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„Kto robi dobrze, sobie robi dobrze; kto robi źle, sobie robi źle” Podania i Bajki Ludowe zebrane na 

Litwie Jan Karłowicz 

We wspaniałym zamku mieszkała pewna bogata pani, a niedaleko w lesie był pustelnik, bardzo pobożny 

staruszek, który się utrzymywał z boskiej opatrzności. Bogata pani posyłała mu codzień żywność przez swego 

służącego, którego zawsze pytała: co mówił pustelnik, czy dziękował? Zapytany odpowiadał że nie dziękował, 

tylko mówił: „Kto robi dobrze, sobie dobrze robi; kto robi źle, sobie źle robi”. Nie podobała się pani ta 

niewdzięczność pustelnika. Razu jednego posłała mu bułkę, piroga, zaprawioną trucizną. W chwili gdy wszedł 

służący, staruszek się modlił; posłaniec położył dar na policy i wyszedł. Gdy pustelnik kończył modlitwę, syn 

bogatej pani, wracając z polowania, wszedł do chatki pustelnika, a że był bardzo zgłodniały i wiedział że matka 

codzień przysyła tu pożywienie, więc prosił czy nie ma czego przekąsić; dobry staruszek chętnie mu ofiarował 

przysłaną sobie bułkę. Zgłodniały panicz z największym apetytem zaczął ją zajadać, ale wnet porwały go 

najokropniejsze boleści. Przestraszony pustelnik pobiegł co najprędzej do zamku oznajmić co zaszło. Bogata 

pani w największej trwodze i żalu upadła do nóg staruszka i oblewając je rzewnemi łzami, prosiła o 

przebaczenie. Przytomny staruszek radził jak najspieszniej posłać po doktora, który gdy przyjechał, wyleczył 

prawie już konającego jedynaka. Pani zamku od tej chwili najtroskliwiej pielęgnowała pustelnika aż do jego 

śmierci. 

 

[Z Rosieńskiego, 1852] 

 

„O sierocie, która wyszła za królewicz węża” Podania i Bajki Ludowe zebrane na Litwie Jan 

Karłowicz 

Była dziewczynka, której matka umarła i której jedyną pociechą była krówka zostawiona jej przez matkę. Ojciec 

ożenił się drugi raz a macocha była dla niej najgorszą. Najgrubsze, najcięższe roboty, wszystko sierotka musiała 

robić. A kiedy w pole bydło pędzała, to i tam nie miała spokojności, bo macocha dawała jej len i kazała 

bielonem płótnem odnosić. Siadłszy na polu dziewczę popłakuje. Krówka podchodzi i pyta się: Czego? Nie płacz 

dziecię, tylko ten len przez jedno moje ucho włóż, przez drugie wyciągnij. Tak zrobiła sierotka i ku wielkiemu 

zdumieniu z drugiego ucha wydobyła suwoj płótna gotowego, wybielonego. I tak jakiś czas wykręcała się z 

biedy, ale ktoś dopatrzył i doniósł o tem macosze. Postanowiła ona jej krówkę zarznąć. Poszła dzieweczka do 

krówki i płacze. Krówka mówi: nie płacz, wszak mnie płaczem od śmierci nie obronisz; tylko pamiętaj, gdy 

będziesz myć moje kiszki, bo tobie zapewne tę robotę dadzą, znajdź w nich dwa orzeszki: jeden srebrny, drugi 

złoty, zasadź je przy studni, a choć mnie nie będzie nie zginiesz. 

 

Tak się stało. Z orzeszków wyrosła jabłoń srebrna ze złotemi owocami, a woda w studni w wino się zamieniła. 

 

Wieczorem posyła macocha dziewczynkę po wodę, mówiąc aby tak zaczerpnęła wiadrem, iżby go nie zmoczyła, 

bo inaczej na śmierć ją zasiecze. Idzie sierotka i płacze, bo jakże zrobić? Przychodzi do studni i myśli. Aż wtem 

głos odzywa się: Jeżeli mnie przysięgniesz zostać moją żoną, to tak zrobię, że zaczerpniesz wodę nie 

zamoczywszy wiadra. Patrzy dziewczę, aż to mówi wąż siedzący na zrębie. Lękając się znęcania macochy, 

przyrzeka. Wąż zaczerpnął, sierotka niesie. Przynosi macosze, ta widzi że wiadro suche; kosztuje, aż tu wino 

zamiast wody. Posyła więc teraz córkę, w tej myśli żeby sierotka nie piła wina niosąc, ale ta przyniosła wodę. 

Wkrótce pokładli się spać. Aż słychać podedrzwiami głos: 



 

 
O — de—mknij, o—de — mknij, Pa — ni mo—ja. 

O — de—mknij, o—de — mknij, Królowo mo—ja! 

 

A jak wczoraj wodę brałaś, 

I wiaderka nie zmoczyłaś, 

Wtedy ze mną ślubowałaś. 

 

Macocha mówi: Otwórz drzwi! jakiś djabeł ciebie woła. Sierotka otworzyła, aż stoi wąż i znów śpiewa: 

 

Pościel, pościel, pani moja, 

Pościel, pościel, królowo moja; 

A jak wczoraj wodę brałaś itd. 

 

Macocha mówi: Co to, czy wy tu słać się jeszcze będziecie? Idźcie precz, wynoście się razem z wężem. I 

wypchnęła ją za drzwi. Sierotka poszła z wężem do chlewka. Nazajutrz budzi się macocha: aż widzi że chlewa 

nie ma, a zamiast jego najpiękniejszy pałac stoi; bo to nie był wąż, ale królewicz w węża zaklęty tym zaklęciem, 

że jeżeli kto za niego zgodzi się pójść za mąż, to znów stanie się człowiekiem. 

 

Bieży macocha zobaczyć co to za cud. Widzi że królewicz stoi z sierotką w najpiękniejszych szatach, a obok 

niego leży tylko smuszka wężowska. Królewicz mówi, pokazując na sierotę: Ot za wszystkie swe nieszczęścia, za 

wszystkie cierpienia będzie ona szczęśliwa. Wtem wszystko, pałac, studnia, jabłonka z królewiczem i jego żoną 

poszło gdzieś sotie, powędrowało i znikło. 

 

[Z Lidzkiego, 1870.] 

 

„O staruszku i staruszce i o złotej rybce” Baśnie i Powieści z ust ludu i książek Zygmunt Gloger 

czyli 

Daj kurze grzędę: jeszcze wyżej będę. 

 

Nad brzegiem morza stała chatka, a w tej chatce żyli sobie staruszkowie. Starzec, rybak zawołany, był 

z dobroci serca znany, a staruszka, jego żona, była chciwa i tak w gniewie popędliwa, że mąż czyściec 

cierpiał od niej. 

Pewnego razu poszedł stary rybak na połów i, gdy zarzucił pierwszy raz sieć, wyciągnął pełną błota; 

zarzucił drugi raz,—wyciągnął pełną trawy; zarzucił trzeci—i złowił rybkę złotą. 

— Ach rybaku nad rybaki! — odezwała się doń złota rybka,—nie gub mnie biednej rybeczki, puść mię, 

a co tylko zażądasz, dam ci za siebie w okupie! 

Staruszek zląkł się i zdziwił, bo choć lat siła bawił się siatką na morzu, jeszcze nigdy nie widział, żeby 

ryba ludzką mowę miała. Więc wyjał złotą rybkę z sieci i, puszczając w morze, rzekł: 



— Pan Bóg z tobą, złota rybko! nie chcę okupu za ciebie; płyń sobie, gdzie ci się podoba. 

