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LUIGI CAPUANA (1839 - 1915) - sycylijski pisarz, dziennikarz i krytyk 
sztuki - był głównym teoretykiem włoskiego weryzmu 
(z łac. verus - prawdziwy), czyli kierunku artystycznego będącego 
odmianą naturalizmu. 
To on jest autorem pierwszej włoskiej powieści werystycznej z 1879 r. 
pt. "Giacinta" (Hiacynta), ale jego najwybitniejszym dziełem jest 
osadzony na Sycylii "Il marchese di Roccaverdina" (Markiz di 
Roccaverdina), nad którym pracował ok.15 lat.
Luigi Capuana i inni weryści - wśród nich najwybitniejszy Giovanni 
Verga - inspirowali się francuskim naturalizmem, m.in. twórczością 
Emila Zoli. 
W ostatnich latach swego życia Luigi Capuana tworzył BAŚNIE. I 
choć powstały one na Sycylii - na którą pisarz powrócił po latach 
pobytu we Florencji, Mediolanie i Rzymie - to nie są zainspirowane 
folklorem sycylijskim; są czystą inwencją autora.
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Z PRZEDMOWY
Te baśnie narodziły się następująco: 
Po napisaniu jednej - dla pewnego drogiego mi malca, który 
domagał się ode mnie jakiejś ładnej historyjki - przyszedł mi do 
głowy pomysł, by napisać jeszcze kilka innych dla moich wnuków.
W tym okresie chorowałem trochę, byłem smutny i apatyczny, co 
mnie bardzo przybijało. Więc nie możecie sobie wyobrazić radości, 
jaką odczułem, gdy w mojej wyobraźni zaczął wyłaniać się ten 
cudowny świat z wróżkami, czarodziejami, królami, księżniczkami, 
wilkołakami...
Przeżyłem wiele tygodni tylko z nimi - szczerze, naiwnie. Nie 
wierzyłem, że jeszcze może się to przydarzyć komuś, kto jest już 
przekonany, że prawdziwym królestwem sztuki jest rzeczywistość. 
Gdyby w tym czasie jakiś intruz chciał mi mówić o rzeczach 
ważnych i znaczących, odpowiedziałbym mu bez wątpienia, że 
mam inne i poważniejsze problemy w głowie. Miałem księżniczkę w 
niebezpieczeństwie, miałem królową umierającą z tęsknoty, czy 
króla ubiegającego się o rękę ukochanej...
Czułem też w sobie nie mniej ważny niepokój związany z werdyktem 
mojej publiczności, czyli moich wiernych maluchów, które hałaśliwie 
wpadały do mnie dwa-trzy razy na dzień, żeby dowiedzieć się, 
kiedy nowa bajka będzie gotowa. Te drogie niecierpliwe diabełki, 
które potem siadały wokół mnie i milknęły, gdy tylko zaczynałem: 
"był pewnego razu...", onieśmielały mnie. Sądzę, że niewielu 
autorów, czekając na werdykt czytelników, odczuwa strach, jaki 
odczuwałem ja, widząc przed sobą te inteligentne i bystre główki, 
które pochłaniały wszystko to, co im czytałem, w języku tak łatwym, 
tak skutecznym, tak dramatycznym i doskonałym, jakim jest - w swej 
naturze - język bajek (...).
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ZŁOTE POMARAŃCZE
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Dawno, dawno temu, żył sobie król, który miał przy pałacu 
wspaniały ogród. Rosło w nim rzadkie i bardzo cenne drzewo ze 
złotymi pomarańczami.
Gdy nadchodziła na nie pora, król stawiał przy drzewie wartownika 
i nawet sam osobiście chodził każdego dnia sprawdzać, czy 
przypadkiem nie brakuje jakiegoś liścia.
Pewnego ranka udaje się do ogrodu i znajduje w nim wartownika 
pogrążonego we śnie. Patrzy na drzewo... Po złotych 
pomarańczach ani śladu.
- Nędzny wartowniku, zapłacisz za to głową.
- Wasza Wysokość, to nie moja wina. Przyleciał szczygieł, usiadł na 
gałęzi i zaczął śpiewać. Śpiewa, śpiewa, śpiewa... zachciało mi się 
spać, a oczy same zaczęły mi się zamykać. Przegoniłem go z tej 
gałęzi, ale usiadł na innej. Śpiewa, śpiewa, śpiewa... ledwo 
trzymałem się na nogach. Przegoniłem go również stamtąd. Jak 
tylko przestawał śpiewać, sen mi mijał. Ale usadowił się na szczycie 
drzewa i... śpiewa, śpiewa, śpiewa...  No cóż, spałem do tej pory.
Król nic mu nie zrobił.
Jednakże w nowym sezonie zlecił straż królewiczowi.
Pewnego ranka idzie do ogrodu i znajduje królewicza pogrążonego 
we śnie. Patrzy na drzewo... pomarańczy nie ma!
Ugodziło to wielce króla!
- Jak to? Zasnąłeś również ty?
- Wasza Wysokość, nie jestem winien. Przyleciał szczygieł, usiadł na 
gałęzi i zaczął śpiewać. Śpiewa, śpiewa, śpiewa... zachciało mi się 
spać, a oczy same zaczęły mi się zamykać. Powiedziałem mu: - 
Szczygle, ty zdrajco, z królewiczem nie pójdzie ci tak łatwo! A on mi 
śpiewa: - Królewicz zasypia! Królewicz zasypia! Powtórzyłem: - Z 
królewiczem nie pójdzie ci tak łatwo! A on kontynuuje: - Królewicz 
śpi! Królewicz śpi! Śpiewa, śpiewa, śpiewa... spałem do tej pory!
Król postanowił spróbować osobiście i sam zaczął pilnować w 
nowym sezonie drzewa. Gdy pomarańcze dojrzały, pojawił się 
szczygieł, który jak zwykle usiadł na gałęzi i zaczął śpiewać. Król 
chciał go przegonić, ale było ciemno jak w piekle!
- Szczygle, ty zdrajco, tym razem nie pójdzie ci tak łatwo! Ale już 
króla ogarniał sen i zamykały mu się oczy.
Szczygieł zaczął z niego drwić! 
