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Stoliczku, nakryj się!
 .  

Przed laty żył sobie krawiec, który miał trzech synów, a tylko edną edyną kozę. Ale że
wszyscy żywili się e mlekiem, więc dbali, aby koza miała dość paszy, i synowie co ǳień
po kolei paśli ą na łące.

Pewnego dnia na starszy z braci zaprowaǳił kozę na cmentarz, gǳie pełno było bu ne
trawy. Wieczorem, gdy czas uż było wracać do domu, zapytał chłopiec kozy:

— Na adłaś się, kózko?
Kózka zaś odparła:

Ach, mó drogi, ach, mó miły,
tak na adłam się!
Nie z em więce ni źǳiebełka,
me, me, me!

— Chodź więc do domu! — zawołał chłopiec, u ął ą za postronek i zaprowaǳił do
obory.

— Czy dobrze się ǳiś koza napasła? — zapytał krawiec.
— O! — odparł syn — ani źǳiebełka uż z eść nie może.
Ale o ciec chciał sam się przekonać, czy to prawda, poszedł więc do obory, pogłaskał Kłamstwo

stworzenie i zapytał:
— Na adłaś się, kózko?
Kózka zaś odparła:

Me, me, me,
Nie na adłam się!
Po rowach skakałam,
I trawki szukałam,
Lecz nie było ni źǳiebełka, meee…

— A cóż to znowu! — zawołał krawiec oburzony, pobiegł do izby i przywołał syna: —
Kłamco! Powieǳiałeś, że koza uż syta, a ona nic nie adła! — Po czym w srogim gniewie
chwycił ze ściany drewniany łokieć¹, wygarbował chłopcu skórę i wygnał go za wrota.

Naza utrz przyszła kole na średniego brata. Ten wyszukał eszcze pięknie szy kawałek
łąki za ogrodem i poprowaǳił tam kozę. Wieczorem, gdy czas uż było wracać do domu,
zapytał chłopiec kozy:

— Na adłaś się, kózko?
Kózka zaś odparła:

Ach, mó drogi, ach, mó miły,
tak na adłam się!
Nie z em więce ni źǳiebełka,
me, me, me!

¹łokieć (tu daw.) — tu: przyrząd krawiecki, miarka. [przypis edytorski]
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— Chodź więc do domu! — zawołał chłopiec, u ął ą za postronek i zaprowaǳił do
obory.

— Czy dobrze się ǳiś koza napasła? — zapytał krawiec.
— O! — odparł syn — ani źǳiebełka uż z eść nie może.
Ale o ciec chciał sam się przekonać, czy to prawda, poszedł więc do obory i zapytał:
— Na adłaś się, kózko?
Kózka zaś odparła:

Me, me, me,
Nie na adłam się!
Po rowach skakałam,
I trawki szukałam,
Lecz nie było ni źǳiebełka, meee…

— A to łotr dopiero! — wykrzyknął krawiec w gniewie i zbił syna łokciem, po czym
wygnał go z domu.

Trzeciego dnia przyszła kole na na młodszego z braci. By dogoǳić o cu, poprowaǳił
kozę pod kępę krzaków pokrytych gęstym listowiem, aby tam się pasła. Wieczorem, gdy
czas uż było wracać do domu, zapytał chłopiec kozy:

— Na adłaś się, kózko?
Kózka zaś odparła:

Ach, mó drogi, ach, mó miły,
tak na adłam się!
Nie z em więce ni źǳiebełka,
me, me, me!

— Chodź więc do domu! — zawołał chłopiec, u ął ą za postronek i zaprowaǳił do
obory.

— Czy dobrze się ǳiś koza napasła? — zapytał krawiec.
— O! — odparł syn — ani źǳiebełka uż z eść nie może.
Ale o ciec chciał sam się przekonać, czy to prawda, poszedł więc do obory i zapytał:
— Na adłaś się, kózko?
Kózka zaś odparła:

Me, me, me,
Nie na adłam się!
Po rowach skakałam,
I trawki szukałam,
Lecz nie było ni źǳiebełka, meee…

— O, kłamco nikczemny! — zawołał krawiec oburzony — nie pozwolę się dłuże
oszukiwać.

W gniewie wygarbował łokciem skórę także na młodszemu synowi, po czym wygnał
go za wrota.