— Bóg ci zapłać, dobry człowiecze, za twą litość! Pomnij jednak, żem ci moje winna życie, i w każdej 

nagłej potrzebie, przychodź śmiało na te brzegi i gdy tak a tak zawołasz, na każde twoje wezwanie, 

złota rybka wnet tu stanie i spełni wszelkie żądanie. 

Powróciwszy do domu, stary rybak opowiada swej żonie tę dziwną przygodę: 

— Złapałem był dzisiaj rybkę, ale rybkę nielada, bo złota i jak człek gada; a tak czule mię błagała, bym 

ją puścił, obiecując za to wszystko, co zechcę, żem się nad nią ulitował, gubić biednej pożałował i 

puściłem! 

— A ty taki, ty owaki, — zawołała baba z gniewem! — dałeś się rybce oszukać... Nie wziąć to było 

okupu... Choćbyś wziął od niej koryto; wszak to nasze całkiem się rozszczepiło, nie będzie w czem 

wieprzom zamieszać! 

Staruszka zrzędzi i wrzeszczy, a rybak, nasunąwszy czapkę na uszy, wyszedł milczkiem, przychodzi na 

brzeg morza i zawoła: 

 

O złota rybko! 

Płyń ku mnie szybko, 

bo moja żona 

tak oburzona 

na mnie biednego, 

żem bez żadnego 

powrócił łupu, 

iż chce okupu 

 

żądać od ciebie! 

 

Poruszyło się zlekka morze i, z małych falek wyjrzawszy, złota rybka zapytała: 

 

— Czegóż więc żądasz, rybaku? 

 

Staruszek nizko się rybce pokłonił i rzekł: 

 

— Zmiłuj się, złota rybko! Moja baba wyłajała mię i nie daje spokoju, potrzebuje koniecznie nowego 

koryta, gdyż stare całkiem się rozszczepiło. 

 

— Nie smuć się; staruszku, idź sobie do dom z Bogiem! Nowe koryto mieć będziesz. 

 

Powróciwszy do żony, rybak znalazł już nowe koryto w sieni; ale stojąca nad niem baba 

rozwrzeszczała się jeszcze gorzej: 

 

— Oj ty głowo do pozłoty! Cóżeś to u złotej rybki wyprosił? koryto! koryto! to mi łaska, co i trzech 

groszy nie warta! Ruszaj zaraz do złotej rybki i proś: niech nam da nowy domek. 

 

Poszedł starzec nad morze, poskrobał się w głowę, westchnął i zawołał: 

 

O złota rybko! 

Płyn ku mnie szybko, 

bo moja żona 

tak oburzona 

na mnie biednego, 



że już innego 

chce żądać daru! 

 

Zaszumiało morze, i ze spienionej fali ukazała się złota rybka i rzekła: 

 

— Czego żądasz, staruszku? 

 

— Zmiłuj się, złota rybko!—odpowiedział, kłaniając się, stary rybak, —baba moja jeszcze bardziej 

gniewa się na mnie i nie daje spokoju: jej się domku nowego zachciało. 

— Nie smuć się, staruszku odrzekła rybka, —idź sobie z Bogiem, a nowy domek będzie. 

Powraca starzec i patrzy zdziwiony: starej chałupy ani śladu, a na jej miejscu stoi dom nowy, na 

podmurowaniu, z białym kominem, ze świetlicą, piecem kaflanym; baba zaś, stojąc we drzwiach, 

wrzeszczy, co ma siły, na męża: 

— A ty, ladaco! a ty, nic-dobrego! miałeś o co prosić! o domek! o domek! Wracaj się, gapiu, i proś 

złotą rybkę o dworzec, bo ja nie chcę być chłopką, ale panią! 

 

Poszedł stary rybak nad morze, poskrobał się w łysinę, westchnął i zawołał: 

 

O złota rybko! 

Płyń ku mnie szybko, 

bo moja żona 

tak oburzona 

na mnie biednego, 

że znów pięknego 

chce żądać dworu! 

 

Zahuczało wzburzone morze, a z mętnej wody wyjrzała rybka i zapytała starca, czego żąda. 

 

— Zlituj się, złota rybko — odpowiedział, — baba moja okropnie się gniewa, bo nie chce być chłopką, 

ale zostać panią we dworze. 

 

— Nie smuć się i powracaj do dom z Bogiem. 

 

Powraca staruszek do staruszki, patrzy — co u licha: taka złość i taka pycha!... Na miejscu domku stoi dwór 

pański, a na ganku siedzi jego żona w jedwabnej sukni, na szyi ma perły, na palcach złote 

pierścienie, na łbie kornet, przed nią stoją pokorni słudzy, a ona ich palantuje i za włosy targa. 

 

— Jak się masz, Jaśnie Wielmożna Pani — przemówił pokornie rybak, —jesteś-że wreszcie rada? 

 

— Czym ja rada, czy nie rada, tobie chłopie nie wypada tak poufale odzywać się do mnie!... Idź precz 

do stajni, doglądaj mych koni! 

 

Mija tydzień, mija drugi; Jaśnie Wielmożna rybakowa wzięła na rozum, każe przywołać ze stajni męża 

i rzecze: 

 

— Idź mi natychmiast do złotej rybki i powiedz, że ja chcę królową zostać! 

 

Rybak, sądząc, że stara dostała pomieszania zmysłów, zawołał: 

 



— Cóż to, babo, oszalałaś! czyś się najadła blekotu, że chcesz zostać już królową? Chyba na 

pośmiewisko dla ludzi! 

 

Zaczerwieniła się baba, jak upiór, — pęc starego w policzek i wrzaśnie: 

 

— Jak śmiesz, chamie, przeciwiać się takiej damie?! Idź do rybki, mówię ci nie po niemiecku; a jeśli 

nie mego słowa, to kija wnet posłuchasz! 

 

Poszedł staruszek nad morze, poskrobał się w głowę, westchnął i wezwał, jak dawniej, złotej rybki. 

 

Wzdęło się morze wzburzone, rozhukały się mętne fale, z których ukazała rybka swą główkę i 

zapytała staruszka, czego jeszcze żąda. 

 

— Zlituj się, złota rybko, — odpowiedział, —baba moja szaleje i nie daje mi spokoju; nie chce już być 

panią, chce zostać królową! 

 

— Dobrze—odpowie rybka, — nie smuć się, starcze idź sobie do dom, zastaniesz tam królową. 

 

Powraca starzec i widzi dziw nad dziwy: przed nim stoi pałac królewski, w pałacu na srebrnym tronie, 

w dyamentowej koronie, ze złotem berłem w ręku siedzi stara baba, senatorom rozkazuje, a tłum 

dworzan jej usługuje, kielichy z winem podają, wiwaty wykrzykują, hucznej kapeli grać każą. Królowa 

wino zapija, pozłociste pierniki zjada i w skoczny taniec iść rada. 

 

Staremu rybakowi aż mrowie po skórze przeszło; ledwie zdążył czapkę schwycić z głowy, do samej 

ziemi się kłania i rzecze z pokorą: 

 

— Pozdrawiam cię, groźna Królowo! O teraz masz już wszystko, czegoś chciała! 

 

Królowa ani spojrzała i tylko ręką wskazała, by starca za drzwi wypchnięto. 

 

Dworzanie wnet poskoczyli, jak złoczyńcę pochwycili i w ręce straży oddali. Straż rybaka wykuksała i ze 

schodów go zepchnęła. Doczekawszy takiej doli, płacząc, poszedł rybak w świat do obcych ludzi. 

 

Mija tydzień, mija drugi; stara królowa posyła liczne sługi, by wyszukali jej męża. 

