Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

JOANNA PAPUZIŃSKA
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     O niedźwieǳiu królewiczu    
Żył sobie król i miał on córkę, a tak była piękna i mądra, że cały kra ą poǳiwiał i kochał.
I król też miłował swo ą córkę barǳo. A tylko królowa, e matka, była zazdrosna o nią
okropnie, bo sama chciała być na ważnie sza. I tak obmyślała, co tu zrobić, żeby królewnie
zaszkoǳić. A że znała się królowa na różnych czarach i ziołach, utarła akichś proszków
magicznych i dała córce do wypicia z kawą. A córka myślała, że to tylko kawa, i wypiła.
A od tych czarów ǳiecko e się uroǳiło, ale nie prawǳiwe, tylko niedźwiadek mały.
Więc królowa powieǳiała do męża swego:
— Wiǳisz, tak ą kochałeś i lubiłeś, a ona co ci zrobiła? Potwora ci uroǳiła!
Król się rozgniewał barǳo i kazał rybakom wpakować córkę do łódki i puścić na
morze, żeby utopiła się. Ale powiał taki wiatr silny, że łódkę razem z królewną i niedźwiadkiem rozbił na akie ś wyspie. Wyszła królewna z wody, złapała małego niedźwiadka
i chciała go do morza rzucić i utopić ako przyczynę swo ego nieszczęścia, ale malutki
ob ął e szy ę swymi niedźwieǳimi łapkami i zaczął płakać tak żałośnie, że pożałowała
go królewna.
— Skoro tak płacze, to nie utopię go, niech sobie ży e, ak długo chce.
I zostali obo e na te wysepce.

Kiedy tylko niedźwiadek podrósł trochę, wygrzebał dla mamy norę, kry ówkę w ziemi
i zdobywał dla nie pożywienie: a to miód leśny, a to owoce, a to znów korzonki adalne.
A gdy dwa lata skończył niedźwiadek, to tak powieǳiał do matki:
— Mamo, a będę próbował przepłynąć z powrotem na naszą ziemię, a eśli mi się
uda, to mama siąǳie na moim grzbiecie, uchwyci się sierści i razem przepłyniemy. Tak też
i uczynili, a niedźwiadek znowu dla matki wykopał kry ówkę i zaczął choǳić po żywność
do miasta. Przyszedł do piekarza i prosi:
— Da mi coś do eǳenia dla mo e mamy! — i piekarz dał mu chleba.
Przyszedł do rzeźnika i tak samo prosił, to dostał mięsa. I od kramu do kramu choǳił,
a w każdym coś dostał, bo nikt mu nie odmówił. I tak tę swo ą mamę żywił.
Poszedł nawet niedźwiadek do te królowe , co była matką ego mamy, i mówi:
— A ty byś też mi mogła coś dać do ubrania dla mo e mamy.
— A co byś ty chciał dla mamy? — pyta królowa.
No i dostał suknię, pończochy, trzewiki, wszystko piękne, ślubne i zaniósł to swo e
mamie i teraz sieǳiała w te amie pięknie ubrana.
A w sąsiednim królestwie, niedaleko, panował król młody, co eszcze był kawalerem.
I ten król miał kucharza, a niedźwiadek do niego przychoǳił brać eǳenie dla swo e
mamy.
A ten kucharz dawał mu chleba, okrasy, słoniny, coraz więce i więce , ale martwił się
w końcu, że tak dużo mu ze spiżarni ubywa.
Zapytał kiedyś król młody swo ego kucharza:
— A coś ty ǳisia taki niewesoły?

— Jaśnie królu — odparł kucharz — akże a mam być wesoły, kiedy tu choǳi
taki zwierz i każe sobie żywność oddawać, a a przecie mam wszystko pod rachunkiem,
wyliczone.
— Nie martw się, mó drogi — powieǳiał mu król. — Ja tu wartę wystawię i ak
ten zwierz eszcze raz przy ǳie, to każę go zabić.
No i ten młody król wystawił wartę, ale ak niedźwiadek przyszedł, to żaden żołnierz
nie chciał go nawet tknąć.
Oba królowie po echali na polowanie: ten stary, o ciec te córki i ten młody kawaler.
Wtedy naprzeciwko młodemu królowi wyszedł niedźwiadek, a król zaraz strzelił do niego,
ale nie traﬁł. Strzelił eszcze raz i znowu spudłował.
— Co za przyczyna — myśli sobie król młody — że ten zwierz pięć kroków przede
mną iǳie, a a go traﬁć nie mogę?
I tak dale szedł za nim i strzelał, ale kule omĳały zwierza, aż w końcu niedźwiadek
zaprowaǳił młodego króla do same amy i powiada do niego:
— Tam est mo a mama, ty mógłbyś się z nią ożenić i zostałbyś moim o cem.
— A co ty tam masz za mamę, co by się dla mnie na żonę nadała? — pyta król młody.
— A no pode dź i zawoła ą, to sam zobaczysz. — mówi zwierz.
Podszedł król do samych drzwi i poprosił:
— He , kto tam est, niechże wy ǳie do mnie!
I wyszła do niego prześliczna panna, że eszcze w życiu takie piękne nie wiǳiał.
Tak więc król młody po ął królewnę za żonę i wyprawili wesele wspaniałe, takie, że
świat się ǳiwował. I król stary też był gościem na tym weselu, ale kawaler nie wieǳiał,
że z ego córką się ożenił, a o ciec królewny też nie wieǳiał, że to ego córka, bo e wcale
nie poznał.
Niedługo po weselisku niedźwiadek kazał młodemu królowi wypowieǳieć wo nę staremu królowi.
I wydali sobie wo nę, a niedźwiedź szedł z tym wo skiem na starego króla, aż mu całe
królestwo odebrali i wygnali go.
Powieǳiał wtedy niedźwiedź temu królowi, co się z ego mamą ożenił:
— Teraz ty masz swo e królestwo, a a mam swo e, po starym królu, co moim ǳiadkiem est. Musisz eszcze tylko edną rzecz, o cze, zrobić dla mnie. Tnĳ mnie trzy razy
mieczem przez plecy, z całe swo e siły, na mocnie , ak tylko możesz.
— Jak to mam cię ciąć mieczem? Ja nie chcę cię ukrzywǳić! Za syna cię wziąłem!
— oburzył się król.
— Nie, nie ukrzywǳisz mnie, a tylko zły czar ze mnie zde miesz!
I tak też król uczynił, a gdy przeciął niedźwieǳią skórę, ona na ziemię spadła i zwierz
stał się człowiekiem. I oba byli królami.
A król stary i zazdrosna królowa, ego żona, zawstyǳeni, w świat sobie gǳieś poszli.
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