Gdy uż został sam z kozą, poprowaǳił ą naza utrz pod zielony żywopłot i rzekł:
— Teraz na esz się wreszcie do syta!
Wieczorem zapytał krawiec:
— Na adłaś się, kózko?
A koza na to:

Ach, mó drogi, ach, mó miły,
tak na adłam się!
Nie z em więce ni źǳiebełka,
me, me, me!

    Stoliczku, nakryj się! 



— Więc chodź do domu! — zawołał krawiec, u ął ą za postronek i zaprowaǳił do
obory. Przed ode ściem zapytał raz eszcze:

— Więc uż esteś syta?
A koza na to:

Me, me, me,
Nie na adłam się!
Po rowach skakałam,
I trawki szukałam,
Lecz nie było ni źǳiebełka, meee…

Kiedy to krawiec usłyszał, zrozumiał, że niesłusznie wygnał swoich synów.
— Poczeka , ty niewǳięczne stworzenie! — zawołał — wygnać cię to za mało, muszę Gniew, Kara, Wygnanie

cię naznaczyć, żebyś nie mogła uż przebywać wśród uczciwych krawców!
Pobiegł szybko do izby, przyniósł brzytwę, namydlił kozie głowę i ogolił ą gładko,

ak dłoń. A że łokieć wydawał mu się zbyt zaszczytnym narzęǳiem kary, przyniósł bicz
i tak nim schłostał kozę, że uciekła co sił i nigdy uż nie wróciła.

Został więc krawiec sam i barǳo mu było smutno. Chętnie wziąłby synów na powrót
do domu, ale nikt nie wieǳiał, dokąd poszli.

Tymczasem na starszy poszedł na naukę do stolarza, a uczył się tak pilnie, że gdy Czary, Jeǳenie, Nagroda,
Bieda, Bogactwoskończył się ego termin, ma ster dał mu w podarunku stolik, który wyglądał ak każdy

inny stolik, ale miał edną ciekawą właściwość. Jeśli się go postawiło i zawołało: „Stoliczku,
nakry się!” — natychmiast stolik nakrywał się śnieżnobiałym obrusem, z awiał się na nim
talerz i nóż z widelcem, i miski z pieczystym i innym na przednie szym adłem, i kielich,
w którym połyskiwało czerwone wino, aż serce radowało się człowiekowi na ten widok.

Czeladnik pomyślał sobie: „Tego starczy mi na całe życie!”, i ruszył wesoło w świat, nie
troszcząc się o to, czy zna ǳie dobrą gospodę. Jeśli pogoda była ładna, wcale do karczmy
nie zachoǳił, lecz rozstawiał swó stolik na łące czy w lesie i mówił: „Stoliczku, nakry
się!”, a wnet z awiło się wszystko, czego zapragnął.

Wreszcie postanowił powrócić do o ca myśląc:
„Nie bęǳie się uż gniewał na mnie, kiedy mu taki cudowny stoliczek przyniosę”.
Po droǳe do domu zaszedł pewnego wieczora do karczmy pełne gości, którzy za- Karczma, Uczta

prosili go do swego stołu, proponu ąc, aby z adł z nimi wieczerzę, gdyż nic uż więce
u gospodarza nie dostanie.

— Nie — odparł stolarz — nie chcę wam zabierać tych kilku kąsków, bądźcie racze
wy moimi gośćmi.

A kiedy wszyscy poczęli się śmiać, sąǳąc, że to żarty, postawił przed sobą swó stolik
i zawołał:

— Stoliczku, nakry się!
W te że chwili na stoliczku z awiły się na lepsze potrawy i napo e.
— Jeǳcie i pĳcie, przy aciele! — zawołał młody stolarz, a goście nie dali sobie tego

dwa razy powtarzać.
A co na ǳiwnie sza, że gdy się akaś miska opróżniała, natychmiast z awiała się na e

mie sce nowa pełna.
Karczmarz stał w kącie i przyglądał się temu. Z zazdrości nie mógł wymówić ani słowa,

myślał tylko ciągle:
„O, gdybym to a miał taki stoliczek!”
Stolarz i ego goście bawili się i ucztowali do późna w noc. Wreszcie położyli się spać,

a młoǳieniec postawił swó cudowny stolik u wezgłowia łóżka. Ale karczmarz nie mógł
zasnąć. Wreszcie przypomniał sobie, że ma w lamusie stolik barǳo podobny do tego
cudownego stoliczka. Przyniósł go więc i cichutko zamienił stolik cudowny na zwykły.