 

— Słuchaj, stary! rzecze do przyprowadzonego,— idź zaraz do złotej rybki i powiedz, że ja pragnę być nie starą, 

ale młodą królową, królową ziemi i morza, a złotą rybkę chcę mieć na swe usługi. 

 

Staruszek nie śmiał już ani pisnąć, pokłonił się nizko, wyszedł, i rad nie rad, przybywszy nad brzeg morza, 

zawołał: 

 

O złota rybko! 

Płyń ku mnie szybko 

bo moja żona 

tak oburzona 

na mnie biednego 

że znów innego 

chce żądać daru! 

 



Morze zaszumiało, zaryczało, spienione fale piętrzyć się zaczęły; ukazała się złota rybka i rzekła: 

 

— Czego jeszcze żądasz, starcze? 

 

A rybak jej odpowiedział: 

— Zlituj się, złota rybko! Co mam począć z przeklętą babą?... Już jej mało być starą królową ziemi; chce zostać 

młodą królową morza i ciebie mieć na swe usługi. 

 

Złota rybka nie odpowiedziała, tylko ogonkiem plusnęła i już na zawsze zniknęła. Stary rybak długo stał na 

brzegu, czekając odpowiedzi, ale, nie doczekawszy się, powraca do królowej. Aliści w miejscu pałacu 

królewskiego stoi przed nim stara chata, na progu przerażona siedzi baba, a przy niej w sieni rozszczepione leży 

koryto i zgłodniałe wieprze kwiczą, domagając się jadła. 

 

„Zbrodnia” Baśnie i Powieści z ust ludu i książek Zygmunt Gloger 

Było u rodziców trzy córki, dziewki bujne i hoże, jedna nad drugą gładszej urody. Pewnego razu w 

piękny poranek letni wszystkie trzy poszły do boru na maliny, każda z koszykiem w dłoni. Wtem jedzie 

leśnym gościńcem z wiernym sługą u boku pan młody i urodziwy. Zoczywszy trzy dziewczyny, jako 

krew z mlekiem, zeskoczył rączo z wronego wierzchowca, oddał cugle swemu pachołkowi i, 

podszedłszy ku pannom, rzecze skromnie: 

 

— Widzę ja trzy siostry cudnego lica i radbym jedną pojąć za żonę; ale że wybór mam trudny, boście 

jednakowo ładne, więc jeżeli mną nie wzgardzicie, to niech sam Bóg losem wskaże i małżonkę mi 

wybierze, bo 

ukochałem was szczerze. Oto idźcie wszystkie po maliny, a ta, która najpierw pełny kosz przyniesie, 

najmilszą moją towarzyszką na całe życie będzie. 

 

Wszystkim trzem siostrom urodziwy pan przypadł ogniście do serca, więc duchem skoczyły do boru 

po maliny. Gdy tak zbierają a zbierają, idzie sobie drożyną leśną zgarbiony, siwy staruszek i rzecze do 

siostry najstarszej: 

 

— Dobra dzieweczko, jestem pielgrzym strudzony, umieram z pragnienia, upał dokucza mi srodze. a 

dla ochłody nie mogłem w tym lesie znaleźć kropli wody; daj mi więc garstkę malin soczystych, a Bóg 

ci to zapłaci. 

 

Ale najstarsza siostra, że skąpa była i twarde serce miała, więc nietylko staruszkowi malin nie dała, 

ale go jeszcze ofuknęła i do średniej siostry odesłała. 

 

Dziadek z taką samą prośbą udał się do drugiej dziewczyny, ale i ta, choć łagodniej się obeszła, lecz 

także malin pożałowała i do najmłodszej siostry odesłała. 

 

Pielgrzym idzie tedy do najmłodszej, która, litośnie na uznojonego dziadka spojrzawszy, nie czekając, 

aż poprosi, pierwsza koszyk grzecznie podała, żeby wziął malin, ile zechce. Staruszek wziął garstkę do 

ust, a jedną malinę, która mu na dłoni została, napowrót do koszyka 

wrzucił. I... o niesłychane dziwy! gdy tylko to zrobił pielgrzym sędziwy, wnet maliny w koszu rosły, 

rosły, aż wypełnił się z czubem w oka mgnieniu, a dziadek znikł w gęstwiny cieniu. 

 

Najstarsza siostra, gdy kosz pełen u najmłodszej zobaczyła, taką zazdrością się zapaliła, że zabić ją 

umyśliła i średnią siostrę namawiała, żeby jej w tem pomagała. Ale średnia nie chciała być 



wspólniczką strasznej zbrodni, najstarszą od niej odmawiała i najmłodszej siostry broniła. Że jednak 

morderczyni miała przy sobie nóż ostry, więc spełniła okropną zbrodnię nad zbrodniami, jakiej jeszcze 

ani oko ludzkie nie widziało, ani ucho nie słyszało, —i wykopawszy dół niegłęboki, przykryła 

murawą nieszczęśliwej zwłoki, a rodzicom powiedziała, że ją wilcy rozszarpali. Potem okrutna 

zabójczyni za młodego pana się wydała. 

 

Mija rok, mija drugi i trzeci; —rodzice córkę opłakali i ludzie nawet gadać przestali o nieszczęściu 

biednej dziewczyny, którą pożarli wilcy. gdy poszła na maliny. Tymczasem na grobie nieszczęśliwej 

wyrosła bujnie drobnolistna wierzba płacząca; a nie była to wierzba, ale niewinna duszyczka zabitej 

dziewki. 

 

A gdy przyszła wiosna, pastuszek młody, pędząc tamtędy trzody, uciął z wierzby gałązkę zieloną i 

dudkę z niej wykręconą do ust przyłożył swoich. Ale jakiż był dziw jego, kiedy fujarka wierzbowa 

zagrała takie słowa głosem, rzewniejszym od płaczu: 

 

Graj, pasterzu, graj, 

żalu dodawaj! 

Starsza siostra mnie zabiła, 

młodsza siostra mnie broniła. 

Graj, pasterzu, graj. 

Bóg ci pomagaj! 

 

Pastuszek się zdumiał i po raz wtóry przyłożył do ust piszczałkę, a ona rzewniej jeszcze wygrała to 

samo. Więc wszystkiego się domyślił, co żywo pobiegł do rodziców zabitej dziewczyny i zagrał im na 

wierzbowej 

fujarce. Rodzice oniemieli, uszom dać wiary nie chcieli. aż ojciec stary wziął do drżącej ręki fujarkę i 

zadął. a rzewny głos wszystkim serca przeniknął: 

 

Graj, tatuniu, graj, 

 

żalu dodawaj! 

Starsza siostra mnie zabiła, 

młodsza siostra mnie broniła. 

Graj, tatuniu, graj, 

żalu dodawaj! 

 

Więc brali kolejno wierzbową dudkę: matka i brat. siostra średnia i sasiad; a ona każdemu to samo 

zagrała. Posłano tedy po zamężną siostrę najstarszą. Zabójczyni przybyła, ale złem przeczuciem 

wiedziona, blada, jak chusta, to znów zaczerwieniona, do rąk fujarki wziąć nie chciała, w ogień ją 

wrzucić próbowała, aż wreszcie, udając niewinną, do ust ją przyłożyła, aż ta raz ostatni zanuciła: 

 

Graj, siostrzyczko, graj, 

żalu dodawaj! 

Tyś to, siostro, mnie zabiła, 

młodsza siostra mnie broniła, 

tyś mi szczęścia zazdrościła. 

marnie duszyczkę zgubiła, 

i w dołkuś mnie pochowała, 

czarną ziemią przysypała. 



Wyrosły-ci tam wierzbeczki, 

co będą śpiewać piosneczki. 

