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O ǳielnym krawczyku
 .  
Pewnego letniego poranka sieǳiał sobie krawczyk przy stole koło okna i, pogwizdu ąc
wesoło, szył ile siły. Ulicą zaś szła wieśniaczka woła ąc:
— Powidła doskonałe! Powidła doskonałe!
Mile brzmiało to w uszach krawczyka; wytknął więc głowę przez okno i zawołał:
— Chodźcie tu na górę, dobra kobiecino, tu się na łacnie ¹ pozbęǳiecie swego towaru!
Wieśniaczka z ciężkimi koszami weszła po trzech schodkach do mieszkania krawczyka,
który kazał e otworzyć wszystkie garnki. Po kolei podnosił każdy z nich, obwąchiwał
starannie, a wreszcie rzekł:
— Powidła wyda ą mi się dobre, odważcie mi, droga kobiecino, cztery łuty² albo
choćby i ćwierć funta³!
Kobieta, która spoǳiewała się tu wielkiego zbytu, dała mu, ile żądał, ale zeszła ze
schodów barǳo zagniewana.
— No, niecha mi Bóg pobłogosławi te powidła! — zawołał krawczyk. — Oby mi
one dodały siły i mocy!
Po czym wy ął z sza chleb, ukroił sobie sporą pa dę i posmarował ą powidłami.
— Niezłe to bęǳie — rzekł — ale zanim skosztu ę, muszę wpierw skończyć surdut.
Położył chleb na oknie i począł szyć dale , robiąc z radości coraz dłuższe ściegi.
Tymczasem zapach powideł dotarł do much na ścianie i zwabił e na ucztę. Wielką
chmarą obsiadły wnet chleb.
— E że, kto was tu prosił? — rzekł krawczyk i odegnał e.
Ale muchy, które nie rozumiały luǳkie mowy, wracały ciągle w coraz licznie szym
towarzystwie. Wreszcie krawczyk rozsierǳił się barǳo, chwycił ścierkę i… — Poczeka cie, a was nauczę! — trzepnął nią bez litości. Kiedy podniósł ścierkę i policzył swo e
oﬁary, przekonał się, że siedem much padło trupem!
— Toś ty taki zuch! — rzekł krawczyk do siebie, poǳiwia ąc sam swo e męstwo
— niecha się o tym całe miasto dowie! I szybko przykroił sobie pas, a na nim wyszył
wielkimi literami: „ za ednym zamachem!”.
— E , cóż tam miasto! — rzekł do siebie. — Cały świat powinien się o tym dowieǳieć! — a serce aż mu podskoczyło z radości.
Wǳiał więc krawczyk swó pas i postanowił ruszyć w świat, gdyż warsztat był za ciasny
dla ego waleczności. Przed wy ściem przeszukał całe mieszkanie, aby się przekonać, czy
nie zna ǳie czegoś, co by mógł zabrać ze sobą, ale nic więce nie znalazł, tylko kawałek
sera, który wsaǳił do kieszeni. Przed domem u rzał ptaszka, który zaplątał się w gałęziach
krzaka, schował więc i ego do kieszeni.
Wreszcie ruszył bohaterski krawczyk w drogę, a że był lekki, nie odczuwał zmęczenia.
Droga wiodła na górę. Gdy krawczyk dotarł na szczyt, u rzał strasznego olbrzyma, który
rozglądał się dokoła.

¹łacnie (daw.) — łatwo; pomyślnie, skutecznie. [przypis edytorski]
²łut — dawna ednostka miary masy, w zależności od czasu i regionu wynosiła od  do  gramów. [przypis
edytorski]
³funt — tu: dawna ednostka masy, w zależności od czasu i regionu wynosiła od , do  kg. [przypis
edytorski]

Pycha

— ǲień dobry, kolego! — zawołał krawczyk. — Oglądasz sobie daleki świat? Ja
właśnie tam idę, eśli chcesz, zabierz się ze mną!
