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Była raz biedna służąca, barǳo pracowita i czysta, co ǳień wymiatała dom, a śmiecie
zsypywała na wielki stos za drzwiami.
Pewnego ranka, gdy znowu chciała się zabrać do pracy, znalazła list na swoim stole,
a że nie umiała czytać, postawiła więc miotłę w kącie i poszła z listem do swoich państwa.
W liście było zaproszenie od małych luǳi, którzy zwracali się do ǳiewczyny z prośbą,
ażeby im chciała potrzymać ǳiecko do chrztu.
ǲiewczyna nie wieǳiała, co ma zrobić; w końcu, ulega ąc długim namowom, przy
uwaǳe państwa, że takich zaprosin się nigdy nie odrzuca, zgoǳiła się.
Przyszło więc trzech małych luǳi i zaprowaǳiło ą do puste góry, gǳie ży ą karły.
Wszystko tam było małe ale tak wǳięczne, tak ładne, że nie można było niczego zarzucić.
Matka ǳiecka, eszcze chora, leżała w łóżku z czarnego hebanu¹, nabĳanego złotem
i perłami, kołdra była w haach, kołyska ze słoniowe kości, a wanna ze szczerego srebra.
I służąca została teraz matką chrzestną, po czym zapragnęła wrócić do domu, ale mali
luǳie zaczęli ą prosić usilnie, ażeby eszcze trzy dni pozostała u nich.
Została tedy i żyła rozkosznie i wesoło, a malcy robili wszystko, ażeby ą zadowolić. W końcu chciała puścić się w drogę powrotną, wtedy wypchali e kieszenie złotem
i wyprowaǳili z góry.
Gdy przyszła do domu, chciała wziąć się do roboty; bierze tedy² szczotkę, sto ącą
w kącie i zaczyna zamiatać. Na to przychoǳą obcy luǳie i pyta ą, co ona za edna i co tu
ma do czynienia³?
Bo to nie trzy dni, ak myślała, lecz całe siedem lat przebyła u karzełków w górze,
a e dawni państwo przez ten czas pomarli.

¹heban — cenne drewno egzotyczne o czarne barwie. [przypis edytorski]
²tedy — więc, zatem. [przypis edytorski]
³co tu ma do czynienia — co tu robi. [przypis edytorski]
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