Graj, zbójczyni, graj, 

Boże cię skaraj! 

 

Zbójczyni osłupiała, zaniemiała, fujarkę z rąk wypuściła i wielkim płaczem ryknęła. Siostra średnia opowiedziała 

teraz wszystko, jak było. Rodzice starzy, płacząc i mdlejąc o żalu, poszli do boru na grób najmłodszej córki. 

Długo się nad tym grobem modlili, a sąsiedzi pogrzebowe pieśni zawodzili; potem nabożeństwo za niewinną 

duszę zakupiono i w dzień zaduszny stypę żałobną w domu wyprawiono. 

 

Morderczynię za ręce i nogi do czterech dzikich koni przywiązano i żywcem rozerwano. A ów pan, poznawszy, 

że jego żona nie była mu przez Boga sądzona, lecz jeno podstępem się wydała, poślubił siostrę średnią. 

 

 

„Królewicz w piekle” Podania i Bajki Ludowe zebrane na Litwie Jan Karłowicz 

Pewien król mieszkał z żoną w pięknym zamka, koło którego znajdował się ogród tak ogromny i tak gęsty, że 

nikt tam nie chodził, lękając się zbłąkać i tym sposobem nikt go dokładnie nie znał. 

 

Razu pewnego król odważył się przejść po tym tajemniczym sadzie; zadumał się, szedł nie patrząc i zbłąkał się. 

Przerażony chciał wracać, ale jeszcze dalej zaszedł. Zmęczył się bardzo, pragnienie go dręczyło; więc znalazłszy 

źródło, napił się chciwie, przykląkłszy i dotykając ustami wody; poczem chciał powstać, aż tu czuje że za brodę 

uczepił mu się djabeł i mówi: Jeżeli chcesz abym cię puścił i do domu odprowadził, to musisz mi dać to, czegoś 

w domu nie zostawił. Dobrze, odpowie król, bo myśli cóż to może być ważnego. Wtem znalazł się przy swoim 

zamku i jakże bolesne było jego zadziwienie, gdy pierwszą osobą, którą spotkał, była jego żona z 

nowonarodzonym synkiem na ręku. Domyślił się wtedy, czego żądał djabeł, ale postanowił pilnie strzedz 

dziecięcia, spodziewając się, że może zły duch zapomni o niem. 

 

Upływały lata, djabeł się nie pojawiał, a król i królowa o nim ani myśleli. Pewnego razu, gdy chłopczyna miał już 

lat kilkanaście, rodzice zabrali go na przejażdżkę w powozie. Gdy przejeżdżali przez wioskę, królewicz 

spostrzegł że dzieci niezgrabnie kaczołkę taczają, więc rzekł: Ja ich nauczę jak to trzeba taczać; wysiadł z 

powozu i chciał się do gromadki przybliżyć. Djabeł na to tylko czatował, porwał chłopca i uniósł do piekła, a 

rodzice w rozpaczy powrócili do domu. 

 

Djabeł przyniósłszy królewicza do piekła, kazał mu podkładać drwa pod kotły, gdzie się smaliły grzeszne dusze, 

zalecając najsurowiej, aby nie zaglądał do nich. Ale chłopak zdjęty ciekawością, uchylił pokrywy od kotła i ujrzał 

tam duszę smażącą się w smole. Zaledwie zdążył zamknąć wieko, aż tu stoi przed nim rozzłoszczony czart i 

krzyczy: „Zaglądałeś do kotłów!” Nie, panoczku, odrzecze pokornie królewicz. Kłamiesz, widziałem ja cię 

dobrze! wrzasnął djabeł; ten raz ci daruję, ale dam ci inną pracę; a kiedy i znów nie będziesz posłuszny, to cię 

nauczę! Kazał mu tedy pracować koło starannie zakrytej studni, do której zabronił zaglądać. 

 

Królewicz wszakże nie mógł wytrzymać, żeby tam nie zajrzeć. Jak tylko djabeł znikł, a raczej stał się 

niewidzialnym, nie oddalając się ani na krok od młodzieńca, chłopiec odkrywszy studnię, spostrzegł że cała była 

napełniona rozpuszczonem złotem. Olśniony i zachwycony blaskiem, sam nie wiedząc co robi, zanurzył piąty 

palec do płynnego kruszcu... Przypomniał sobie wnet djabła, mył i szorował pozłocony palec, lecz musiał 

obwinąć go w końcu gałgankiem, gdyż złoto nie dało się odmyć żadnym sposobem. 

 

Wtem zjawia się djabeł, zły okropnie. Zaglądałeś do studni, dotykałeś do mego złota, nie posłuchałeś mnie, 

wiem wszystko, zawył straszliwym głosem! jeszcze ci raz przebaczę ale to już ostatni, pamiętaj! — Dobrze, już 



w niczem nie wykroczę, rzecze królewicz. Jeżeli tak, to ci dam robotę koło stajni, ale pod warunkiem, że nie 

wejdziesz do niej. Przyrzekam ci to, odpowiedział królewicz. Djabeł wyznaczył mu robotę przy stajni; królewicz 

z początku pilnie pracował, lecz później porwała go nieprzezwycięzona chętka zobaczyć co jest w tej stajni. 

Wszedłszy tam, ujrzał śliczne koniki, poprzywiązywane ogonami do żłobów. Biedny chłopak przypatrywał się 

każdemu, aż w samym rogu stajni ujrzał pysznego białego rumaka, który się odezwał do niego (umiał mówić, 

był bowiem jak i wszystkie zaklętą duszą). „Nie przypatruj się nam, ale śpiesz do studni ze złotem i zmocz w niej 

twoje włosy, owiń je potem onuczką, weź czemprędzej kociołek, ręcznik i szczotkę, siadaj na mnie i uciekaj!” 

Młodzieniec uczynił wszystko jak rozkazał konik! Wtem gdy już był pewien, ze go szatan nie dosięgnie, obejrzał 

się i ujrzał lecącego w ślad za nimi czarta. Rzuć za siebie kociołek, szepnął rumak. Królewicz rzucił kociołek, a z 

tego kociołka powstała góra na cały świat, tak, ze nim djabeł ją przebył, zbieg zyskał wiele czasu. Ale cóż to 

znaczy dla złego ducha; w mgnieniu oka przebył on przestrzeń dzielącą go od uciekających, już, już dogania, gdy 

wtem: Rzuć szczotkę, rzekł koń do królewicza; zrobił tak i widzi że z każdej szczecinki powstało drzewo tak iż las 

ogromny i gęsty bronił ich od napaści djabła, który jednak nie tracąc nadziei dopędzenia zbiegów, pazurami i 

zębami torował sobie drogę przez zarośla. Niebawem przedarł się przez bór i ściga dalej królewicza, który, gdy 

djabeł był coraz bliżej, z rozkazu dzielnego konia, rzucił ręcznik i wnet ze zdumieniem spostrzegł, że się on stał 

ogromną rzeką, z którą djabeł nie mogąc sobie dać rady, zaczął zawzięcie pić jej wodę, chcąc ją takim 

sposobem osuszyć, lecz nie dokazał tego i pękł. Wtedy już królewicz mógł bezpiecznie uciekać. W końcu 

zatrzymał się koń w pośród zielonej łączki. 

 

Ja tu zostanę, rzekł, a ty idź do pobliskiego dworu i proś aby cię przyjęto za lokaja; gdy cię tam nie przyjmą, idź 

do drugiego, w drugim cię przyjmą niezawodnie. Pamiętaj nadewszystko nie pokazywać nikomu głowy i palca, 

a mnie odwiedzaj co sobotę. Przyrzekł to królewicz, obwiązał głowę i palec, poszedł do dworu; tam go nie 

chciano, mówiąc że może ma jaką chorobę w głowie. 