Olbrzym spo rzał wzgardliwie na krawczyka i rzekł:
— Ty smyku! Ty mizerny łapserdaku!
A na to krawczyk:
— Przeczyta tu, aki ze mnie mąż!
Olbrzym przeczytał: „ za ednym zamachem!”, a sąǳąc, że mowa tu o luǳiach,
których krawczyk zabił za ednym zamachem, nabrał wielkiego respektu dla małego zucha.
Chciał go ednak wpierw wypróbować, wziął więc do ręki kamień i ścisnął go, aż
trysnęła woda.
— Zrób i ty to — rzekł — a uznam cię za silnego męża!
— Jeśli o to tylko iǳie! — odparł krawczyk — to dla mnie zabawka — sięgnął do
kieszeni, wydobył ser i ścisnął go w dłoni, aż sok wyciekł z niego.
— Wiǳisz — rzekł — to było nawet lepie zrobione!
Olbrzym sam nie wieǳiał, co na to powieǳieć. Aby wystawić krawczyka na eszcze
edną próbę, wziął ciężki kamień i rzucił go tak wysoko, że ledwie go było widać.
— Zrób tak i ty, malcze! — zawołał.
— To było niezłe — odparł krawczyk — ale kamień spadł ednak z powrotem. —
Sięgnął do kieszeni, wyciągnął ptaszka i rzucił go w górę. Ptak, rad z oǳyskane wolności,
wzbił się w przestworza i po chwili zniknął im z oczu.
— No, i ak ci się podoba ta sztuka, kolego? — rzekł krawczyk.
— Owszem, rzucać umiesz — odparł olbrzym. — Zobaczymy, czy potraﬁsz też unieść
coś porządnego.
I zaprowaǳił krawczyka do potężnego dębu leżącego na ziemi i rzekł:
— Jeśli esteś dość silny, pomóż mi wynieść to drzewo z lasu!
— Barǳo chętnie — odparł krawczyk — weź tylko pień na ramiona, a a poniosę
wszystkie gałęzie, bo to przecież na cięższe. Olbrzym wziął pień na ramiona, a krawczyk
usiadł na edne z gałęzi, tak iż olbrzym, który nie mógł się oglądać, musiał dźwigać całe
drzewo wraz z krawczykiem. Krawczyk zaś pogwizdywał sobie wesoło piosenkę: „Jeǳie
sobie trzech krawczyków”, akby dźwiganie drzewa było ǳiecinną zabawką.
Po pewnym czasie olbrzym tak się zmęczył, że zawołał:
— Słucha , muszę opuścić drzewo!
Krawczyk zeskoczył natychmiast z gałęzi, chwycił pień obydwiema rękami, akby go
był nosił, i rzekł:
— Taki z ciebie duży chłop, a drzewa nie uniesiesz!
Poszli więc razem dale , a gdy przechoǳili obok drzewa wiśniowego, chwycił olbrzym
koronę drzewa, gǳie rosły na lepsze wisienki, nagiął ą do ziemi i podał krawczykowi, aby
sobie narwał owoców. Ale krawczyk był oczywiście za słaby, aby utrzymać drzewo, toteż
gdy olbrzym puścił e, drzewo wyprostowało się, podrzuciwszy krawczyka wysoko. Gdy
mały zuch spadł znowu bez szwanku, rzekł olbrzym:
— Cóż to, nie masz dość siły, aby utrzymać tę słabą gałązkę?
— Na sile mi nie zbywa — odparł krawczyk — czy sąǳisz, że to coś trudnego dla
męża, który siedmiu zabił za ednym zamachem? Przeskoczyłem przez drzewo, gdyż myśliwi strzelali na dole w krzakach. Zrób i ty to samo, eśli potraﬁsz?
Oczywiście ciężki olbrzym daremnie próbował przeskoczyć przez drzewo i zawisł
wśród gałęzi, tak że krawczyk i tym razem pozostał zwycięzcą.
