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Jednooczka, Dwuoczka, Trzyoczka
 .    
Pewna kobieta miała trzy córki, na starszą nazwano Jednooczką, bo miała tylko edno oko
pośrodku czoła, średnia była Dwuoczka, bo pod względem oczu nie różniła się od innych
luǳi, na młodszą zaś zwano Trzyoczką, bo pomięǳy parą oczu miała eszcze trzecie oko
na czole.
I dlatego właśnie, że Dwuoczka nie różniła się od innych luǳi, matka i obie siostry
nie mogły e znieść. Poniewierały¹ nią, dawały e na gorszą oǳież, głoǳiły, karmiąc ą
ledwie resztkami własnego posiłku i dokuczały e w ogóle, ak tylko mogły.
Miały one kozę, z którą Dwuoczka musiała choǳić na trawę co rano o głoǳie, tak
mało e siostry eść dawały. I oto pewnego razu siadła sobie nad rowem i płacze tak
rzewnie², że dwie strugi spływa ą e z oczu. Nagle sta e przed nią akaś kobieta.
— Co ci Dwuoczko, czego płaczesz? — zapytała.
— Jakże nie mam płakać? Dlatego, że mam parę oczu, ak inni luǳie, siostry mszczą
się na mnie, głoǳą, zada ą mi na cięższą robotę, w na gorsze suknie mnie ubiera ą, a ǳiś
nie dały mi nic prawie do eǳenia, i aż mdle ę z głodu.
A na to mądra kobieta rzecze:
— Nie płacz, Dwuoczko, dam ci radę, ażebyś nigdy głodną nie była. Ile razy eść ci
się zechce, powieǳ do swo e kozy:
— „Kózko, pó dź! — Głód mó skróć” — to zaraz stanie przed tobą czysto nakryty
stół, a na nim zna ǳiesz tyle smacznego posiłku, że możesz na eść się do syta. Gdy się
na esz, powieǳ tylko:
— „Kózko, uż! — Stolik złóż!” — a stolik zniknie ci zaraz z oczu.
Co powieǳiawszy, mądra kobieta odeszła.
Chcąc się przekonać, czy to prawda, Dwuoczka, że właśnie była barǳo głodna, rzekła
do swo e kozy:
— „Kózko, pó dź! — Głód mi skróć!”.
I w te chwili wiǳi przed sobą stolik nakryty białym obrusem, na nim talerz, nóż,
widelec, srebrna łyżka, a przed talerzem obﬁta i smaczna strawa³. Dwuoczka odmówiła
krótką modlitwę i zabrała się do eǳenia. Na adłszy się, idąc za radą mądre kobiety,
rzecze do kózki:
— „Kózko, uż! — Stolik złóż!” — i wszystko w moment znikło.
— „O, to mi się podoba!” — pomyślała sobie wesoło ǳiewczyna.
Wieczorem, wróciwszy do domu, zastała malutką miskę z lichą⁴ strawą, pozostawioną
e przez siostry, ale nie dotknęła e nawet. Naza utrz⁵ poszła z kozą, również wzgarǳiwszy strawą domową. Z początku nie zwrócono na to uwagi, ale gdy się to powtarzało
coraz częście , siostry zaczęły pode rzewać Dwuoczkę, że musi gǳieś dostawać posiłek,
bo przecież wyżyć by inacze nie mogła. I uraǳiły⁶, że naza utrz pó ǳie z nią na łąkę
Jednooczka, ażeby wyśleǳić, czym się też ona karmi i kto e pomaga.
Tak się też stało. Zaledwie Dwuoczka wybrała się z kózką w drogę, zbliża się do nie
Jednooczka i rzecze:
¹ on ew era — źle traktować. [przypis edytorski]
²rzewn e — smutno. [przypis edytorski]
³ rawa — eǳenie. [przypis edytorski]
⁴ c y — byle aki. [przypis edytorski]
⁵naza u rz — następnego ranka. [przypis edytorski]
⁶ura
— ustalić. [przypis edytorski]
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— Pó dę a ǳiś z tobą, bo chcę się przekonać, czy koza dobrze est pasiona i czy ma
dosyć paszy.
Dwuoczka od razu domyśliła się, że tu o nią choǳi a nie o kozę, wprowaǳiła więc
siostrę w wysoką trawę i rzecze:
— Siądźmy tu, Jednooczko, to ci coś zaśpiewam.
Jednooczka usiadła tym chętnie , że i długa droga i ciepłe słońce uż ą zmęczyły,
a Dwuoczka śpiewała:
„Piękna trawko, powieǳ mi, czy uż Jednooczka śpi?” —
I oto Jednooczka zmrużyła swo e oko edyne i zasnęła. Co wiǳąc, Dwuoczka rzecze
co pręǳe do kózki:
— „Kózko, pó dź! — Głód mi skróć”.