 

W drugim pałacu, do którego przyszedł, mieszkał król z trzema córkami; ten go przyjął za służącego, nie pytając 

wcale o głowę. Bardzo dobrze się naszemu królewiczowi powodziło u tego bogatego króla. Panienki raz chciały 

wyskoczyć na niego z za drzwi, w chwili gdy będzie niósł wazę do stołu, aby go przestraszyć, ale on się domyślił 

zasadzki, postawił wazę na oknie, mówiąc: „Niech panienki same niosą wazę, albo niech ztąd odejdą”. Inną 

razą królewny były na drugiem piętrze, a chłopak odwinął onuczę i korzystając ze sposobności zaczął złote 

włosy rozczesywać. Blask od nich zajaśniał aż na drugie piętro, królewny zbiegły na dół, lecz modzieniec owinął 

już znów głowę onuczą; panienki pytają, badają, ale napróżno, nic się nie dowiedziały. Najmłodsza bardzo go 

upodobała i pomimo zakazu ojca poślubiła. Król bardzo rozgniewany rzekł do niej: Nie posłuchałaś mnie, 

wyszłaś wbrew mojej woli za tego lokaja, zatem idź z nim mieszkać w chałupie, bo ja wam nie pozwolę dłużej 

być w zamku. Poszli więc mąż i żona mieszkać w lichej lepiance; ale lokaj nie przestawał odwiedzać konia na 

łące. 

 

Wkrótce wybuchła wojna. Królewicz, z rozkazu swego rumaka, odwinął głowę i palec, ustroił się w pyszne 

odzienie, wsiadł na niego i pojechał na wojnę, gdzie wszystkich nieprzyjaciół zwyciężył, a powróciwszy, 

natychmiast zakrył pozłocone włosy i palec. 

 

Drugi raz tak samo się działo; znowu była wojna, a królewicz wszystkich zwyciężył. Był trochę raniony w nogę; 

aż tu jego teść nadjeżdża; nie poznał zięcia i usłyszawszy że to temu walecznemu rycerzowi winien jest 

zwycięztwo nad wrogiem, przybywał osobiście mu podziękować; zsiadł z konia, ukląkł przed nim i dziękował, a 

ujrzawszy ranę na nodze, własnoręcznie ją obwiązał chusteczką wyhaftowaną przez jego najmłodszą córkę. 

Pożegnali się potem, a młodzieniec powróciwszy do domu uczuł się bardzo zmęczonym, więc natychmiast się 

położył. Troskliwa żona przyszła mu ranę opatrzyć i jakież jej było zdziwienie, gdy ujrzała nogę obwiniętą 

chusteczką jej własnej roboty. Wtedy pierwszy raz przyszło jej na myśl, aby korzystając ze snu męża, odwinąć 

onuczkę. Odwinęła i ujrzawszy złote włosy, domyśliła się wszystkiego; on się obudził wyznał jej całą prawdę, 

więc ona napisała list do ojca, a ten zaprosił ich, żeby mieszkali zawsze w jego pałacu. Później królewicz 



pojechał konno odwiedzić swoich rodziców, którzy niezmiernie byli uradowani z odzyskania drogiego jedynaka; 

a koń cudowny nie opuścił ich nigdy i wszyscy żyli szczęśliwie i długo. 

 

[Ze Święciańskiego, 1877.] 

 

„Strzyga” Podania i Baśni Ludu w Mazowszu Roman Zmorski 

Baśń. 

Działo się za króla Goździka... 
Przysłowie. 

Szedł sobie biedny sierota w świat, środkiem cienistego lasu, po bladym brzasku porannym... Dochodząc wązką 

ścieżką wielkiego gościńca, posłyszał w krzakach szamotanie i głos jękliwy, litości proszący. Skradłszy się 

chyłkiem bliżej miejsca zkąd głos wychodził, ujrzał sędziwego starca przywiązanego do sośni, któremu straszny 

drab silił się oczy wyłupić. Staruszek zwiędłemi rękoma jak mógł zasłaniał źrenice; ale silny hultaj schwycił mu 

nareście obie ręce, i związawszy je powrozem do drzewa na pewne już godził w twarz bezbronną nożem, — 

gdy w tem sierota z swego ukrycia wyskoczył, szybko porwał miecz draba na ziemi leżący i łeb mu na wpół 

rozpłatał. 

 

Z przekleństwem upadł na ziemię złoczyńca i ducha z krwią czarną wyzionął. 

 

Gdy chłopiec powrozy staruszka rozerznął, ten mu serdecznie dziękował: 

 

— Bóg ci stokrotnie zapłać! moje dziecko, żeś mi trochę światła boskiego ocalił; ten bezbożnik chciał mnie 

oślepić, żem go trafiwszy w zasadzce, na podróżnych dybiącego, do pokuty za grzechy przywodził. Ale Bóg z 

tym, kto jest z Bogiem, i oto zesłał mi ciebie w sam czas. Jakże ci rzekają, moje 

dziecię i gdzie idziesz tak wczas? 

 

— Marcin mi rzekają, ojcze!... a idę, ot tak w świat sobie, gdzie mnie Pan Bóg zaprowadzi. Nie mam matki, ani 

ojca, jak psem mną ludzie poniewierali—może gdzie Bóg da znaleźć lepiej. 

 

— No, mój Marcinie — rzekł starzec — toć pójdziemy z sobą razem, aż ci Bóg da gdzie znaleźć przytulenie. 

Może ci gdzie się odwdzięczę za twoją dzisiejszą usługę. Wprawdzieć sam jestem tylko dziad ubogi, litości 

ludzkiej proszący, ale widziało się wiele, wiele na świecie się żyło, dobra rada, mój chłopaku, nieraz lepsza 

złota. 

 

To mówiąc, dał Marcinowi nieść torby swoje, i poszli razem gościńcem, śpiewając głośno o opiece boskiej, tak 

serdecznie, że wszystkie ptaszki na drzewach wtórzyć im zaczęły. 

 

Niezadługo wyszli z lasu na bujne pola pszeniczne i ujrzeli nieopodal, na wzgórzu, miasto czerwone, nad 

którem wieża kościelna, od promieni słońca wschodzącego, jasną blachą, jak złota korona świeciła. 

 

Za godzinę przyszli pod same mury, przeszli most nad przekopem i wieżą warowną, i stanęli na ulicy, uglądając 

gdzie gospody. Niedaleko też ujrzeli zieloną wiechę sosnową nad wrotami, uprzejmie z wiatrem im się 

kłaniającą, i weszli obaj do izby, Pozdrowili Pana Boga — kazali sobie zwarzyć piwa (bo ranek majowy był 

kaducznie chłodny), a tymczasem siadłszy za stołem przekąsali chleb z serem z dziadowskiego worka. 

 



Za niedługą chwilę dało się słyszeć na ulicy bicie bębna i granie trąby, zmieszane z tętętem koni i gwarem 

biegnącego tłumu. Wszyscy co byli w karczmie rzucili się do otwartego okna, i nasz Marcin też za nimi, patrząc 

ciekawie przez głowy. 

 

Ulicą, wśród natłoku chłopców i gawiedzi, jechali naprzód dobosz i trębacz, a za nimi woźny królewski. 

