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Mali czaroǳieje
 .    

Pewien szewc nie z własne winy tak zubożał, że nic mu uż nie zostało, ak tylko trochę Bieda, Pobożność
skóry na edną parę trzewików¹. Razu pewnego, wieczorem, przykra ał skórę i chciał
naza utrz z rana wziąć się do roboty, a że miał czyste sumienie, położył się przeto spoko nie
do łóżka, Bogu się polecił i zasnął.

Z rana, zmówiwszy pacierz, chciał zacząć robotę, patrzy, a tu na stole oba trzewiki Modlitwa, Pobożność
sto ą zupełnie wykończone. Zǳiwił się i nie wieǳiał, co ma o tym sąǳić. Wziął trzewiki
do rąk, ażeby e z bliska obe rzeć; były wykonane tak porządnie, iż żaden ścieg nie był
błędny; było to po prostu arcyǳieło kunsztu szewskiego. Wkrótce potem znalazł się
amator, a ponieważ trzewiki barǳo mu się spodobały, zapłacił przeto² więce niż zwykle,
a szewc mógł za te pieniąǳe kupić skóry na dwie pary trzewików.

Przykra ał e wieczorem i chciał naza utrz wziąć się z zapałem do roboty, ale było Pieniąǳ
to zbyteczne, gdyż wstawszy z łóżka, znalazł trzewiki gotowe, a i kupcy z awili się też
niebawem i dostał tyle pienięǳy, że mógł nabyć skóry na cztery pary trzewików. Te cztery
pary naza utrz z rana były także wykonane wzorowo i tak ǳiało się ciągle. Cokolwiek
przykra ał z wieczora, to było wykończone z rana, tak że znowu przybrał wygląd stateczny
i wyszedł na porządnego człowieka.

Pewnego wieczora przed samem Bożym Naroǳeniem, przykra awszy skórę, szewc
rzekł do żony:

— Jak myślisz? A może byśmy te nocy nie spali, ażeby się przekonać, kto też przy-
choǳi nam z taką pomocą?

Żona przystała na ten pro ekt i obsaǳiła świecę; potem obo e schowali się w ednym
z kątów poko u za ubraniem, które tam wisiało.

O same północy przyszło czterech maluteńkich, ładniutkich, nagich mężczyzn, za- Praca
siadło do warsztatu szewca, wzięło w ręce przykra aną skórę i ęło³ swymi paluszkami
tak zręcznie i prędko kleić, zeszywać, przybĳać i przyklepywać, iż szewc nie mógł oczu
oderwać z poǳiwu. Nie przestali dopóty, dopóki wszystko nie było gotowe; po czym
trzewiki zrobione postawili na stole i uciekli.

Naza utrz z rana rzecze ma strowa:
— Ci mali luǳie zbogacili⁴ nas, trzeba im za to wǳięczność okazać. Biega ą naǳy, nie

okryci, więc musi im być zimno. Wiesz co? Ja uszy ę dla nich koszulki, kurtki i spodeńki⁵,
a także zrobię dla każdego po parze pończoszek; zróbże ty dla każdego po parze trzewików.

Szewc odparł:
— Chętnie zgaǳam się na to.
I wieczorem, gdy skończyli wszystko, ułożyli prezenty na stole zamiast przykra ane

skóry i schowali się znowu, ażeby zobaczyć, ak się też mali luǳie zachowa ą.
O północy z awili się malcy i chcieli niezwłocznie przystąpić do pracy, gdy ednak

zamiast skóry znaleźli piękne ubranka, zǳiwili się zrazu, po czym ednak okazali nad-
zwycza ną radość.

Ubrali się ak na pięknie , śpiewa ąc: Śpiew

¹trzewik — sznurowany but z cholewką. [przypis edytorski]
²przeto (daw.) — wobec tego. [przypis edytorski]
³jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁴zbogacić (daw.) — wzbogacić. [przypis edytorski]
⁵spodeńki — ǳiś popr.: spodenki. [przypis edytorski]
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„Może nie ładni chłopcy z nas?
Więc szewstwo uż porzucić czas!

Z tymi słowy ęli klaskać w ręce, tańczyć, skakać po stołkach i ławkach. W końcu Taniec
doskakali do drzwi.

Od tego czasu uż się nie pokazywali, ale szewcowi szło dobrze aż do końca życia i we
wszystkim mu się powiodło, cokolwiek przedsięwziął.
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