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Był raz pewien biedak, który miał ładną córkę. Bieda, Córka
Zdarzyło mu się mówić z królem, więc chcąc się pokazać, aki to on wielki, rzecze do Król, Próżność, Ambic a

króla:
— Ja mam córkę, która umie prząść złoto ze słomy.
A król mu na to:
— O, to sztuka, która mi się barǳo podoba. Jeżeli two a córka est tak zręczną, ak

mówisz, to przyprowadź ą utro do mego pałacu, a wystawię ą na próbę.
Gdy ǳiewczyna przyszła, król zaprowaǳił ą do izby pełne słomy, dał e kąǳiel¹,

motowidło² i rzekł:
— Weź się do roboty, a eżeli przez całą noc do utrze szego rana nie uprzęǳiesz złota Praca

z te słomy, to musisz umrzeć!
Co powieǳiawszy, zamknął komórkę własnoręcznie, ona zaś pozostała sama.
Sieǳi biedna córka ambitnego o ca i nie wie, ak ma życie ocalić. Bo nie miała przecie Ambic a, Strach, Łzy

na mnie szego po ęcia, ak się robi złoto ze słomy. Je niepokó stawał się co raz większy,
aż na koniec zaczęła płakać. Na to drzwi się otworzyły znienacka i wszedł mały człeczynka
ze słowami:

— Dobry wieczór panieneczce, o cóż to panienka tak płacze?
— Ach! — odparło ǳiewczę — mam uprząść złoto ze słomy, a a tego nie umiem.
Na to rzekł człowieczek:
— Co mi dasz, eżeli cię wyręczę w robocie?
— Dam ci swo ą wstążeczkę ze szyi — odrzekła.
Karzeł wziął wstążeczkę, zasiadł przy kąǳieli, trzy razy pociągnął — szur, szur, szur,

i motowidło było pełne. Założył e powtórnie — szur, szur, szur, i znów e napełnił.
Trwało to aż do rana, dopóki nie uprządł całe słomy i nie narobił stosu nici złotych.

Już o wschoǳie słońca wszedł król, a gdy spostrzegł złoto, ǳiwił się i ucieszył, ale Król, Chciwość
ego pożądliwość stała się tym większa. Kazał ǳiewczęciu przenieść się do innego poko u,
pełnego słomy, które było eszcze więce , i kazał e tę słomę uprząść przez edną noc pod
groźbą utraty życia.

ǲiewczyna nie mogła sobie zaraǳić i płakała. I znowu drzwi się otworzyły, a do
poko u wszedł mały człowieczek i rzecze:

— Co mi dasz, eżeli ci tę słomę w złoto zamienię?
— Dam ci pierścionek z palca — odparło ǳiewczę.
Człowieczek wziął pierścień, zaczął znowu prząść i do rana uprządł cały zapas słomy

na błyszczące złoto. Król ucieszył się barǳo na widok takiego stosu nici złotych; ale wciąż Król, Chciwość
eszcze nienasycony, kazał córce ambitnego o ca, przenieść się do inne komnaty, o wiele
większe , a pełne słomy, którą polecił e uprząść w ciągu edne nocy.

— Jeżeli ci się to uda — rzecze odchoǳąc — to się z tobą ożenię!
Bo chociaż to córka pospolitego trutnia³ — pomyślał sobie — to ednak bogatsze

panny nie zna dę na całym świecie.
Gdy ǳiewczę zostało same, przyszedł karzeł po raz trzeci i rzecze:

¹kąǳiel — pęk lnu, konopi albo wełny przygotowane do przęǳenia, umocowany na przęślicy lub koło-
wrotku. [przypis edytorski]

²motowidło — przyrząd do odmierzania i zwĳania motki nici, przęǳy. [przypis edytorski]
³truteń (przen.) — darmoz ad, pasożyt, próżniak. [przypis edytorski]
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— Co mi dasz, eżeli ci eszcze i tym razem uprzędę złoto ze słomy?
— Nie mam nic więce do dania — odparło ǳiewczę.
Przyrzeknĳ że mi, iż gdy zostaniesz królową, to oddasz mi pierwsze swo e ǳiecko! Przysięga, ǲiecko
„Kto wie, kiedy to tam bęǳie! — pomyślała sobie ǳiewczyna, bo zresztą akże mogła

sobie pomóc inacze w takie niedoli! Więc obiecała karlikowi to, czego żądał, on zaś
eszcze raz uprządł złoto ze słomy.