Naza utrz stolarz zapłacił za nocleg, wziął swó stolik na plecy, nie pode rzewa ąc ni-
czego, i ruszył w dalszą drogę.

Koło południa przyszedł wreszcie do domu o ca. Stary krawiec powitał go z radością.
— No, mó synu, czego się nauczyłeś? — zapytał.
— Zostałem stolarzem, o cze.
— Barǳo dobre rzemiosło — odparł stary — a cóż sobie przyniosłeś z wędrówki?

    Stoliczku, nakryj się! 



— O cze, na cennie sze, co przyniosłem, to ten stolik.
Krawiec obe rzał stolik ze wszystkich stron i rzekł:
— Nie wiǳę w nim nic cennego, ot, zwykły stary stolik.
— Nie, o cze, to est stolik cudowny! — odparł syn. — Wystarczy, abym zawołał:

„Stoliczku, nakry się!”, a wnet z awią się na moim stoliku potrawy i wina tak wspaniałe, że
aż się serce radu e. Zaproś tylko, o cze, wszystkich krewnych i przy aciół, a wnet urząǳę
im ucztę i wszystkich nakarmię do syta.

Kiedy się wszyscy zeszli, stolarz postawił swó stolik na środku poko u i zawołał:
— Stoliczku, nakry się!
Ale stoliczek ani drgnął. Wówczas zrozumiał nieszczęsny młoǳieniec, że został oszu-

kany. Krewni zaś wyśmiali go i z pustymi żołądkami wrócili do domu. O ciec musiał wziąć
się z powrotem do swego rzemiosła, a syn przy ął robotę u stolarza.

Drugi z synów poszedł na naukę do młynarza. Gdy termin ego minął, rzekł doń
ma ster:

— Barǳo byłem z ciebie zadowolony, a w nagrodę dam ci tego oto osiołka. Nie
zda się on na nic, bo ani wozu nie pociągnie, ani ciężarów nie poniesie, ale ma za to
inną właściwość. Jeśli tylko rozłożysz przed nim chustkę i zawołasz: „Osiołku, kładź się!”,
natychmiast sypną mu się z pyska i spod ogona złote dukaty.

Czeladnik poǳiękował ma strowi i zadowolony ruszył w świat. Kiedy mu zabrakło
pienięǳy, rozkładał tylko przed osiołkiem chustkę i wołał: „Osiołku, kładź się!”, a natych-
miast miał złota pod dostatkiem. Nie miał nic więce do roboty, tylko e zbierał z ziemi.
Gǳiekolwiek przyszedł, przy mowano go chętnie, gdyż zawsze miał pełną sakiewkę.

Kiedy tak uż przez pewien czas wędrował po świecie, zapragnął wreszcie wrócić do
o ca.

„Nie bęǳie się uż gniewał na mnie — pomyślał — kiedy mu takiego osiołka przy-
prowaǳę!”

Zdarzyło się, że i drugi z braci przyszedł do te same karczmy, w które pierwszego
oszukano. Kiedy karczmarz podszedł do niego, aby zaprowaǳić osła do sta ni, młynarz
rzekł:

— ǲięku ę, sam się za mę swoim rumakiem. Muszę wieǳieć, gǳie stoi.
Karczmarzowi wydawało się to ǳiwne i pomyślał, że gość, który sam się opieku e

swoim osłem, z pewnością mało ma pienięǳy. Ale gdy młoǳieniec wy ął z kieszeni dwie
sztuki złota i kazał sobie postawić za to ak na lepsze eǳenie, zrobił karczmarz wielkie
oczy i co sił w nogach pobiegł po na lepsze potrawy.

Po obieǳie młynarz zapytał o należność. Karczmarz nie żałował oczywiście kredy
i kazał sobie eszcze dwie sztuki złota dopłacić. Gość sięgnął do kieszeni, ale spostrzegł,
że nic uż w nie nie ma. Rzekł więc do karczmarza:

— Zaczeka cie chwileczkę, zaraz wam przyniosę pienięǳy. — I wyszedł z izby, za-
biera ąc z sobą chustkę.

Karczmarz był ciekaw, co to ma znaczyć, pobiegł więc za nim ukradkiem, a że mło-
ǳieniec zamknął za sobą drzwi sta ni, począł podglądać przez ǳiurkę. Młody młynarz
rozłożył przed osiołkiem chustkę i zawołał: — Osiołku, kładź się! — a wnet na ziemię
poczęły się osiołkowi sypać z pyska i spod ogona same złote dukaty.