- Pss! Pss! Król śpi! Pss! Pss! Król śpi!
I śpiewa, śpiewa, śpiewa... również król zasnął jak suseł.
Rano otwiera oczy: złotych pomarańczy nie ma!
Ogłosił więc konkurs dla wszystkich swych poddanych:
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Kto dostarczy żywego lub nieżywego szczygła, otrzyma w nagrodę 
muła obładowanego złotem. 
Minęło sześć miesięcy i nikt się nie zgłosił.
Nareszcie pewnego dnia pojawił się prosty wieśniak:
- Wasza Wysokość, chcecie naprawdę tego szczygła? Jeśli mi 
oddacie rękę księżniczki, w ciągu trzech dni będziecie go mieli.
Król wziął go za ramiona i wyrzucił za drzwi.
Jednak następnego dnia powrócił:
- Wasza Wysokość, chcecie naprawdę tego szczygła? Jeśli mi 
oddacie rękę księżniczki, w ciągu trzech dni będziecie go mieli.
Król wziął go za ramiona, dał mu kopniaka i wyrzucił za drzwi.
Ale następnego dnia ten uparciuch znowu się pokazał.
Rozdrażniony król przywołał straż i kazał go umieścić w więzieniu.
W międzyczasie zamówił żelazną siatkę do ogrodzenia drzewa, 
myśląc, że w ten sposób nie będzie już potrzebował wartownika. 
Ale gdy nadeszła pora na pomarańcze, i król udał się jak zwykle do 
ogrodu, odkrył, że pomarańczy niestety nie ma.
Ugodziło to wielce króla! Musiał na siłę posłuchać tego wieśniaka.
- Przynieś mi żywego szczygła, a księżniczka będzie twoja.
- Wasza Wysokość, za trzy dni.
Po niespełna trzech dniach już był z powrotem.
- Wasza Wysokość, oto on, szczygieł. Księżniczka teraz jest moja.
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Król zasępił się. Miał oddać księżniczkę temu prostakowi?
- Chcesz klejnotów? Chcesz złota? Będziesz miał, ile chcesz. Ale co 
do księżniczki to zamilcz.
- Wasza Wysokość, ale umowa była inna.
- Chcesz klejnotów? Chcesz złota?
- Nie. Zatrzymajcie sobie wszystko. Będzie co ma być!
I wieśniak odszedł.
Król powiedział do szczygła:
Teraz, gdy mam cię już w ręku, czekają cię tortury.
Biedny szczygieł, wrzeszczał wniebogłosy przy obrywaniu mu piór!
- Gdzie są ukryte złote pomarańcze?
- Wasza Wysokość, jeśli mi już nic nie zrobicie, powiem wam wszy-
stko.
- Obiecuję, że nic ci nie zrobię.
- Złote pomarańcze znajdują się w jaskini z siedmioma drzwiami. Ale 
stoi tam na straży handlarz w czerwonej czapce. Trzeba znać hasło, 
które znają tylko dwie osoby: właśnie ten handlarz i wieśniak, który 
mnie schwytał.
Król kazał przyprowadzić wieśniaka.
- Zawrzyjmy nową umowę. Chciałbym wejść do jaskini z siedmioma 
drzwiami, ale nie znam hasła. Jeśli mi je ujawnisz, księżniczka będzie 
twoja.
- Słowo króla?
- Słowo króla!
- Wasza Wysokość, zaklęcie jest takie:
"Sucha, bardzo sucha,
Otwórz się Jaskiniucha".
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Król poszedł, wypowiedział hasło, i jaskinia się otworzyła. Wieśniak 
czekał na niego na zewnątrz.
W jaskini oślepiały swym blaskiem diamenty leżące na ziemi. Król 
schylał się i napełniał nimi kieszenie. Ale w każdym następnym 
pokoju diamenty były jeszcze większe i jeszcze piękniejsze. Więc król 
opróżniał kieszenie i napełniał je na nowo. I tak aż do ostatniego 
pokoju, w którym znalazł złote pomarańcze ze swego ogrodu.
Napełnił nimi sakwę, którą znalazł w pobliżu. Teraz, gdy znał hasło, 
mógł wracać tu wiele razy.
Zaraz po wyjściu z jaskini, ze sakwą na szyi, natknął się na wieśniaka.
- Wasza Wysokość, księżniczka teraz jest moja.
Król zasępił się. Miał oddać księżniczkę temu prostakowi?
- Proś o cokolwiek, i będziesz to miał, ale co do księżniczki to 
zamilcz.
- Wasza Wysokość, a wasze słowo?
- Słowa z wiatrem ulatują.
- Wróćcie do pałacu i... zobaczycie.
Po powrocie do pałacu król ściągnął sakwę i zaczął ją opróżniać. 
Ale pomarańcze nie były złote, były wszystkie zgniłe!
Wkłada ręce do kieszeni, diamenty przemieniły się w muszle 
ślimaków!
Była to sprawka tego wieśniaka! Ale król swój gniew przerzucił na 
szczygła. Zbliżył się do niego z niedobrym zamiarem w oczach: 
- Gdzie są moje złote pomarańcze?
- Jeśli mi nic nie zrobicie, powiem wam.
- Nic ci nie zrobię.
- Są tam, Wasza Wysokość, gdzieście je widzieli, ale by je znowu 
mieć, trzeba znać inne hasło, a znają je tylko dwie osoby: ten 
handlarz w czerwonej czapce i wieśniak, który mnie schwytał.
Król kazał przywołać wieśniaka:
- Zawrzyjmy nową umowę. Powiedz mi hasło, by odzyskać 
pomarańcze, a księżniczka będzie twoja.
- Słowo króla?
- Słowo króla!
- Wasza Wysokość, hasło jest takie:
"Przeszywam cię na wskroś:
Daj mi kość."
- W porządku.
Król udawał się do jaskini wiele razy i za każdym razem powracał ze 
sakwą pełną złotych pomarańczy.
No więc znów pojawił się wieśniak:
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- Wasza Wysokość, teraz księżniczka jest moja.
Król zasępił się. Miał oddać księżniczkę temu prostakowi?
- Oto jest skarb królewski: weź to, co ci się podoba. A co do 
księżniczki to zamilcz.