— Jeżeli esteś taki ǳielny — rzekł olbrzym — chodź do nasze askini i przenocu
u nas.
Krawczyk zgoǳił się i poszedł za nim. W askini sieǳiało przy ogniu wielu olbrzymów, a każdy trzymał w ręku pieczone agnię i adł. Krawczyk roze rzał się dokoła i pomyślał: „E że, toż tu o wiele przestronnie niż w mo e izdebce!”
Olbrzym wskazał mu łóżko, żeby się przespał. Ale łóżko było dla krawczyka o wiele
za duże, toteż zamiast położyć się na nim, przykucnął w kąciku. O północy olbrzym
wstał, pewien, że ǳielny krawczyk śpi uż twardo, chwycił wielki pręt żelazny i ciął nim
w poprzek łóżka, sąǳąc, że pozbył się wreszcie natręta. Rano wychoǳą olbrzymi do lasu,
zapomniawszy zupełnie o krawczyku, a tu ǳielny człowieczek iǳie im naprzeciw wesół
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i rześki. Olbrzymi przerazili się i w obawie, aby ich krawczyk wszystkich nie pozabĳał,
uciekli pędem.
Krawczyk zaś ruszył dale , zawsze za końcem swego nosa. Po długie wędrówce przybył
na ǳieǳiniec pałacu królewskiego, a że był uż trochę zmęczony drogą, położył się na
murawie i zasnął. Tymczasem zeszli się dworzanie i poczęli oglądać go ze wszystkich stron,
czyta ąc szumny napis: „ za ednym zamachem!”
— Ach — rzekli — toż musi to być wielki wo ak i pan potężny.
Udali się więc do króla i opowieǳieli mu o wszystkim, doda ąc, że w razie wo ny
obecność tak ǳielnego męża wielce by się przydała. Król posłał natychmiast ednego
z dworzan do krawczyka, aby go po obuǳeniu nakłonił do służby królewskie . Wysłaniec
stanął obok krawczyka i czekał. A gdy bohater przeciągnął się i otworzył oczy, przedstawił
mu propozyc ę króla.
— Po to właśnie tu przybyłem — odparł krawczyk — gotów estem wstąpić w służbę
królewską.
Przy ęto go więc z honorami i wyznaczono mu spec alny pałac na mieszkanie.
Atoli rycerze nieraǳi byli krawczykowi.
— Cóż z tego wyniknie? — mówili. — W razie akie ś zwady wystarczy, aby raz
uderzył, a siedmiu padnie. Nie damy sobie z nim rady.
Naraǳili się więc z sobą, poszli do króla i wymówili mu służbę.
— Nie możemy — rzekli — żyć obok człowieka, który kłaǳie siedmiu za ednym
zamachem. Król zmartwił się, że dla ednego wo aka utracić ma wszystkich swoich rycerzy i chętnie pozbyłby się krawczyka, ale obawiał się, że gdy mu wymówi służbę, groźny
bohater przez zemstę wymordu e cały ego naród i strąci go z tronu, aby samemu na nim
zasiąść. Myślał długo, wreszcie znalazł radę. Posłał do krawczyka i kazał mu powieǳieć,
że ako wielkiemu bohaterowi chce mu uczynić zaszczytną propozyc ę. W pewnym lesie
w ego królestwie mieszka ą dwa olbrzymi, którzy wiele szkody wyrząǳa ą rabunkiem,
mordem i podpalaniem; nikt nie może się do nich zbliżyć bez narażenia życia. Jeśli pokona on tych dwóch olbrzymów, to otrzyma edyną córkę króla za żonę i pół królestwa
w posagu. Stu rycerzy zaś pó ǳie z nim ku pomocy.
„Oto coś dla takiego męża ak a — pomyślał krawczyk — królewna i pół królestwa:
to się nie co ǳień traﬁa!”
I kazał odpowieǳieć królowi, że chętnie pokona olbrzymów, a stu rycerzy nie potrzebu e: kto siedmiu zabĳa za ednym zamachem, nie obawia się dwóch!