Stanąwszy na rogu ulicy, bęben i trąba umilkły, a woźny, wznosząc głos zawołał: 

 

— Najmiłościwszy król Goździk, nasz ojciec i pan, wszystkie swe miłe dzieci i poddane uprzejmem sercem 

pozdrawia, a to przez usta moje ogłasza: że ktoby się znalazł taki, coby zaklętą królewnę w kościele farnym 

wybawił, w królewskiej jego wdzięczności odbierze wszelkie zaszczyty i nagrody choćby pół królestwa żądał. To 

Jego Miłość królewskiem swem słowem i przysięgą, przed Bogiem i ludźmi zapewnia. Ktoby więc chciał się 

podjąć tej przysługi, o każdej chwili znajdzie posłuchanie łaskawe u Jego Królewskiej Mości. 

 

Bęben i trąba ozwały się znów, i cały orszak powoli odciągnął w boczną ulicę. 

 

W karczmie, między przytomnymi, wszczął się gwar, rozprawy i spory: znajdzie się li kto tak zuchwały, żeby się 

kusić o królewską nagrodę, lub nie? Po długiej wrzawie zgodzili się wreszcie wszyscy na jedno—że nikt nie 

będzie tak głupi leźć sam w paszczę strasznej strzydze. 

 

Dziadek z Marcinem przysłuchiwali się tym wszystkim rozmowom, niby kazaniu niemieckiemu; dopiero kiedy 

sam karczmarz postawił im na stół piwo, chłopiec zaczął go się prosić, żeby im zechciał powiedzieć, co to za 

zaklęta królewna, której się wszyscy tak boją? Karczmarzowi, zwyczajnie gadule, była to woda na koło; 

poprawił czapeczkę na bok i siadając na ławie zaczął rozpowiadać: 

 

— Ho! moi ludzie! widać, żeście z dalekiej jakiejś Ukrainy, kiedy nic nie wiecie; tu u nas kraj cały dziwu tego 

pełny. Ale nikt pewnie nie mógłby wam tak dokumentnie opowiedzieć, jak ja. 

 

„Otóż, trzeba wam wiedzieć, że nasz król (daj mu Bóg zdrowie i pociechę), królewiczem jeszcze będąc, 

pokochał się serdeczną miłością w rodzoniutkiej swojej siostrze. Dopóki ojciec, nieboszczyk król, żył, chowalić 

w największej skrytości swą miłość; aleć, jak skoro po śmierci ojca: król młody objął koronę, wyszło szydło z 

worka na jaw. Biskupi, zwyczajnie królowi, dali się łatwo przemówić i poślubili grzeszny związek. Oj! bo że 

grzeszny przekonał się potem król biedny i świat wszystek. 

 

W dziesięć miesięcy po królewskim ślubie za powiedziano miastu całemu blizkie rozwiązanie młodej królowej. 

Na wszystkich bramach i wieżach siedzieli trębacze i cymbaliści, zwiastować huczną muzyką przyjście na świat 

królewskiego dziecięcia, po rynkach stały na słupach beczki z winem, czekając na odetkanie — w zamkowym 

ogrodzie wznosiły się 

stosy smolne, do zapalenia na znak radosny gotowe. Aliści zamiast radości spodziewanej, nastąpił smutek i 

lament. 

 

Na dziw i trwogę przytomnych przy sobie, królowa wydała na świat córkę —czarną, jak węgiel, z szeroką od 

ucha do ucha paszczą, w której ogromne ostre kły sterczały, z pazurami u rąk i nóg, jak niedźwiedzie szpony. 

Król łamał ręce i łkał — królowa zapadła w mdłości, z których już się, na swoje szczęście, nie zbudziła — lekarze 

zbiegłszy się do koła dziecka zaczęli się kłócić po łacinie... Wtem, na domiar powszechnego dziwu, straszydło 

urodzone ozwało się w te słowa: 

 

— Królu, mój ojcze, słuchaj mnie! za grzeszny twój z siostrą związek, otom ja w żywocie matki przeklęta. Za 

chwilę umrę. Dajże mi zrobić trumnę, wielką, jak dla starego człowieka i pochowaj w grobie królewskim pod 

kościołem. A jakom z winy twojej potępiona, tak mi tu przysiąż na Boga i zbawienie swoje, że od dnia mego 



pogrzebu co noc w kościele będzie żywy człowiek. To jedyna nadzieja dla mnie nieszczęśliwej, że z zaklęcia 

zbawioną być mogę. 

 

Strapiony i struchlały król przysiągł, i w tejże chwili straszne owo dziecko skonało. Podług jej woli pochowano 

nieszczęsną królewnę w wielkiej trumnie pod farnym kościołem, w sklepach, gdzie leży rodzina królewska — 

obok matki — która w połogu zmarła. 

 

W nocy po pogrzebie król, wierny swej przysiędze, postawić kazał w kościele na straży żołnierza. Kiedy 

nazajutrz rano chciano go zmienić, nie znaleziono go wcale; wszyscy to jednak tłómaczyli sobie snadnie, że 

zdjęty trwogą uciekł z kościoła i z miasta. Na drugą noc stawiono drugiego, ale i z tym było, jak z pierwszym. Za 

pierwszym i drugim poszło sto i więcej żołnierzy, którzy znikali bez śladu, a nikt nie mógł dojść co się z nimi 

dzieje. 

 

Nakoniec raz, przy sporządzaniu kościoła, w ciemnym kącie za wielkim ołtarzem, znaleziono gromadę kości 

ludzkich z ciała ogryzionych i połamaną broń żołnierzy, i po mieście gruchnęła wieść że straszna strzyga 

królewnej co noc człowieka pożera. Odtąd król, nie śmiejąc więcej swoich wojaków narażać na Śmierć, kazał na 

noc zamykać zbrodniarzy w kościele, a i ci noc w noc znikali, jak tamci. Byłoć u nas pod one czasy łotrów nie 

mało, ale pomału tak się wytępili, że ledwie raz w rok który się dał znaleźć, i król, za drogie pieniądze, musiał z 

dalekich krajów zakupywać żer ludzki dla swojej strzygi. 

 

Czternasty rok już tak mija. Poczciwy król zubożył się i zadłużył, nie jeden śmiały ochotnik także życie swe 

położył, zaklętej zbawić nikt nie zdołał. I otóż teraz tak co dnia król wzywa i obiecuje nagrody, ale któż się waży 

na śmierć pewną?... Co to będzie, co to będzie, jak tak dłużej potrwa 

jeszcze?... 

 

Wtem odwołał ktoś karczmarza na stronę, a nasi też podróżni już wszystko wiedzieli. 

 

Dziadek, chyląc się do ucha chłopcu, rzekł: 

 

— A co? mój synu! otóż ci wrota do szczęścia otworem. Masz-li odwagę i wiarę w me słowa, a serce wdzięczne, 

możesz wybawić królewnę i zyskać nagrodę, jaką zechcesz? 

 

Sierota pomyślał sobie, że dziaduś z niego żartuje; ale jak mu na twarz spojrzał, taka w niej była powaga, 

dobroć i świętość, że zaklął się swojej niewiary, jak grzechu. Jako zaś był z przyrody odważnego i chętliwego 

serca, tak gotów się był podjąć zbawienia królewnej, byle go dziaduś, jak dokazać tego nauczył. 

 

— O tem potem, mój Marcinie — odpowiedział starzec — teraz idź tylko, oświadcz chęć swoją królowi... 

 

I Marcin, pełen dziecięcej ufności, poszedł prościutko na zamek, opowiadając się wrotnemu, że chce wybawić 

królewnę. 