- Nie ma mowy.
I odszedł.
Od kiedy szczygieł był w klatce, złote pomarańcze rosły spokojnie 
na drzewie z roku na rok.
Pewnego dnia księżniczka powiedziała królowi:
- Wasza Wysokość, tego szczygła chciałabym mieć w mojej 
komnacie.
- Córeczko moja, weź go sobie, ale uważaj, by ci nie uciekł.
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W komnacie księżniczki szczygieł nie śpiewał.
- Szczygiełku, dlaczego nie śpiewasz?
- Bo mój pan płacze.
- A dlaczego płacze?
- Bo nie ma tego, czego by pragnął.
- A czego pragnie?
- Pragnie ciebie, księżniczko. Mówi: - Napracowałem się sporo i 
wszystko na nic.
- Kto jest twoim panem? Ten prostak?
- Ten prostak, księżniczko, jest większym królem niż sama Jego 
Wysokość!
- Gdyby to było prawdą, poślubiłabym go bez namysłu. Idź mu to 
powiedzieć, ale wracaj szybko.
- Przysięgacie księżniczko?
- Przysięgam.
I otworzyła mu klatkę. Ale szczygieł nie powrócił.
Pewnego dnia król pyta się księżniczki:
- A szczygieł już nie śpiewa? Od dłuższego czasu go nie słyszę.
- Wasza Wysokość, trochę choruje.
I król się uspokoił.
Tymczasem biedna księżniczka żyła w cierpieniu:
- Szczygle, ty zdrajco, razem z twoim panem!
I ponieważ zbliżała się pora na pomarańcze, księżniczka, ze strachu 
przed ojcem, kurczyła się w sobie coraz bardziej.
Pewnego dnia przybył ambasador króla Francji, który prosił o jej 
rękę. Król był wielce  zadowolony i od razu się zgodził na 
propozycję. Ale nie księżniczka:
- Nie chcę nikogo, chcę zostać panną!
Król się zdenerwował:
- Jak to? Dałem już słowo i nie mogę się z niego wycofać.
- Wasza Wysokość, słowa z wiatrem ulatują.
Gniew zabłysnął w oczach króla, ale księżniczka była nieuległa:
- Nie chcę go! Nie chcę go! Chcę zostać panną.
Tymczasem król Francji wysłał wiadomość, że przybywa już za osiem 
dni.
Co tu zrobić z upartą córką?
Król związał jej ręce i nogi i spuścił ją do studni:
- Powiedz "tak" albo cię utopię!
Księżniczka milczała. Król spuszczał ją w dół coraz bardziej, aż 
została jej na zewnątrz tylko głowa.
- Powiedz "tak" albo cię utopię!
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Księżniczka milczała.
Miał ją utopić naprawdę?!
 I wciągnął ją do góry, ale zamknął w komnacie, o chlebie i 
wodzie. Księżniczka płakała:
- Szczygle, ty zdrajco, razem z twoim panem! Za utrzymanie słowa 
płacę kłopotami!
Król Francji przybył z wielką eskortą i zakwaterował się w pałacu 
królewskim.
- Gdzie jest księżniczka? Nie chce się pokazać?
- Wasza Wysokość, nie czuje się zbyt dobrze.
Zakłopotany król Francji nie wiedział, co na to odpowiedzieć.
- Zanieście jej ten prezent.

Była to szkatułka, cała ze złota i z brylantami. Ale księżniczka 
odłożyła ją na bok i znów płakała: - Szczygle, ty zdrajco, razem z 
twoim panem!
- Nie jesteśmy zdrajcami, ani ja, ani mój pan.
Słysząc tę odpowiedź dochodzącą ze szkatułki, księżniczka w 
pośpiechu ją otworzyła.
- Och, szczygle mój! Ileż łez wylałam...
- Twój los tak chciał, księżniczko. Ale teraz przeznaczenie się 
zrealizowało.
Król, dowiedziawszy się, kto był tym wieśniakiem, dał córce w 
posagu drzewo, na którym rosły złote pomarańcze. I następnego 
dnia księżniczka poślubiła króla Francji.
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KRÓL PRUDENCJUSZ

Był sobie pewnego razu król, który chodził wszędzie pieszo. Bał się 
koni. Mówił: - To są zwierzęta, a ze zwierzętami nie chcę mieć do 
czynienia. 
Z tego powodu jego poddani nadali mu przydomek Prudencjusz 
czyli Roztropny.
Problem w tym, że razem z nim musieli pieszo chodzić również 
ministrowie oraz cała jego świta. I podczas gdy król spacerował na 
swych nogach bez trudu, bo od ciągłego chodzenia zrobiły się one 
mocne jak ze stali, ministrowie i członkowie świty, śmiertelnie 
zmęczeni i ociekający potem, wciąż narzekali:
- Do licha z nogami Jego Wysokości!
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Najstarszy z ministrów wpadł na pomysł, by udać się do czarodzieja.
- Czarodzieju, dobry czarodzieju, wymyśl jakiś wynalazek: na 
przykład fotelik, który samodzielnie chodzi i słucha poleceń.
- A dla kogo to?
- Dla Jego Wysokości.
- Za dwa dni będziecie go mieli.
I dwa dni później czarodziej zaprezentował ministrowi bardzo 
dziwne urządzenie: z dwoma kółkami, jednym małym na przodzie, 
drugim większym z tyłu, oraz z siedzeniem pokrytym skórą.
-  Co to za urządzenie?
- Nazywa się kucyk ze stali.
- A w jaki sposób się porusza?
- W ten oto sposób...
Czarodziej wskoczył na siedzenie, oparł nogi na dwóch bocznych 
pedałach, i popędził naprzód jak błyskawica.
Król poszedł zobaczyć kucyka ze stali, którego minister chciał mu 
podarować.
Popatrzył na niego uważnie i rozkazał ministrowi:
- Wypróbujcie go, Ekscelencjo.
Minister, który pobrał lekcje u czarodzieja, wskoczył na siedzenie, 
oparł nogi na dwóch bocznych pedałach, i popędził naprzód jak 
błyskawica. Ale na zakręcie upadł na ziemię, razem z kucykiem ze 
stali, i złamał sobie nogę.