— E , do licha! — zawołał karczmarz — gdybym to a miał taką żywą sakiewkę!
A kiedy gość zapłacił należność i położył się spać, karczmarz zakradł się do sta ni,

uprowaǳił złotoda nego osiołka i podstawił innego.
Naza utrz młoǳieniec wyruszył ze swoim osiołkiem w dalszą drogę, niczego nie po-

de rzewa ąc. Koło południa przyszedł wreszcie do o ca, który przy ął go z radością i zapy-
tał:

— Jakiego rzemiosła nauczyłeś się, synu?
— Zostałem młynarzem, o cze — odparł młoǳieniec.
— A cóż przyniosłeś sobie z wędrówki?
— Nic prócz tego osiołka.
— Osłów dość tu mamy — rzekł o ciec — lepie byś się postarał o kozę.
— Tak — odparł syn — ale to nie est osioł zwycza ny! Jeśli zawołasz tylko: „Osiołku,

kładź się!”, natychmiast poczciwe stworzenie sypnie ci na chustkę pełno dukatów. Zaproś
tylko wszystkich krewnych i przy aciół, a obdaru ę ich ho nie.

    Stoliczku, nakryj się! 



— A, to pięknie! — zawołał krawiec. — Będę więc mógł rzucić swo ą igłę i żyć
spoko nie aż do śmierci.

Kiedy się zeszli wszyscy krewni, młody młynarz rozłożył przed osłem chustkę i zawołał:
— Osiołku, kładź się!
Ale osioł byna mnie nie począł sypać złotem i biedny młynarz przekonał się, że został

oszukany. Przeprosił krewnych, którzy poszli do domu z pustymi kieszeniami.
Stary krawiec zaś musiał znowu wziąć się do pracy, a syn zgoǳił się do młynarza.
Na młodszy z braci poszedł na naukę do tokarza, a że est to trudne rzemiosło, musiał

się długo uczyć. Dowieǳiał się więc z listów braci, ak ich zły karczmarz oszukał. Kiedy
skończył się ego termin, ma ster podarował mu stary worek, w którym leżał kĳ dębowy.

— Worek przyda mi się w droǳe — rzekł młoǳieniec — ale na co mi ten kĳ?
Zawaǳa tylko!

— Nie mów tego — rzekł ma ster. — Nie est to zwykły kĳ. Jeśli ci kto coś złego
zrobi, zawoła tylko: „Bĳ, kĳu-samobĳu!”, a kĳ wnet wyskoczy z worka i póty bić bęǳie,
póki nie zawołasz: „Dość uż, kĳu-samobĳu!”

Czeladnik poǳiękował mu, wziął worek i ruszył w drogę. Gdy tylko ktoś chciał mu
coś złego zrobić, wołał: „Bĳ, kĳu-samobĳu!”, a wnet kĳ wyskakiwał z worka na ego
obronę.

Pod wieczór przybył tokarz do karczmy, gǳie nocowali ego bracia. Położył worek na
stole i począł opowiadać o ǳiwach, akie wiǳiał na świecie.

— Tak — rzekł — widu e się wprawǳie cudowne stoliki, co się nakrywa ą na rozkaz, Podstęp, Kara
osiołki złotoda ne i inne dobre rzeczy, którymi nie garǳę, ale wszystko to est niczym
wobec skarbu, który mam w tym worku.

Karczmarz nadstawił uszu.
— Cóż tam może być takiego? — pomyślał. — Worek est pewnie pełen kle notów.

Muszę go zdobyć koniecznie!
Gdy nadeszła pora snu, gość wyciągnął się na ławie i podłożył worek pod głowę. Gdy

karczmarz sąǳił, że tokarz uż śpi, zaczął mu ostrożnie wyciągać worek spod głowy, chcąc
mu podsunąć inny, podobny. Ale młoǳieniec czuwał i tylko na to czekał. Gdy karczmarz
śmiele szarpnął, zawołał:

— Bĳ, kĳu-samobĳu!
Kĳ wyskoczył wnet z worka i począł okładać złego karczmarza. Karczmarz krzyczał

i błagał o litość, ale kĳ nie zważał na nic, aż łotr padł wreszcie wyczerpany na ziemię.
Wówczas tokarz rzekł:
— Jeśli nie oddasz natychmiast cudownego stolika i złotoda nego osiołka, taniec

rozpocznie się na nowo.
— Zlitu się! — zawołał karczmarz — oddam ci wszystko, tylko uwolnĳ mnie od

tego przeklętego kĳa.
— Dobrze — odparł tokarz — okażę ci łaskę, ale strzeż się na przyszłość!
Po czym zawołał:
— Dość uż, kĳu-samobĳu! — a kĳ wnet powrócił do worka.
Naza utrz wyruszył tokarz ze stolikiem i osiołkiem w dalszą drogę, a koło południa

przybył do domu o ca, który, po serdecznym przywitaniu, zapytał i ego, akiego rzemiosła
się nauczył.

— Drogi o cze — odparł syn — zostałem tokarzem.
— Barǳo piękne rzemiosło — rzekł krawiec. — A co sobie z drogi przyniosłeś?
— Cenną rzecz, o cze — odrzekł syn — kĳ dębowy w worku!
— Co? — krzyknął krawiec — kĳ? Czy warto się było truǳić! Mogłeś go sobie i tu

uciąć w lesie.
— Ale nie taki, kochany o cze. Gdy tylko powiem: „Bĳ kĳu-samobĳu!”, natychmiast

wyskaku e z worka i tak długo bĳe tego, kto mi krzywdę wyrząǳił, póki ten nie padnie
na ziemię, błaga ąc o litość. Tym oto kĳem oǳyskałem cudowny stoliczek i złotoda nego
osiołka. Sproś natychmiast krewnych i przy aciół, a ugoszczę ich i obdaru ę.

Stary krawiec nie barǳo temu wierzył, ale sprosił ednak krewnych. Wówczas tokarz
rozłożył pod osiołkiem chustkę i rzekł do młynarza:

— Teraz, drogi bracie, pomów z nim!
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— Osiołku, kładź się! — zawołał młynarz i w te że chwili na chustkę padać poczęły
dukaty, a goście napełnili sobie nimi kieszenie. (Przypuszczam, że i ty chętnie byś był
przy tym!)

Potem tokarz postawił na środku stolik i rzekł do stolarza:
— Drogi bracie, pomów z nim teraz!
I zaledwie stolarz zawołał: „Stoliczku, nakry się!”, z awiły się na stoliku na lepsze

potrawy. Wyprawiono więc wspaniałą ucztę, a krewni zostali w domu krawca eszcze
przez trzy dni, tak długo bowiem trwała uczta. Krawiec zamknął igłę, naparstek, łokieć
i żelazko do sza, i żył z trzema synami w radości i dobrobycie przez długie, długie lata.

A co stało się z kozą, z które winy stary krawiec wygnał synów w świat?
Zaraz ci opowiem.
Koza wstyǳiła się ogolone głowy i ukryła się w lisie norze. Gdy lis wrócił wieczorem

do domu, zobaczył dwo e oczu świecących w ciemnościach — zląkł się i uciekł.
Spotkał go niedźwiedź i na widok przerażone miny lisa zapytał:
— Co ci się stało, bracie lisie?
— Ach — odparł ruǳielec — akieś straszne zwierzę sieǳi w mo e norze i spogląda

na mnie ognistymi oczami.
— Zaraz e wyrzucimy — rzekł niedźwiedź, poszedł do nory lisa i za rzał do środka.

Ale gdy u rzał ogniste oczy, ogarnęła go trwoga: nie chciał mieć do czynienia z nieznanym
potworem i uciekł.

Spotkała go pszczoła i gdy zauważyła, że niedźwiedź zachowu e się nie tak ak zwykle,
zapytała:

— Co ci est, kudłaczu, gǳie poǳiał się twó dobry humor? Siła
— Łatwo ci mówić — odpowieǳiał niedźwiedź — w norze lisa sieǳi akiś straszny

zwierz z ognistymi oczami i nie możemy sobie z nim poraǳić.
Pszczoła powieǳiała:
— Wierz mi, niedźwieǳiu, estem małym, słabym stworzeniem, które nikomu nie

wchoǳi w drogę, sąǳę ednak, że potrafię wam pomóc.
Pounęła do lisie nory, usiadła kozie na ogolone głowie i użądliła ą z całe siły. Koza

wrzasnęła: „Mee, mee!” i wzięła nogi za pas.
I od te pory nikt nie wie, co się z nią stało.

    Stoliczku, nakryj się! 
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