Ruszył więc krawczyk na bó , a stu rycerzy echało za nim. Kiedy przybyli na skra
lasu, rzekł ǳielny młoǳieniec do swoich towarzyszy:
— Zatrzyma cie się tuta , uż a sobie sam dam radę z olbrzymami.
Po czym skoczył w las i roze rzał się dokoła. Po chwili u rzał obydwu olbrzymów:
leżeli pod drzewem i spali chrapiąc tak donośnie, że aż gięły się konary drzew. Krawczyk
nie zwłócząc napełnił kieszenie kamykami i wlazł na drzewo, pod którym spali olbrzymi.
Poczołgał się po gałęzi, aż się znalazł wprost nad śpiącymi, i ął rzucać w ednego z nich
kamieniami. Olbrzym długo nic nie czuł, aż wreszcie obuǳił się, kopnął swego towarzysza
i zawołał:
— Czego mnie bĳesz?
— Śniło ci się chyba — odparł tamten — a cię nie uderzyłem.
Położyli się znowu, a gdy tylko zasnęli, krawczyk rzucił kamieniem w drugiego olbrzyma.
— Cóż to? — zawołał tamten — dlaczego rzucasz we mnie kamieniami?
— Śniło ci się chyba — odparł pierwszy — a w ciebie kamieniami nie rzucam.
Kłócili się przez chwilę, ale że byli zmęczeni, zasnęli wkrótce znowu. Krawczyk rozpoczął swą grę na nowo, wybrał na cięższy kamień i rzucił nim w pierwszego olbrzyma.
Ten zerwał się i zawołał:
— Tego uż za wiele!
Rzucił się z wściekłością na towarzysza i cisnął nim o drzewo. Ten nie został mu dłużny
i po chwili popadli oba w taką wściekłość, że wyrywali z korzeniami drzewa i walczyli tak
zaciekle, że wkrótce padli oba martwi na ziemię. Krawczyk zeskoczył uradowany z drzewa
i pomyślał: „Całe szczęście, że nie wyrwali drzewa, na którym sieǳiałem; musiałbym
    O ǳielnym krawczyku



Podstęp

skakać ak wiewiórka z ednego drzewa na drugie!”. Po czym dobył miecza i zadał każdemu
z olbrzymów kilka ciosów w pierś, wreszcie wyszedł do swoich rycerzy i rzekł:
— No, skończyłem robotę, położyłem obu; ale przyznam się, że niełatwo to poszło;
wyrywali drzewa z korzeniami, broniąc się nimi, ale cóż to wszystko znaczy dla człowieka,
który, ak a, kłaǳie siedmiu za ednym zamachem!
— I nie esteście, panie, ranni? — zapytali rycerze.
— Nawet włos nie spadł mi z głowy.
Rycerze nie mogli w to uwierzyć, po echali więc sami do lasu. U rzeli tu dwóch
olbrzymów, leżących w kałużach krwi, a dokoła nich mnóstwo powyrywanych drzew.
Krawczyk zażądał oczywiście od króla obiecane nagrody, ten ednak rzekł:
— Zanim dostaniesz córkę mą za żonę, musisz spełnić eszcze eden czyn bohaterski. W lesie grasu e straszliwy ednorożec, który wyrząǳa wielkie szkody. Musisz mi go
żywcem schwytać.
A krawczyk na to:
— Jednego ednorożca mnie się oczywiście bo ę niż dwóch olbrzymów. Siedmiu za
ednym zamachem — oto dla mnie gratka!
Wziął z sobą powróz⁴ i topór, i poszedł do lasu, na skra u pozostawiwszy rycerzy,
których mu przyǳielono. Niedługo czekał. Jednorożec nadbiegł wnet i ruszył wprost na
krawczyka, akby go chciał rozszarpać.