- Dziękuję, Ekscelencjo! - powiedział król. - Kucyka ze stali 
zatrzymajcie dla siebie. Moje nogi sprawują się lepiej. Nie bez 
powodu nazywają mnie Prudencjusz czyli Roztropny!
Stary minister, jak tylko wyzdrowiał, udał się znowu do czarodzieja.
- Czarodzieju, dobry czarodzieju, wymyśl jakiś wynalazek: na 
przykład karetę, która jeździ  samodzielnie.
- A dla kogo to?
- Dla Jego Wysokości.
- Za tydzień będziecie ją mieli.
I po tygodniu czarodziej zaprezentował ministrowi karetę, która 
przypominała wszystkie inne karety na świecie, ale nie miała dyszla.
- W jaki sposób porusza się bez koni?
- W ten oto sposób...
Czarodziej dotknął sprężyny, i kareta zaczęła wibrować, jakby 
chciała już ruszać z miejsca. Potem usadowił się na siedzeniu, wziął 
w ręce kółko przymocowane do pręta, i kareta popędziła naprzód 
jak błyskawica.
Powróciwszy na miejsce, czarodziej powiedział:
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- Ale tę karetę trzeba odżywiać.
- Siano czy owies? - zapytał minister.
- Ani siano, nie owies, ale woda ognista.
- Woda ognista? Gdzie się ona znajduje?
- Ja wam ją wskażę.
Król poszedł zobaczyć karetę bez koni, którą minister chciał mu 
podarować.
Popatrzył na nią uważnie i zwrócił się do ministra:
- Wypróbujcie ją, Ekscelencjo.
Minister, który pobrał lekcje u czarodzieja, wskoczył na siedzenie, 
dotknął sprężyny, i kareta zaczęła wibrować, jakby chciała już 
ruszać z miejsca. I zaledwie pokręcił kółkiem, popędziła naprzód jak 
błyskawica. Ale na zakręcie niefortunnie podskoczyła i uderzyła o 
drzewo; przewróciła się na bok i stanęła w ogniu.
Biedny minister zginął w płomieniach. I król nawet nie mógł mu 
powiedzieć: - Dziękuję, Ekscelencjo! Moje nogi funkcjonują lepiej. 
Nie bez powodu nazywają mnie Prudencjusz czyli Roztropny!
Los chciał, że na jednym ze spacerów, król, krocząc z nosem 
zadartym do góry, nie zauważył leżącego na ziemi kamienia; 
potknął się i złamał sobie ramię i dwa żebra.
Tym razem już nie powiedział: - Moje nogi funkcjonują lepiej. 
Powiedział:
- Trzeba być królem Prudencjuszem nie tylko w nazwie, ale i w 
rzeczywistości! Nie jest się nigdy dostatecznie rozważnym... Jeśli 
minister na kucyku złamał sobie nogę, jeśli rozbił się z karetą na 
drzewie, winę ponosi nie kucyk, nie kareta, ale nieostrożność jego 
samego. Rzeczywiście, jak tylko wyzdrowiał, przywołał czarodzieja:

- Czarodzieju, dobry czarodzieju, zrób mi kucyka ze stali! 
Czarodzieju, dobry czarodzieju, zrób mi karetę bez dyszla!
I krążył raz na jednym, raz na drugim, ku wielkiej radości ministrów i 
całej świty. I nie wydarzyło mu się nigdy żadne nieszczęście. Był 
Roztropny w nazwie i w rzeczywistości.
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KSIĘŻNICZKA BEZ USZU

Był sobie król i była też sobie maleńka księżniczka.
Królowa zmarła przy porodzie, więc król zatrudnił nianię, która 
karmiła dziewczynkę i opiekowała się nią dzień po dniu, noc po 
nocy.
Pewnego razu niania zeszła z księżniczką do królewskiego ogrodu. 
Dziewczynka miała już trzy lata i lubiła hasać po łące, w cieniu 
wielkich drzew. Około południa niania zapadła w krótką  drzemkę, 
ale gdy obudziła się, księżniczki nie było. Woła i szuka jej po całym 
ogrodzie, nic!
Jak pokazać się królowi, który szalał za swą córką?
Biedna niania wyrywała sobie włosy z głowy:
- O Boże! O Boże! Jego Wysokość mnie powiesi!
Krzyk niani przyciągnął straż królewską.
Ale poszukiwania były daremne.
Nadeszła pora obiadu.
- A księżniczka? - zapytał król.
Ministrowie popatrzyli na siebie bladzi jak ściana.
- Księżniczka gdzie jest?
- Wasza Wysokość - powiedział minister - zdarzyło się nieszczęście!
Król szalał z rozpaczy i od razu obwieścił:

- Kto przyprowadzi księżniczkę, otrzyma wszystko, czego zapragnie.
Ale minęło sześć miesięcy, a do pałacu nikt się nie zgłosił.
Wierni słudzy Jego Królewskiej Mości przemieszczali się z królestwa 
do królestwa z obwieszczeniem:
- Ktokolwiek przyprowadzi księżniczkę, otrzyma wszystko, czego 
zapragnie.
Ale minął rok, a do pałacu nikt się nie zgłosił.
Król był niepocieszony: płakał w dzień i w nocy.
W ogrodzie królewskim była studnia, do której - gdy niania zapadła 
w drzemkę - księżniczka się zbliżyła i zajrzała w głąb.
W lustrze wody ujrzała dziewczynkę, taką samą jak ona, więc 
zaczęła wołać do niej, wymachując rączkami: - Hej, hej! Nagle z 
głębi uniosło się ramię, bardzo długie i bardzo włochate, które 
gwałtownie ją chwyciło i ściągnęło w dół. 
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Na dnie studni była jaskinia, dziesięć razy większa od pałacu 
królewskiego. Wszystkie pokoje były w złocie i w diamentach, jeden 
piękniejszy i bogatszy od drugiego. To prawda, że nie przenikało 
tam słońce, ale widziało się wszystko dobrze. Dziewczynka 
mieszkała w tej jaskini z wilkołakiem i była traktowana jak przystało 
na księżniczkę. Służąca do ubierania, inna do rozbierania, inna 
jeszcze do mycia, do czesania, do podawania posiłków, do 
usypiania.
