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Wszechwieǳący doktór
 .    

Był raz ubogi chłop nazwiskiem Rak, który, odstawiwszy do miasta furę drzewa na dwóch Bieda, Jeǳenie
swoich osłach, sprzedał ą za dwa talary¹ pewnemu doktorowi. Po wypłaceniu mu pienię-
ǳy, doktór zasiadł właśnie do stołu. Zobaczył chłop, ak on sobie ładnie adł i pił, i aż mu
się serce ścisnęło na myśl, dlaczego by on także nie mógł być doktorem. Toteż zatrzymał
się eszcze przez chwilę i w końcu spytał się, czy nie mógł by być także doktorem.

— O, mógłbyś — odrzecze doktór.
— To stać się może barǳo prędko — rzekł doktór.
— I cóż mam na to robić? — zapytał chłop.
— Naprzód kup sobie abecadło² takie, co to ma kogutka w środku; potem wóz swó

i dwa osły zamień na pieniąǳe, za te pieniąǳe spraw sobie ubranie i wszystko, co dla
lekarza est niezbędne, następnie każ sobie wymalować szyld ze słowami:

„Jestem doktór wszechwieǳący” i każ to przybić nade drzwiami.
Chłop wykonał to wszystko ak na ściśle . Gdy uż teraz trochę popraktykował, ale Pieniąǳ, Kraǳież

eszcze niezbyt wiele, pewnemu bogatemu panu skraǳiono dużo pienięǳy. Powieǳiał
mu tedy ktoś, że istnie e doktór wszechwieǳący, że mieszka w takie a takie wiosce i że
niezawodnie musi wieǳieć, co się stało z pienięǳmi.

Okraǳiony pan kazał zaprząc konie do powozu, po echał na wieś i zapytał chłopa, czy
est doktorem. Tak, to był on!

— No to niech eǳie ze mną i niech odna ǳie skraǳione pieniąǳe.
— Owszem, po adę! — rzekł na to chłop — ale i Kasia, żona mo a, musi też po echać

ze mną.
Pan zgoǳił się na to, kazał im obo gu wsiąść do powozu i razem z nimi po echał.
Gdy przybyli na dwór pański, zastali uż stół nakryty, więc chłopa zaproszono do adła. Uczta, Jeǳenie, Pozory
— Dobrze, ale i żona Kasia musi eść także — odparł i wraz z żoną usiadł do stołu.
Gdy pierwszy służący nadszedł z półmiskiem smaczne strawy, chłop potrącił babę

i rzecze:
— Kasiu, to był pierwszy! — a miał na myśli pierwszy półmisek eǳenia.
Ale służący sąǳił, że chłop chciał przez to powieǳieć, że był to pierwszy złoǳie , a że

istotnie był złoǳie em, przestraszył się i rzekł w kuchni do kolegów:
— Ten doktór wie o wszystkim, biada nam! Powieǳiał o mnie, że byłem pierwszym.
Drugi nie chciał wcale iść do adalni, ale musiał. Gdy tedy wszedł z półmiskiem, znów

chłop trąca żonę i mówi:
— Patrz, Kasiu, to drugi!
Loka również się zatrwożył i o mało nie zemdlał.
Trzeciemu nie lepie się powiodło. Chłop znowu rzekł:
— Kasiu! to uż trzeci!
Czwarty musiał wnieść przykryty półmisek, a pan ozwał się do doktora, żeby pokazał

swo ą sztukę i odgadł, co est na półmisku. A były to raki.
Chłop popatrzył na półmisek, a nie umie ąc sobie poraǳić, westchnął:
— O, a Rak nieszczęśliwy!

¹talar — duża srebrna moneta, początkowo stanowiąca równowartość złotego dukata, bita od XV w. w róż-
nych kra ach europe skich; w Polsce przetrwała w obiegu do II poł. XIX w. [przypis edytorski]

²abecadło — alfabet; tu: książka do nauki czytania. [przypis edytorski]
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Usłyszawszy te słowa, pan zawołał:
— Skoro on to odgadł, to on wie także, gǳie są pieniąǳe.
Ale loka e mieli okropnego stracha. Skinęli przeto na chłopa, ażeby wyszedł do nich. Strach
Gdy się zbliżył, wszyscy cztere przyznali mu się do kraǳieży pienięǳy, dodali rów-

nież, że chętnie zwrócą skraǳioną kwotę, a i ego ho nie wynagroǳą, byle ich tylko nie
zdraǳił, bo to sprawa gardłowa.

Poprowaǳili go też do kry ówki, gǳie leżały pieniąǳe.
Ale piąty loka skrobał w piecu i chciał słyszeć, czy też doktór więce wie eszcze. Ten

zaś sieǳiał, przewracał karty abecadła i szukał kogutka, a ponieważ go znaleźć nie mógł
od razu, rzekł więc:

— Jesteś tu ednak i musisz wyleźć!
Ten, co skrobał w piecu, sąǳił, że chłop miał ego na myśli, odskoczył tedy od pieca

i zawołał:
— Ten człowiek wie wszystko!
Teraz doktór wszechwieǳący pokazał panu, gǳie leżą pieniąǳe, ale nic nie mówił, Sława

kto ukradł.
Dlatego też otrzymał dużo pienięǳy z obu stron w nagrodę i stał się sławnym czło-

wiekiem.
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