 

Król właśnie wtedy siadał do śniadania, ale posłyszawszy to orędzie kazał czemprędzej wołać chłopca przed 

siebie. Kiedy Marcin, wszedłszy wprowadzony, opowiedział sam zamiar, król, ludzki w strapieniu swojem, 

widząc jego wielką młodość i niedoświadczenie, sam go od przedsiewzięcia zaczął odwodzić, przedstawiając, 

jak na to wielkiej potrzeba mocy serca i mądrości, żeby je szczęśliwie sprawić. Ale sierota odpowiedział 

szczerze, że choć sam młody i głupi, ma opiekuna, któremu się powierzył, a który mu radą mądrą dopomoże; 

serca zaś dość czuje w sobie, żeby się ważyć na wszystko. 

 



Król, bacząc jego pewność i ufność, przystał na żądanie Marcina i w jakiejś niewytłómaczonej otusze zaczął się 

oddawać nadziei. Posadził chłopca z sobą po za stołem, nakładał mu na talerze i nalewał sam wina w kieliszek, 

zatrzymał u siebie na obiad i dopiero ku wieczorowi na miasto do dziadka odpuścił. 

 

Dziadek wracającego do karczmy Marcina uściskał, jak dziecko rodzone, dziękując za ufność w sobie; nauczył co 

ma czynić w noc w kościele, a umocniwszy go jeszcze na duchu mądremi słowy, z nadejściem mroku sam 

zawiódł aż do wrót kościoła. 

 

Z błogosławieństwem staruszka przestąpił sierota próg i posłyszał zawierające się za sobą ciężkie żelazne 

wrzeciądze, które go od całego żywego oddzieliły świata. 

 

Przez wysokie, wązkie okna, pyłem i pajęczyną zaćmione, słabo przedzierał się blask pełnego miesiąca w głąb 

ogromnej świątyni. Potężne słupy, od wieku zielone, wydawały się, jak dwa rzędy olbrzymich duchów, 

sięgających do sklepienia; na nagrobkach i ołtarzach posągi nieruchomie stojące w pomroku zdały się żywemi 

postaciami, gdzieniegdzie a pośrodka czarnych marmurów odbijała wyraźniej biała alabastrowa trupia głowa, 

wyszczerzająca ku patrzącemu zęby, albo złocista ozdoba, na którą promień miesięczny padał, błyszczała, jak 

oko ogniste. Tuż koło kraty wielkiego ołtarza potężna złocista korona, na kamieniu wyciosana, wskazywała grób 

królewskiej rodziny... 

 

Marcinowi, patrzącemu na to wszystko, mróz zimny przeszedł po ciele i serce żywiej bić zaczęło. Chcąc trwogę 

zapóźną ukoić, klęknął sobie przed ołtarzem i zaczął mówić godzinki; to go znów uspokoiło. Wszelako, kiedy 

przeszła już 11-ta godzina, każde uderzenie zegaru, nowy kwadrans odbijające, wstrząsało nim wśród 

modlitwy. Wreszcie na wieży zabrzmiało trzy kwadranse na 12-tą—straszna chwila tuż się zbliżała — i sierota, 

westchnąwszy raz ostatni serdecznie do Boga, szedł pełnić radę staruszka. 

 

W kościele tym, między okrągłym w tem miejscu murem a wielkim ołtarzem, był wielki kąt pusty i ciemny; tu to 

strzyga musiała wlec na pożarcie swe ofiary, a kości w stos ogromny zrzucała. Marcin, podług porady dziadka, 

wszedł tam, i jako chłopcy zakopują się nieraz pod kopice siana, wczołgnął się pod ten okropny stóg ludzkich 

piszczeli, czaszek i żeber. 

 

Zaledwie że tego dokonał, zegar na kościele począł bić dwunastą. Z ostatnim dźwiękiem dzwonu rozległ się po 

kościele huk głośny — (to kamień z królewskiege sklepu odwalił się sam na stronę). Marcin, pilnie nadstawiając 

ucha, posłyszał szybkie bieganie wokoło — potem straszny głos zawołał: 

 

— Człecze! gdzie jesteś? ozwij się! 

 

Chłopiec leżał, jak trusia, myśląc sobie w duszy, czy był też kto przed nim taki głupi, żeby się strzydze 

odezwać?... Tymczasem straszydło coraz to głośniej, to okropniej wołało i wyło, słychać było jak czemciś 

rozrzucało, jak przewracało i przesuwało ławki... nareszcie, nie mogąc znaleźć żywej pastwy, przybiegło za 

ołtarz i siadłszy na wierzchu kości, zaczęło wczorajsze szczątki do reszty z ciała ogryzać. W tem zaleciał je widać 

zapach żywej duszy, bo z wściekłym śmiechem wykrzykło: 

 

— Ha, tuś mi to jest, ty mądry ptaszku!... 

Czekaj, teraz mi nie ujdziesz!... 

 

Wystawić że sobie, co się Marcinowi w duszy działo!... Strzyga poczęła obiema rękoma rozrzucać z kupy kości, 

przerzucając je ponad ołtarzem na kościół. Była to wprawdzie praca nie lada, ale piekielnicy szła tak prędko, 

jakby sto rąk miała. Wreszcie biedny sierota czuł, że już jest niedaleko niego. 

 



— Minutka jeszcze — i Boże zmiłuj się duszy mojej pomyślał sobie skruszony. 

 

Alić, zaledwie w duchu domówił tych słów, na wieży uderzyła druga godzina; strzyga zgrzytnęła okropnie i 

biegła z wrzaskiem do otwartego grobu. Kamień z łoskotem sam się za nią zawalił—i wszystko zcichło, jakby 

makiem zasiał. 

 

Marcin wyszedł tedy ze swego ukrycia, a odetchnąwszy głęboko, jakby się na świat nanowo narodził, klęknął 

naprzód przed ołtarzem, dziękując w serdecznej modlitwie Bogu za ocalenie swoje. Potem znużony, odszedł na 

kościół i przyległszy na jednej ławce, zasnął. 

 

Ze świtem, o piątej godzinie, zakrystyan przyszedł otwierać kościół, a z nim król sam, dworzanie i wielka ciżba 

ludu—bo już się po mieście rozniosło o odwadze Marcina. Wszedłszy do kościoła, pojrzeli wszyscy ciekawie, a 

nie widząc nikogo, wykrzykli jednozgodnie: 

 

— Zginął, jak i drudzy! 

 

A król smutnie kiwnął głową. Kiedy się jednak lepiej rozpatrzyli, zdziwili się, widząc poprzewracane i 

porozsuwane ławki, połamane lichtarze, podarte chorągwie, pogryzione świece, kościół wszystek zasiany 

mnóstwem trupich kości — czego przedtem nigdy nie bywało. 

 

Wtem, zbudzony łoskotem tylu ludzi, Marcin się podniósł na ławie. Skoro go ujrzeli, wykrzykli wszyscy 

radośnie, a król ściskał, jak własnego syna, i wiódł go z sobą do zamku, ciekawy przy śniadaniu wysłuchać jego 

powieści. 

 

Marcin radby był co najprędzej biedz do karczmy, do swego staruszka, ale król zatrzymał go gwałtem na obiad. 

 

Tymczasem dziady i baby z całego miasta zbierały w kościele porozrzucane kości i składały je na swe miejsce za 

ołtarz. 

 

Po obiedzie, puszczony przecież od króla, sierota pędził, jak strzała, do swego opiekuna i rzuciwszy się mu do 

nóg, za radę dziękował. Starzec zachęcał go do wytrwania w ufności i męztwie, przez które królowi i zaklętej 

królewnie wróci spokojność, a sobie szczęście zgotuje; i nauczywszy go znowu, co ma czynić, wiódł go o zmroku 

pod same wrota kościelne, błogosławiąc na rozstaniu. 

 

Tą razą chłopiec nie tyle się już uląkł, zostawszy sam w kościele pustym— zwyczajnie, człowiek ze wszystkiem 

się ochrośnie! 