Na to z awił się stolik z posiłkiem, ǳiewczę pod adło obﬁcie i rzecze:
— „Kózko, uż, Stolik złóż!”
W edne chwili wszystko znikło bez śladu. Wtedy Dwuoczka obuǳiła siostrę i rzecze:
— Jednooczko, miałaś pilnować kozy, a zasnęłaś. Gdyby nie a, to koza mogłaby latać
po całym świecie. Pó dź, wraca my do domu.
Poszły do domu, gǳie Dwuoczka znów zostawiła strawę nietkniętą. Postanowiono
tedy, że na drugi ǳień, pó ǳie z nią Trzyoczka paść kozę. I tak się stało. Dwuoczka
wprowaǳiła siostrę w trawę i zaczęła śpiewać, gdy uż usiadły:
„Piękna trawko, powieǳ mi, czy te uż…” Miała zaśpiewać: Trzyoczka śpi, ale pomyliła
się i zaśpiewała:
„Piękna trawko, powieǳ mi, czy też uż Dwuoczka śpi?”
Skutkiem te pomyłki, Trzyoczce zamknęła się para bocznych oczu, ale środkowe
zostało otwarte, czego Dwuoczka nie spostrzegła. Tym ednym okiem otwartym, siostra, podpatrzyła cały e manewr z kózką i za powrotem do domu opowieǳiała wszystko
matce. Matka zgniewała się okrutnie i niewiele myśląc, poderżnęła gardło biedne kózce,
która padła bez życia.
Dla Dwuoczki nastały znowu ciężkie chwile, tym barǳie , że i siostry i matka mściły
się na nie za stratę kozy. Ale razu pewnego, gdy głodna i sponiewierana siadła nad drogą,
zalewa ąc się łzami, sta e przed nią owa mądra kobieta i pyta:
— Czego płaczesz Dwuoczko?
— Jakże nie mam płakać — odpowie ǳiewczę — kiedy matka zarżnęła kozę, która
mnie zawsze na wezwanie karmiła i teraz znowu muszę głód znosić i poniewierkę.
— Nie martw się, Dwuoczko, dam ci dobrą radę — odrzekła mądra kobieta. Poproś
sióstr, ażeby z zabite kozy dały ci same wnętrzności, nic więce ! Gdy e otrzymasz, zakop
e w ziemi przed samym progiem mieszkania waszego, a to ci szczęście przyniesie.
Mądra kobieta zamilkła a Dwuoczka iǳie do domu i prosi siostry:
— Kochane siostrzyczki, da cie mi choć część nasze kozy, da cie mi choćby same
elita, same wnętrzności, a się i tym zadowolę.
Siostry roześmiały się i rzekły:
— Jeśli o wnętrzności choǳi, to weź e sobie!
Dwuoczka zabrała wnętrzności kozy i wieczorem z całą ostrożnością, nie spostrzeżona
przez nikogo, zakopała e w ziemi przed progiem mieszkania.
Naza utrz, gdy wszyscy wstali, patrzą, a przed domem stoi prześliczne, rozłożyste drzewo o srebrnych liściach i złotych abłkach. Tak pięknego drzewa nikt chyba nie miał na
całym świecie! Ale ani matka, ani siostry Dwuoczki nie wieǳiały, skąd się to drzewo
wzięło, ona edna tylko była pewna, że to stało się skutkiem zakopania przez nią w ziemi
wnętrzności kozy.
I rzecze matka do Jednookie :
— Wleź no, mo e ǳiecko, na drzewo i narwĳ nam tych złotych abłek.
Jednooka spełniła rozkaz matki z wielką ochotą, gdy ednak dotknęła się którego
abłka, ono wraz z gałęzią cofało się w górę. Próbowała e pochwycić na rozmaite sposoby,
ale nadaremnie. Nawet żadne gałązki ułamać nie zdołała.
— Ach, trudno e z tym ednym okiem! — rzekła matka. We dźże ty, Trzyoczko, to
narwiesz nam tego dobrego cały fartuszek.
Wlazła Trzyoczka na drzewo, ale i z nią powtórzyło się toż samo. Ani edno abłuszko, ani edna gałązka nie dały się u ąć i ǳiewczyna po wielkich trudach, śladem siostry
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Jednookie , zleźć musiała zawstyǳona na ziemię.
W końcu sama stara wlazła na drzewo, ale i ona chwytała abłka i gałęzie w ten sposób,
że zawsze traﬁała w próżnię.
Co wiǳąc, Dwuoczka rzecze:
— We dę i a także, może będę szczęśliwszą od was.
Siostry zaczęły wprawǳie urągać e parze oczu, ale Dwuoczka szybko wdrapała się
na drzewo, a złote abłuszka wcale nie cofały się przed nią, owszem nazrywała ich pełen
fartuszek.
Matka wzięła e od nie , ale zamiast poǳiękować, i ona i siostry eszcze barǳie zaczęły
dokuczać ǳiewczynie, że udało się e to zrobić, czego one dokonać nie mogły.