Już się przyzwyczaiła i nie miała złego humoru.
Wilkołak chrapał przez cały dzień, a w nocy wychodził. Ponieważ 
księżniczka na jego widok krzyczała ze strachu, pokazywał jej się 
rzadko, nie chciał jej przestraszać.
Tymczasem wyrosła na ładną dziewczynę.
Pewnego wieczoru nie mogła usnąć. Domyślając się, że wilkołak 
przygotowuje się do wyjścia, wytężyła słuch i usłyszała, jak wzywa 
on swym ochrypłym głosem kucharza.
- Sądzę, że jesteśmy prawie gotowi - powiedział do niego. - 
Przypomina mi ona przepiórkę.
- Trzeba jeszcze sprawdzić - odpowiedział kucharz.
Po chwili księżniczka spostrzegła, że obraca się powoli pokrętło 
zamka u drzwi.
A więc chodzi o nią? Wilkołak chce ją zjeść!
Zrobiła jej się gęsia skórka. Skurczyła się tak mocno jak tylko 
potrafiła i udawała że śpi. Wilkołak zbliżył się do łóżka, przesunął 
kołdrę, a kucharz zaczął sprawdzać jej ciało, jak gdyby była kurą, 
której chce się ukręcić szyję.
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- Jeszcze tydzień - powiedział kucharz - i będzie to prawdziwy kąsek.
W księżniczce zawrzało:
- Tydzień?! O nie, wilkołak tej "przepiórki" nie zje!
Myśli, myśli, i przyszedł jej pomysł. Rano, wyskoczywszy z łóżka, ukryła 
się w studni i czekała, aż ktoś przyjdzie czerpać wodę. Gdy nagle 
wał korbowy zapiszczał, chwyciła za linę i oparła nogi na krawędzi 
wiadra. Wciągano ją powoli, bo była trochę ciężka. W pewnym 
momencie lina się przerwała, a wiadro i księżniczka... trrrrach w dół!
Przybiegły służące i wyciągnęły ją z wody.
- Zakręciło mi się w głowie i upadłam. Tylko nie mówcie nikomu, 
wilkołak by mnie ukarał.
Na drugi dzień czeka, czeka, ale wiadro nie schodziło w dół. Trzeba 
było znaleźć inny sposób. Ale łatwo powiedzieć. Jaki? Jaskinia 
miała tylko jedno wyjście.
I minął znów następny dzień.
Księżniczka nie traciła ducha. O poranku była znów na swoim 
miejscu, ale wiadro nie schodziło.
Minęły jeszcze dwa dni.
Wczesnym rankiem, gdy gorzko płakała, patrząc nieruchomo na 
wodę, ujrzała czerwoną rybkę, z ogonem białym jak srebro.
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- Ach, rybko, ty jesteś szczęśliwa! Jesteś wolna w wodzie, a ja tu 
sama, bez rodziny, bez przyjaciół!
Rybka pląsała, machając ogonem, otwierając i zamykając 
pyszczek, i wydawało się, że ją słyszy:
- Ach, rybko, ty jesteś szczęśliwa! Jesteś wolna w wodzie, a ja tu 
sama, bez rodziny, bez przyjaciół. Za cztery dni będę zjedzona!
Rybka zbliżyła się do brzegu:
- Gdybyś była królewskiej krwi i chciała mnie poślubić, bylibyśmy 
wolni obydwoje. Żeby zdjąć ze mnie czary, niczego więcej nie 
potrzeba.
- Ja jestem królewskiej krwi, rybko, i od tego momentu jestem twoją 
żoną.
- Usiądź na moim grzbiecie i trzymaj się mocno.
Księżniczka usiadła na rybce okrakiem, chwyciła ją za skrzela, i tak 
dopłynęli na dno studni. Tam przepływała podziemna rzeka, do 
której rybka wślizgnęła się z księżniczką na grzbiecie.
Ale w pewnym momencie stanęła przed nimi ryba, duża i z szeroko 
otwartym pyskiem, która chciała ich połknąć:
- Zapłaćcie za przejazd albo...
Księżniczka oderwała sobie ucho i rzuciła jej na pożarcie. Płyną, 
płyną, i oto inna ryba, jeszcze większa od pierwszej, z szeroko 
otwartym pyskiem i z groźnymi zębami, zagrodziła im drogę:
- Zapłaćcie za przejazd albo...
Księżniczka zerwała sobie drugie ucho i rzuciła jej na pożarcie.
Gdy wydostali się spod ziemi i rzeka ujrzała światło, rybka położyła 
księżniczkę na brzegu i sama wyskoczyła z wody, przekształcając się 
w przystojnego młodzieńca. 
Uszczęśliwiona księżniczka rzekła:
- Idziemy teraz do króla, mojego ojca. Minęło trzynaście lat, odkąd 
ostatnio mnie widział.
Ale do pałacu nie chcieli jej wpuścić.
- Jestem księżniczką! Jestem córką króla!
Nikt jej nie wierzył, ani nawet król. Jednak zarządził, by 
przyprowadzić ją przed swe oblicze:
- Kto wie? A może...
Król popatrzył na nią od stóp do głów. Ona mu opowiedziała swą 
historię, lecz nie wspomniała nic o uszach, bo się po prostu 
wstydziła. Rzeczywiście, ukrywała swą tajemnicę pod warkoczami.
Ale minister się spostrzegł:
- A uszy, panno moja? Gdzie zgubiłaś uszy?
Król, oburzony, skazał ją na mycie naczyń w kuchni królewskiej. 

19



Natomiast książę Rybka (tak go od razu nazwano) miał sprzątać 
królewskie stajnie.
- Niech się nauczą, że nie kpi się z władcy!
Pewnego dnia król chciał zjeść ryby. Ale na całym bazarze były 
tylko dwie, i nikt nie wiedział co to za rasa, ani nawet sprzedawcy. 
Były tam już od zeszłego dnia i zaczynały być nieświeże. Król jednak 
chciał ryb za wszelką cenę, więc kucharz je kupił:
- Wasza Wysokość, nie było innych, tylko te, i nikt nie wie co to za 
ryby, ani nawet sprzedawcy. Znajdują się na bazarze od dwóch dni 
i zaczynają być nieświeże.