 

Spokojnie na modlitwie spędził czas ku północy, a kiedy godzina straszna się zbliżała, szedł, podług rady 

starcowej, na chór, zamknąwszy za sobą drzwiczki i święconą kredą je opisawszy. Przytulony za organem 

czekał, co się dalej stanie. 

 

Dwunasta wybiła znowu — wieko od grobów znów się z hukiem odwaliło—i strzyga wyleciała na kościół. I 

znowu Marcin słyszał jej wycia i wrzaski, okropniejsze jeszcze niż wczora— walenie ławek, rzucanie kośćmi i 

lichtarzami... wreszcie na chwilę ucichło. 

 

Chłopiec ciekawy, co się stało, wychylił głowę z za organu i ujrzał okropną, czarną poczwarę, z rozwianym, 

ognistym włosem, krwawemi oczyma i strasznemi kłami, w pośród kościoła nieruchomie stojącą. Wylękniony 

tak okropnem widziadłem, rzucił się nazad za organ; ale w tej chwili postrzegła go strzyga. 

 



— Hal przeklętniku, tameś to?... Czekaj! zaraz ja cię dostanę! — wrzasła i biegła do drzwiczek od chóru. Ale 

słabe, drewniane drzwiczki, opisane święconą kredą, stały, jak mur, nieruchome przeciw mocy złej. 

 

Straszydło poleciało wtedy do otwartego grobu i wnet wróciło, wlokąc za sobą z łoskotem trumnę. Postawiła ją 

pod chórem i znów pobiegła po drugą. Drugą stawiła na pierwszej i znów po trzecią bieżała. Tak nastawiała 

wreszcie trumien dziesięć, jak schody, aż do samego prawie chóru i już drapała się po nich z jedenastą. 

 

Marcin widział, że jak tę jeszcze postawi, dostanie się do jego schronienia — kiedy więc strzyga z nią pnie się, 

on, zebrawszy do serca wszystką swą odwagę, wyrwał z organu wielką drewnianą fujarę i pchnął nią z całej siły 

najwyżej stojącą trumnę. Całe rusztowanie rozsypało się z strasznym hałasem, przywalając sobą upiorzycę... 

 

Ale przeklętego nie zabić! — w tej chwili podniosła się z pod stosu trumien, i kłapiąc wściekle zębami, straszne 

zionąwszy przekleństwo, znowu się wzięła do pracy. Nim wszakże dziewięć trumien postawić zdążyła, wybiła 

druga godzina. 

 

Rycząc straszydło odleciało do otwartego lochu, a wszystkie trumien jedenaście same za nią sunęły się. Kamień 

padł znów na swe miejsce, a Marcin, z śmiertelnej oswobodzony trwogi, podziękowawszy znowu Bogu, usnął. 

 

Kiedy o świcie król i wszyscy ciekawi weszli do kościoła, widząc nowe spustoszenie, wołać poczęli Marcina, 

gdzie jest. Zbudził się chłopiec, a zeszedłszy z chóru, wśród powszechnej radości udał się z królem na zamek, 

gdzie znów aż do poobiedzia zostać musiał, opowiadając wszystko, co się w nocy działo. 

 

Za powrotem do karczmy staruszek go upewnił, że byle jeszcze jeden raz wytrwał i wykonał wiernie jego radę, 

wybawi zaklętą królewnę. Pouczywszy, jako ma czynić, odwiódł go znowu na wieczór przed kościół i 

błogosławieństwem pożegnał wstępującego we wrota. 

 

Za czasem wróble na strachu siadają. Tak też i nasz Marcin, dzisiaj prawie całkiem bez trwogi wszedł do 

kościoła— chociaż to miał być wóz— przewóz, albo wybawi królewnę, albo zginie straszną śmiercią! 

 

Kiedy dwunasta bić miała, przyczaił się za chrzcielnicą, tuż koło królewskiego grobu. 

 

Północ wybiła: kamień się odwalił, straszliwa strzyga wyleciała na kościół, wpadła za wielki ołtarz i zaczęła 

szukać w kościach. Marcin tymczasem cichutko zstąpił do otwartego grobu, macając, znalazł otwartą trumnę, 

położył się w niej i naznaczywszy wieko święconą kredą w znak krzyża, przykrył się niem cały, maleńką dziurkę 

dla tchu nożem wywierciwszy. Leżąc, modlił się gorąco wśród okropnego wrzasku, wycia i łoskotu, głucho z 

kościoła dochodzących. 

 

Nakoniec zadzwonił zegar drugą godzinę i strzyga, cała w ogniu, wyjąc, wpadła do grobu. Nie znajdując 

otwartej swej trumny, stanęła osłupiona i potem, pobiegłszy do lewej ściany lochu, zaczęła liczyć trumny w 

rzędzie stojące. 

 

— Raz—dwa —trzy—cztery—pięć—sześć! to moja... 

 

I chciała podnosić wieko. Nie mogąc odkryć, biegła do drugiej ściany i znowu liczyć poczęła: 

 

— Raz — dwa — trzy — cztery — pięć — sześć! to moja! — a w tem poczuwszy żywą duszę, wrzasła: — 

Wstawaj ztąd, żywy człowiecze, bo cię na sztuki rozedrę. 

 



Ale sierota, zatknąwszy sobie uszy rękoma, leżał, jak trup istny, prosząc na głos Boga o łaskę dla siebie i 

przeklętej. Napróżno strzyga wyła, groziła i klęła, miotała ogniem i szamotała trumną; napróżno potem zaczęła 

okrutnie jęczyć i prosić o litość, obiecując pokazać mu za to wielkie skarby. Wśród tych jej próśb i obietnic, 

przez okienko dało się słyszeć w grobie pianie kura na plebanii. Jeszcze jeden jęk rozległ się przerażliwie, a za 

nim posłyszał Marcin, jak coś się osunęło i padło przy trumnie. 

 

Na to też on tylko i czekał. Odrzuciwszy z siebie wieko, wstał i podniósł z ziemi śliczną czternastoletnią 

dziewczynę, nagą, w mdłościach leżącą. Otuliwszy swą siermięgą, położył ją na swoich kolanach I tak oparty w 

kąciku, zasnął. 

 

Z porankiem król, z niesłychanem mnóstwem narodu, przyszedłszy do kościoła, znaleźli znowu straszne ślady 

strzygi, ale nie mogąc się dowołać Marcina, nie wiedzieli już, co myśleć; szczęściem nadszedł żebrak, jego 

opiekun, który do grobów otworzyć radził. 

 

Dopieroż to było dziwu, kiedy z odwalonego lochu ukazał się żywy chłopiec, śliczną śpiącą królewnę na ręku 

niosący!... Nie było miary w radości całego miasta, a cóż dopiero króla ojca samego. 

 

Marcin szukał pilnie dziadka, dobroczyńcy swego, ażeby mu do nóg upaść; ale ten zniknął gdzieś bez śladu. 

 

Król, nie wiedząc sposobu, jakby godnie wynagrodzić wybawcę swej jedynaczki, oddał mu ją za żonę—za 

chętną obojgu ich zgodą. 

 

Powiadają niektórzy, że w dzień ich ślubu stał się dziw nowy, gdy wszyscy pożarci niegdyś przez strzygę do życia 

powrócili — ale to są, ot tam! babskie baje. 

 

Tyle pewno, że Marcin po śmierci swego teścia, zacnego i szeroce sławnego Goździka, został królem, pod 

imieniem Ćwieczka pierwszego. A jako sam wprzód zaznał, co to bieda, tak też na tronie był dla narodu 

swojego najlepszym rządcą i ojcem prawym. 

 