A gdy naza utrz król przyszedł i zastał wszystko według życzenia, wyprawił wesele Wesele, Naroǳiny, ǲiecko
i córka ubogiego człowieka stała się królową. Ale po upływie roku, powiła⁴śliczne ǳiecko,
gdy wtem mały człowieczek znienacka z awił się przed nią i mówi:

— No, da że mi to, coś mi obiecała.
Królowa przestraszyła się i ofiarowywała karłowi wszystkie skarby państwa, byle e Strach

ǳiecko zostawił, ale on rzekł:
— Nie!, istota ży ąca est mi o wiele droższą od wszystkich skarbów świata.
Na to królowa zaczęła tak strasznie wyrzekać⁵ i ęczeć, że karzeł zlitował się nad nią.
— Zostawiam ci trzy dni czasu — rzekł do nie . — Jeżeli po upływie tego terminu

powiesz mi, ak mam na imię, to zostawię ci ǳiecko.
I otóż zaczęła królowa namyślać się przez całą noc i przypominała sobie wszystkie Imię

imiona, akie tylko słyszała kiedykolwiek. Rozesłała przy tym luǳi po całym kra u, ażeby
się przepytywali, gǳie i akie imiona eszcze być mogą.

Gdy na drugi ǳień przyszedł karzeł, zaczęła wymawiać: Kacper, Melchior, Baltazar Imię
i tak wszystkie znane sobie imiona po kolei. Ale przy każdym mały człowieczek kręcił
głową i mówił:

— Nie, to nie mo e imię!
Na drugi ǳień królowa kazała rozpytywać się w sąsieǳtwie, akie imiona miewa ą

mężczyźni i wyrecytowała karłowi cały szereg ǳiwnych, cudacznych przezwisk:
— Może się nazywasz Zebronóg? A może Baranimózg? A może Zimnożab?
Ale na wszystko karzeł wzruszał tylko ramionami.
Trzeciego dnia wrócił posłaniec i opowieǳiał co następu e:
— Nowych imion nie mogłem wyszukać, ale gdy wszedłem na edną wysoką górę Góra, Dom, Ogień

pod lasem, gǳie lis i za ąc mówią sobie „Dobranoc”, spostrzegłem tam mały domek,
a przed tym domkiem palił się ogień, a dokoła ognia skakał okrutnie śmieszny człeczyna,
podnosił edną nogę i zawołał:

„ǲisia piekę, utro ważę,
A po utrze sobie każę
Oddać ǳiecko od królowe .
Niecha się aby nikt nie dowie,
Że się Rupiec-Kopeć zowię!

Można sobie wyobrazić, ak się królowa ucieszyła, poznawszy przezwiska karła, a gdy
ten przyszedł i rzekł:

— No, królowo, akież mam imię? — odrzekła:
— Czy zwiesz się pies?
— Nie!
— Czy zwiesz się bies⁶?
— Nie!
— To się „Rupiec-Kopeć” zwiesz!
— Ach, to ci chyba sam diabeł powieǳiał! — ryknął karzeł i uderzył prawą nogą

w ziemię tak mocno, że aż się zapadła.
Wtedy ze złości porwał lewą nogę obiema rękoma i sam ą sobie strzaskał na dwo e.

⁴powić — uroǳić. [przypis edytorski]
⁵wyrzekać — narzekać, skarżyć się. [przypis edytorski]
⁶bies — diabeł. [przypis edytorski]
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