- Dobrze - powiedział król - zanieś je do kuchni.
Kucharz je przygotowuje i co znajduje w środku? Uszy ludzkie!
Natychmiast przywołano Bezuszną, jak nazywano księżniczkę na 
dworze:
- Bezuszna, Bezuszna, jest coś dla ciebie!
Księżniczka przybiegła; to były naprawdę jej uszy! Drżąc z radości, 
przyłożyła je sobie do głowy, a one w mig się do niej przyczepiły.
Na ten widok król, jej ojciec, wykrzyknął radośnie:
- To jest ona! Moja córka!
I jako że był już stary, przekazał swą monarchię królowi Rybce i 
królowej Bezusznej, którzy rządzili po nim długo i szczęśliwie.
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DZIURA W WODZIE
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Był pewnego razu książę bardzo bogaty. Miał zaledwie 
dwadzieścia lat i żył w jednym z zamków odziedziczonych po ojcu. 
Po śmierci księżnej matki, zostawszy bez rodziców, bez braci, bez 
sióstr, bez krewnych, zamknął się w zamku, w którym się urodził - i 
który przez to wydawał mu się najpiękniejszy ze wszystkich - i 
zabawiał się, przesuwając piękne antyczne meble z jednej komnaty 
do drugiej, z jednego piętra na drugie. Ale jego wysiłek ograniczał 
się tylko do wydawania rozkazów swym sługom: - To tutaj! To tam! 
To na dół! To do góry!
Ci biedacy, gdy nadchodził wieczór, padali z nóg; nie mogli już 
więcej. Od wielkiego zamieszania w ciągu dnia, czuł się zmęczony 
również książę, który rozkładał się na starym fotelu, przypomi-
nającym łóżko, i drzemał do późnej nocy, rozważając:
- Ożenić się, czy się nie ożenić?
I tkwił w bezruchu, jakby czekał na czyjąś odpowiedź. Potem 
odpowiadał sobie samemu, zależnie od kaprysu w danym 
momencie:
- Tak, ożenię się! - Nie, nie ożenię się!
Zatrzymywał się na chwilę, i znowu myśli powracały:
- Ożenić się czy się nie ożenić?
I tkwił w bezruchu, jakby czekał na czyjąś odpowiedź.
Kończyło się na tym, że zasypiał na fotelu, a o świcie budził się bez 
powzięcia decyzji.
I rozpoczynał:
- To tutaj! To tam! To do góry! To w dół!
Kazał zmieniać sługom to, co zrobili dzień wcześniej; i od wielkiego 
zamieszania w ciągu dnia czuł się bardziej zmęczony od nich.
Wreszcie postanowił zasięgnąć rady u czarodziejki, która mieszkała 
w kamiennej grocie, naprzeciw zamku.
Księżnej, jego matce, na kilka dni przed śmiercią, wymknęło się z ust:
- Biedny mój syn. Kto go nauczy robić dziurę w wodzie?
Młody książę sądził, że jego matka mówi od rzeczy, więc nie 
zapytał jej:
- Co to oznacza, Ekscelencjo?
Musicie wiedzieć, że wówczas dzieci zwracały się do rodziców: 
Ekscelencjo.
Potem już o tych słowach więcej nie myślał.
Ale teraz, jadąc na koniu do groty czarodziejki, przypomniał je 
sobie: - Kto go nauczy robić dziurę w wodzie? - Nikt - pomyślał. Było 
to niemożliwe. Ale chciał o to zapytać czarodziejki. Jeśli nie 
wiedziała ona, nie mógł wiedzieć nikt inny na świecie.
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By nie być rozpoznanym, książę przebrał się za biedaka. Ale była to 
ostrożność daremna, bo zaledwie wszedł do groty usłyszał:
- Książę, witajcie! Do waszych usług.
Zamurowało go z zaskoczenia!
- Piękna czarodziejko!... - powiedział.
Nie jestem piękna - przerwała mu. - Tutaj się nie kłamie! 
Rzeczywiście, czarodziejka była stara, z pomarszczoną twarzą, z 
siwiejącymi włosami, bez zębów. Miała jednak na sobie bogatą 
ciemną tunikę w złote i srebrne kwiaty, które błyszczały przy każdym 
jej ruchu, i nosiła na głowie czarną koronkową czapkę, z perłami 
dużymi jak orzechy - nieopisana rzadkość.
- Usiądźcie, książę, i mówcie. Jestem do waszych usług.
- Ożenić się, czy się nie ożenić? Potrzebuję waszej porady. Nie 
potrafię się zdecydować samemu.
- Kto szuka, znajduje. Zadecydujecie, gdy znajdziecie.
- Co więc muszę zrobić?
- Wędrujcie, obserwujcie wszystkie dziewczyny, które napotkacie po 
drodze: szlachcianki, mieszczki, wieśniaczki... i jeśli któraś spodoba 
się wam szczególnie, poproście o jej rękę rodziców. Jeśli nie otrzy-
macie zgody... No, ale zobaczycie, że w końcu któraś wam powie: - 
Poślubię was pod warunkiem...
- Pod warunkiem?
- Warunek wyjaśni wam ona. Kto szuka znajduje.
Książę wrócił do zamku zmartwiony, ale jednocześnie zaciekawiony, 
jaki to warunek miał mu być postawiony.
Zaczął podróżować po miastach, miasteczkach i wsiach. Patrzył, 
obserwował, i gdy wydało  mu się, że znalazł słuszną dziewczynę, 
przedstawił się jej rodzicom:
- Proszę o rękę waszej córki.
- Przybywacie zbyt późno. Zaręczyła się przedwczoraj. 
Szkoda! Była najładniejsza i najdojrzalsza spośród wszystkich, które 
spotkał dotychczas, w dodatku szlachcianka i bogata, co nie 
przeszkadzało.
Wyruszył znów w podróż. Wydawało mu się, że już znalazł...
- Wróćcie za trzy lata, jest jeszcze zbyt młoda.