— Powoli, powoli — rzekł nasz bohater — nie tak łatwo! — i sto ąc w mie scu
zaczekał, aż zwierzę zbliżyło się zupełnie blisko, po czym skoczył szybko na drzewo. Jednorożec uderzył z całych sił w drzewo i tak głęboko wbił w nie swó róg, że nie mógł go
uż wyciągnąć.
— Oto mam ptaszka! — zawołał krawczyk, zeskoczył z drzewa, ostrożnie założył
ednorożcowi postronek⁵ na szy ę, po czym toporem odrąbał róg i z triumfem powiódł
zwierzę do króla.
Ale król nie chciał mu dać obiecane nagrody i postawił trzeci warunek. Przed ślubem
krawiec miał schwytać żywcem ǳika, który wielkie szkody robił w polu. Do pomocy miał
dostać myśliwych.
— Chętnie! — odparł krawczyk — to dla mnie zabawka!
Myśliwym kazał czekać na siebie, oni zaś byli z tego zadowoleni, gdyż nieraz uż ǳik
tak ich urząǳił, że nie mieli ochoty uganiać się za nim. Gdy straszne zwierzę u rzało
krawczyka, rzuciło się za nim w pogoń, ale krawczyk zmykał szybko, wreszcie wbiegł do
zna du ące się w pobliżu kapliczki i natychmiast wyskoczył oknem. ǲik wbiegł za nim do
kapliczki, nie mógł się ednak przedostać przez małe okienko, a tymczasem krawczyk uż
zamknął drzwi i zwołał swoich rycerzy, aby własnymi oczyma u rzeli schwytane zwierzę.
Sam zaś udał się do króla, który uż teraz nie miał wymówki i musiał oddać córkę
wraz z połową królestwa ǳielnemu bohaterowi. O ile barǳie zmartwiłby się, gdyby wieǳiał, że zięciem ego został nie bohaterski wo ak, ale zwycza ny krawczyk. Wyprawiono
wspaniałe wesele i ǳielny krawczyk został królem.
Po pewnym czasie młoda królowa usłyszała w nocy, ak mąż e mówił przez sen:
— Chłopcze, uszy mi surdut, wyłata spodnie, bo ci dam łokciem⁶ po uszach!
Poznała więc, na akie ulicy uroǳił się młody pan, i naza utrz opowieǳiała wszystko
królowi, prosząc go o pomoc w pozbyciu się męża, który okazał się, ni mnie ni więce ,
tylko krawcem. Król pocieszał ą, ak mógł, i rzekł:
— Zostaw te nocy drzwi do sypialni otwarte, słuǳy moi będą stali za drzwiami, a gdy
mąż twó zaśnie, wpadną do komnaty, zwiążą go i wywiozą daleko na okręcie.
Młoda królowa odeszła uradowana, ale eden z giermków, oddany młodemu panu,
słyszał wszystko i doniósł mu.
— Już a was w pole wywiodę — powieǳiał sobie krawczyk.
Wieczorem położył się o zwykłe porze; kiedy żona ego myślała, że uż śpi, wstała,
otworzyła drzwi i położyła się z powrotem. Młody król zaś uda ąc, że śpi, zawołał wielkim
głosem:
⁴powróz — sznur. [przypis edytorski]
⁵postronek — sznurek. [przypis edytorski]
⁶łokieć (tu daw.) — tu: przyrząd krawiecki, miarka. [przypis edytorski]
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— Chłopcze, uszy mi surdut, wyłata spodnie, bo ci dam łokciem po uszach! Ja położyłem siedmiu za ednym zamachem, zabiłem dwóch olbrzymów, schwytałem żywcem
ednorożca i ǳika, a miałbym się bać tych, co sto ą za drzwiami?
Gdy to usłyszeli słuǳy sto ący na progu, zd ął ich wielki strach i pouciekali, akby
ich całe wo sko goniło; odtąd nikt nie ważył się uż zaǳierać z nim. Tak więc ǳielny
krawczyk do końca życia pozostał królem.
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