób grubiański . Poka7y\\ali im 
, 11\\nC lu>tro. w którym ukazy\Htly >ię różnego rodzaju Z\\icrzęta 1 
,111\1 acznc przedmioty. Hyl to widok 7arówno cieka\\ y. jak buduj<icy. 

'-.1 1\\ ,d1 tu .. bajką „ . I zależnie od tego. czy 7 W icm;ta zachow y\1aly się glupio . oy też 
m<p.lr1e. lud1ic mu,icli patmic na nic myśleć przy tym: „To o tohic mówi bajka". W 
ten 'Po,ób nikt 5ię nic mógł ohrazil: . Weżmy więc taki p11yklad: 

Hyl} dwie ''Y'okic góry. a na sam)m szczycie każde.i 7 nich stal zamek. W dolinie 
hicgl pic' ob\H!chuj;ic ziemię. tak jakhy >Zukal my. 7) lub pr1cpiórek: chcial za>pokoic 
glód. Nagle 1 jednego zamku zatrąhior.o ob11 ic s1 czając. że c7a> zasiąść do stołu. Pies 
pohicgl natychmia>I na górę. aby p17y te.i okazji 'ię najeść. lecz gdy byl .iu7 w polo\1 ie 
drogi . p17e,tano trąbie. a 1 drugiego zamku ro1legl się glos trąbki. Wtedy pies 
pomyślał : .. Zanim pr1y biegnę. 'końCl<j .iu7 jeść . a tam się dopiero teraz zaczyna ·· 
Lbicgl więc na dól i zacząl się w spinać na drug<j górę . Wtedy .jednuk druga tn1bka 
pt7c,tala t nihić . a odezwa la się ta piern '7a. Pies znÓ\\ po biegi \\ dól. a potem pod góro,: 
i tak biegal tam 1 7 powrotem. a7 wreszcie ucichły obie trąbki i zakońe7ono posilck \\ 
obu mic.j>cach. 

Teraz zgadniJ - co '1aro7ytni mędrcy mieli na myśli ukladaj<)C tę buikę i kto JC'I 
\\ m głupcem. k 1óry biega a7 do 1męczcnia. ani tu. ani tam nic nic uzyska\IS/). 



B 
IMBRYK 

, I sobie pewnego razu imbryk do herbaty. dumny z porcelany. z której byl 

1rnhiony. dumny ze swej wysmuklej szyi i z du7cgo ucha . M ial on szyję 7 
pr1odu. ucho z tylu i o tym wcią7 mówił: nic mówil zaś nigdy o 'wcj 
rokrywcc. która była stłuczona i sklejona. co bylo wielkim brakiem. a 

111c·cltc·1n1e mówi się o swych brakach . inni to przecież robią za nas. Filiżanki. 

garnus1ck do śmietanki i cukiernica. caly serwis do herbaty - cale to towarzystwo 
7wracalo tmagę na ~knięcic pokrywki i rozmawiali o tym więcej niż o pięknym uchu i 
nicrn.jklcj s1yi: imbryk do herbaty wiedział o tym dobrze. 

- Znam ich1 - mówił sam do siebie. - Znam także dobrze moje wady i uznaję je. 
na tym wlaśnic polega moja pokora i s kromność: wszyscy mamy wady. ale posiadamy 
takie i zalety. l-' ili7anki mają uszka, cukiernica ma pokrywkę . a ja mam jedno i drugie. 
i jcs1czc w dodatku coś z przodu. c1cgo oni nie posiadają - szyję. która sprawia. 7t: 
jestem królem stołu. Cukiernicy i garnuszkowi do śmietanki przypadło w udziale być 
slużcbnymi dobrcgp smaku. ale Ja jestem tym szczodrym władcą. rozdaję blogosla
wicńsrno łaknącej lud7kości : w moich wnętrznościach chińskie listeczki rozpuszczają 
się \\ gotowanej. pozbawione.i smak u wodzie. 

\\ ,,>,t lq1 Il> nll)\\il imbryk. k1<.:d: b)I beztroski i miody. Stal na nakrytym stole. 

rodno„ila go w górę delikatna rączka : ale delikatna rączka okazała się niezręczna. 
imbryk upadl na ziemię. szyjka się s tłukła. stłukło się ucho. o pokrywie 11ie ma co 
gadać. dość się już o niej mówiło. Imbryk leża! zemdlony na podłodze. w17.ątck 

\\ycickal z niego. Spotkał go ciężki cios. ale na_jsmutniCJsze bylo 10. że śmieli się z 
niego. a nic z niezręcznej dłoni. która go upuściła na ziemię. 

- ·· Nigdy nic będę sit;: mógł pozbyć tego wspomnienia 1 - mówi! imbryk póżnicj. 

opowiadając d1icjc swego życia. - Nazwali m11ic inwalidą . postawili w k<1cie. a na 
drugi dzień podarowali kobiecie. która żebrała o łyżki;: skromnej stra\\)': zszedłem do 
rzędu nędnrzy. stalcm bez użytku w kącie: ale kiedy tak stałem . zaczi;: lo się dla mnie 
lepsze życ ie: jest się czymś jednym. a nagle staje się zupełnie czymś innym. Napełniono 



mnie z1cmi;i; dla imbryka zna czy to to samo co pogr7cb. lecz do ziemi wlożono ccbulkc 
b\iatu. kto j;i tam \\loi'yl. kto mi .i•! podarO\\al - · nic wiem: ale byl to dla mnie dar. 
\\\nagrod1cnic 7a chińskie li~lcczki i 'ńrz;1tek . za stluczone ucho i szyj\:. Cebulka lcżala 
' ' 1icmi. lc i; i/a \\C mnie. s1ala si1= moim >Creem. moim i')'\\ ym >crccm. a przecież nig(h 
pr7edtem ni c m1:1km 1.11-.iL·µo serca. Wstąpilo \\e mnie :iycie i sily: pub bil. cehulk:1 

\\~puścila pL·dy: mo7na h~l o P\:kn<!Ć od ro1sa d 1 .1 1 . 1 , ~ 1 h 11,111.: 1 myśli. wy rósl / nici 
k\\ial. pa!r;a km na lliL'!.'11 . d/ \\i !.'akm !.' <' : pa trl ilL ll, I ,·~p J'I C i-.tlt \. ': 1111 ; :1p1 \1ll lll ;ik ll l 1 

sobie: to pra \\ d7i\\ c hlnµc" la \\ i cń't ' 'o 7a pnm n i cć· rr10 i 1111\l·h " " 'hi ,· K \\ ia 1 11 1c 
d1i\:k0\1al mi 1a 10. nic myś l a l o mnie: pod1i\\iali go i chwalili . Bylem ta ki szu1=ś li11y. 

ie 1cmu jcsl dobr1c. Pc'ńnego dnia usl)'7alem. jak mó'ńion o. :ie kl1ia1 zm,luguje na 
lepsz;1 doniezk\: . Rozbito mnie na d\IOJe: ho lalo to okropnie. ale k\\iat dostal lepsz'l 
doniczk;;: . a mfilie \\]rzucono na pOd\\Órze . gd1ic kż\: Jako sta ra skorupa - zostalo mi 
1ednak \\ ~pomnienie. którego nikt mi nic mo/e \\ydr1eć . 

Zamic,1c1onc ba śnie v. yj~ 1 0 7 tomu \\ ydancgo pr7C7 PIW. Wa1v a\\ a 1973 
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