Szkoda! Była ładna, była dobra, i poślubiłby ją chętnie. Nie 
pochodziła z rodziny szlacheckiej, ale to nieważne. Trzy lata? Za 
dużo. I potem mogłyby narodzić się inne trudności. Wznowił 
poszukiwania.
Och! Ta wydawała mu się jeszcze piękniejsza od poprzednich. 
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Rodzice powinni być zaszczyceni, że ich córka jest pożądana przez 
księcia i że mogłaby stać się księżniczką.
- Dziękujemy! Ale musi poślubić rówieśnika. My myślimy w ten 
sposób.
Książę, po wielu innych daremnych staraniach, zdecydował się 
powrócić na zamek i nie próbować już więcej. Może 
przeznaczeniem było nie znaleźć żony? Tym lepiej!
Pewnego ranka musiał zatrzymać się przy wiejskim wodopoju, by 
napoić konia. I kogo ujrzał przy studni? Wieśniaczkę, wprawdzie źle 
ubraną, ale urodziwą i pełną wdzięku, która nagle wyparła z jego 
pamięci wszystkie panny, których nie mógł poślubić.
Jakie znaczenie miało to, że była wieśniaczką? Była godna zostać 
królową, a nie tylko księżniczką.
- Czy chcesz mnie za męża, piękna dziewczyno?
- Ja nie mogę chcieć, muszę czekać - tak mi mówi moja opiekunka.
- A kto jest twoją opiekunką?
- Wróżka Kwiatowa.
Książę się ożywił, gdy usłyszał, że wróżka jest opiekunką tej 
dziewczyny. I zasypał ją pytaniami: - Gdzie się znajduje Wróżka 
Kwiatowa? Czego żąda Wróżka Kwiatowa?
- Mówi mi ona: kto cię kocha, będzie musiał spełnić warunek.
- Jaki? - zapytał z niepokojem książę, przypominając sobie słowa 
czarodziejki.
- Musi zrobić... dziurę w wodzie!
Książę poczuł, że serce mu się ściska. Miał wrażenie, że umiera. 
Jego matka więc już wiedziała?... Dziura w wodzie! Przecież to rzecz 
niewykonalna. Kto rzucił na niego tę klątwę? Zaczął płakać jak 
dziecko.
Zamiast wrócić na zamek, zatrzymał się w wiosce i każdego dnia 
udawał się do wodopoju, żeby zobaczyć ponownie tę dziewczynę, 
która przychodziła tam, by czerpać wodę.
I im bardziej na nią patrzył i słuchał jej słowiczego głosu, tym 
mocniej biło mu serce: - Albo ta, albo żadna!
Zaprzysiągł to sobie. A dziura w wodzie... Rzecz niemożliwa!
- Czy Wróżka Kwiatowa nie rozumie, że z takim warunkiem nie 
znajdziesz nigdy męża?
- Mówi mi: kto kocha, czyni cuda.
Oddałby połowę swych bogactw, a nawet połowę swej krwi, 
temu, kto by mu ujawnił, jak zrobić dziurę w wodzie. Ale mijały 
tygodnie, mijały miesiące, mijał już rok, odkąd wyruszył z zamku, i 
był ciągle w tym samym punkcie. Wydawało mu się, że oszaleje!
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I im bardziej na nią patrzył i słuchał jej słowiczego głosu, tym 
mocniej przeklinał tego, kto rzucił na niego tę klątwę. Miał w uszach 
słowa księżnej, swej matki, przy końcu życia: - Biedny syn! Biedny 
syn! 
To jej ubolewanie miało sens! Bo znaleźć szczęście, ale nie móc go 
w pełni doświadczyć przez niewykonalny warunek?! Przeklęta 
dziura w wodzie...
Przez cały dzień myślał intensywnie, a nocą nie mógł spać.
Kto bardziej od niego kochał? Nie było takiego! Dziura w wodzie... 
Czy było to możliwe?
Biedny książę! Stracił apetyt, nie rozpoznawał samego siebie, zrobił 
się chudy jak szczapa.
Nadeszła zima. Pewnego ranka udał się jak zwykle do wodopoju. 
Zastał tam wodę zamarzniętą na powierzchni: jakby położono na 
niej - jako przykrywę - wielką białą płytę. Dziewczyna nie wiedziała, 
jak napełnić dzbanek. Nagle książę podskoczył z radości.
- Popatrz! - krzyknął do dziewczyny.
I czubkiem kija zrobił dziurę w lodzie.

- Przecież wodą jest również lód! Jak mogłem nie pomyśleć o tym 
wcześniej?!
W tym momencie w powietrzu dał się słyszeć głos:
- Moja córuchna jest twoja... Brawo! Potrafiłeś zrobić dziurę w 
wodzie!
Książę szalał z radości i pomyślał: często wierzymy w to, że coś jest 
niemożliwe, a to niekoniecznie prawda. 
Gdyby książę zniechęcił się przy pierwszej już trudności, nie byłby 
szczęśliwy z tą piękną i cnotliwą żoną i nie miałby z nią wspaniałej 
gromadki dzieci.
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MÓWIĄCE DRZEWO

Dawno temu żył sobie król, który sądził, że zebrał w swym pałacu 
najosobliwsze rzeczy na świecie.
Pewnego dnia zawitał nieznajomy przybysz i zapytał czy może je 
zobaczyć. Oglądnął wszystko dokładnie i na koniec powiedział:

- Wasza Wysokość, brakuje wam jednej rzeczy.
- Czego mi brakuje?
- Drzewa, które mówi.
Rzeczywiście, wśród wszystkich osobliwości świata nie było 
mówiącego drzewa.
Po tej wiadomości króla nawiedziła bezsenność. Rozesłał po całym 
świecie kurierów w poszukiwaniu tego drzewa. Ale kurierzy wracali z 
pustymi rękami.
Król uznał, że zadrwił z niego ten przybysz, więc kazał go 
aresztować.
- Wasza Wysokość, jeśli wasi kurierzy szukają źle, to jaką winę 
ponoszę ja? Niech szukają lepiej.
- A ty widziałeś na własne oczy to drzewo, które mówi?
- Widziałem je tymi oczami i słyszałem tymi uszami.
- Gdzie?
- Już nie pamiętam.
- I co mówiło?