Gdy pewnego razu stały wszystkie przed domem pod drzewem, nad echał akiś młody
rycerz.
— Dwuoczko, esteś tak brudna i obdarta, że schowa się czym pręǳe , bo byśmy się
musiały wstyǳić za ciebie.
Co mówiąc, narzuciły na nią pustą beczkę, która właśnie stała pod drzewem, a trochę
zerwanych abłek cisnęły także za nią.
Gdy się rycerz przybliżył, okazało się, że był to barǳo piękny mężczyzna, który ął⁷ się
przyglądać drzewu o srebrnych liściach i złotych owocach z wielkim poǳiwem i zapytał:
— Do kogo należy to piękne drzewo? Kto by mi dał edną gałązkę z tego drzewa,
temu dam w zamian to, czego sam zechce.
Na to oświadczyły siostry Jednooczka i Trzyoczka, że drzewo est ich własnością i że
chętnie oﬁaru ą mu edną gałązkę.
Daremnie ednak obie, wśród naǳwycza nych wysiłków, starały się ułamać gałązkę
lub zerwać abłko z drzewa.
Rycerz więc rzecze:
— Rzecz ǳiwna, drzewo należy do was, a wy nie macie nad nim żadne właǳy?
Zaledwie powieǳiał te słowa, Dwuoczka wyrzuciła z beczki parę abłuszek, które zatoczyły się do stóp rycerza. Bo Dwuoczka rozgniewała się, że siostry podały e drzewo za
swo ą własność.
Rycerz, spostrzegłszy abłka, zǳiwiony pyta, skąd się wzięły? Jednooczka z Trzyoczką
odparły na to, iż ma ą eszcze edną siostrę, ale nie mogą e pokazać, bo ma tylko parę
oczu, ak inni luǳie. Ale rycerz zażądał koniecznie, ażeby mu ą pokazano i zawołał:
— Dwuoczko, pokaż się!
I Dwuoczka natychmiast wylazła z beczki. Rycerza olśniła e naǳwycza na piękność
i rzekł:
— Dwuoczko, ty niezawodnie bęǳiesz mogła uǳielić edną gałązkę z tego drzewa?
— O tak! — odparła. — Chętnie to uczynię, gdyż drzewo est mo ą własnością.
Co powieǳiawszy, wlazła na drzewo, złamała gałązkę pełną srebrnych liści i złotych
abłek, i podała ą rycerzowi.
— Cóż a ci mam dać za to? — zapytał rycerz.
— Ach — odparła Dwuoczka, — głód i pragnienie mi dokucza, smutek i nęǳa
mnie dręczą od świtu do późne nocy, i gdybyś mnie wziął z sobą i stąd uwolnił, byłabym
szczęśliwa!
Na to rycerz posaǳił ą na swoim koniu, zawiózł do siebie, tam dał e piękne szaty,
napoił, nakarmił, rozweselił, a że mu się ogromnie podobała, zaręczył się z nią i wkrótce
potem wyprawił huczne wesele.
Gdy Dwuoczkę zabrał rycerz z sobą, obie siostry o mało się nie pochorowały z zazdrości, ale pocieszała e myśl, że ma ą przecież cudne drzewo, a chociaż nie mogą zrywać
z niego owoców, to ednak każdy bęǳie przed niem stawał i sławę ich rozgłaszał po
świecie.
— „Kto wie, gǳie dla nas pszenica kwitnie?” — mówiły sobie na pociechę.
Ale naza utrz drzewo znikło, a z nim zniknęły naǳie e! A gdy Dwuoczka wy rzała
przez okno swego poko u, spostrzegła, ku wielkie radości, że drzewo podążyło e śladem
i tuż przed e oknem stoi.
Dwuoczka przez długie lata była szczęśliwą. Pewnego razu przyszły do nie dwie ubo⁷

(daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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gie kobiety z prośbą o wsparcie. Dwuoczka przy rzała im się z uwagą i poznała obie
siostry: Jednooczkę i Trzyoczkę, które tak zbiedniały, że musiały choǳić od domu do
domu i żebrać o ałmużnę.
Ale Dwuoczka przy ęła e z radością, wyświadczyła im dużo dobrego i tak dbała o nie,
że z całego serca żałować poczęły, że tak źle obchoǳiły się z nią za młodu.

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ ednooczka-dwuoczka-trzyoczka
Tekst opracowany na podstawie: Bracia Grimm, Baśnie, Złota Biblioteczka; , Warszawa 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Marta Nieǳiałkowska, Paweł Kozioł, Weronika Trzeciak.
Okładka na podstawie: TheodoreWLee@Flickr, CC BY .
ISBN ----
e rzy o ne ek ury
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak o e z o c
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

    

 Jednooczka, Dwuoczka, Trzyoczka