- Mówiło: - Od czekania bez skutku można umrzeć.
A więc to była prawda! Król wysłał ponownie swych kurierów. Mija 
rok i znowu wracają z pustymi rękami.
Król, wielce rozgniewany, kazał przybyszowi ściąć głowę.
- Wasza Wysokość, jeśli wasi kurierzy szukają źle, to jaką winę 
ponoszę ja? Niech szukają lepiej.
Te słowa go przekonały. Zwołał swych ministrów i obwieścił im, że 
osobiście chce udać się na poszukiwanie drzewa, które mówi.
Dopóki nie będzie go miał w pałacu, nie będzie czuć się królem.
I zamaskowany wyruszył w drogę.
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Po wielu dniach wędrówki znalazł się w dolinie, w której nie było 
żywej duszy, a ponadto zbliżała się noc.
Położył się na ziemi, ale gdy zasypiał usłyszał płaczliwy głos:
- Od czekania bez skutku można umrzeć.
Ożywił się i nadstawił ucha. Czy śnił?
- Od czekania bez skutku można umrzeć.
Nie, nie śnił! I zapytał szybko:
- Kim jesteś?
Nikt nie odpowiedział. O poranku zobaczył w pobliżu ładne zielone 
drzewo:
- Powinno to być ono - pomyślał.
Dla upewnienia wyciągnął rękę i urwał dwa liście.
- Och! Dlaczego mnie zrywasz?
Król, pomimo że był z natury odważny, przestraszył się.
- Kim jesteś? Jeśli jesteś duszą ochrzczoną, odpowiedz w imię Boga!
- Jestem córką króla Hiszpanii.
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- W jaki sposób się tu znalazłaś?
- Ujrzałam fontannę z wodą przezroczystą jak kryształ i 
postanowiłam się umyć. Zaledwie dotknęłam wody, zostałam 
zaczarowana.
- Co mogę zrobić, by cię uwolnić?
- Trzeba odprawić czarodziejski rytuał oraz zaprzysiąc ślub ze mną.
Ślub zaprzysięgam ci od razu, a rytuał odkryję, nawet gdybym 
musiał udać się na koniec świata. Ale dlaczego nie odpowiedziałaś 
mi poprzedniej nocy?
- Była czarownica... Pss, bądź cicho, oddal się, słyszę, że wraca. 
Gdyby cię przypadkiem znalazła, zaczarowałaby również ciebie.
Król oddalił się w pośpiechu, by ukryć się za murem, zza którego 
mógł obserwować wiedźmę.
- Z kim rozmawiałaś?
- Z wiatrem.
- Widzę tutaj jakieś ślady.
- Są to ślady wasze.
- Aaaa! Są moje?!
Czarownica chwyciła za maczugę... 
- Dosyć, milosierdzia! Już nigdy tego nie zrobię!
- Aaaa! Są moje?!
I od początku.
Zmartwiony król doszedł do wniosku, że nadaremnie tkwi w tym 
miejscu. Trzeba odkryć czarodziejski rytuał. Udał się znów w drogę.
Ale ją pomylił. Gdy zrozumial, że zagubił się w wielkim lesie i że nie 
znajdzie prędko drogi wyjścia, postanowił spędzić noc na szczycie 
drzewa, bo inaczej zjadłyby go dzikie zwierzęta.
O północy dał się słyszeć ogłuszający hałas. Był to wilkołak, który 
wracał do domu ze swymi groźnie szczekającymi psami.
- Och, co za dobry zapach mięsa ludzkiego!
Wilkołak zatrzymał się u stóp drzewa i zaczął wąchać powietrze:
- Och, co za dobry zapach!
Króla obiegły dreszcze, gdyż psy buszowały i ujadały groźnie, 
węsząc na ziemi ślady. Ale na szczęście noc była ciemna. Wilkołak, 
nie znajdując niczego, oddalił się ze swymi potężnymi  psami.
Minęła noc. Król, jeszcze pełen strachu, zszedł z drzewa i zaczął iść 
przed siebie. Spotkał ładną dziewczynę.
- Wskażcie mi drogę. Jestem wędrowcem zagubionym.
- Och, biedaku! Gdzie cię tu przyniosło! Za niedługo będzie prze-
chodził mój ojciec i z pewnością zje cię żywcem!
Rzeczywiście, słyszało się już ujadanie psów wilkołaka, który je 
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przywoływał:
- Bierz! Bierz!
- Tym razem jestem stracony! - pomyślał król.
- Chodź tutaj - powiedziała dziewczyna. - Opadnij na czworaki, ja 
usiądę na twych plecach, a moja spódniczka cię przykryje. Nie 
oddychaj!
Wilkołak, widząc córkę, zatrzymał się.
- Co tam robisz?
- Odpoczywam.
- Och, co za dobry zapach mięsa ludzkiego!
- Przechodził tu chłopak i zrobiłam sobie z niego ucztę.
- Świetnie! A kości?
- Rozgryzły je psy.
Wilkołak nie przestawał wąchać powietrza.
- Och, jaki dobry zapach!
Po oddaleniu się wilkołaka, król opowiedział dziewczynie całą swą 
historię.
- Wasza Wysokość, jeśli zechcecie mnie poślubić, wyjawię wam ja 
czarodziejski rytuał.
Dziewczyna była urodziwa, i król poślubiłby ją chętnie.
- Piękna dziewczyno, już innej dałem słowo.
- Och, mój los, zły los! Ale nic nie szkodzi.
Zaprowadziła go do domu i nasmarowała mu klatkę piersiową 
maścią, będącą własnością jej ojca. Król był zaczarowany.
- Teraz, piękna dziewczyno, musiałabyś mi pożyczyć siekierę.
- Oto ona.
- A ten tłuszcz na niej, co to?
- To jest olej od szlifierki, na której była zaostrzona.
Król, zaopatrzony w to, co mu było potrzebne, nie spostrzegł się 
nawet, kiedy i jak znalazł się znów przy drzewie mówiącym.
Czarownicy nie było w pobliżu, więc drzewo przemówiło:
- Uważaj! Wewnątrz pnia jest ukryte moje serce. Gdy będziesz ścinał 
drzewo, nie słuchaj czarownicy. Jeśli ci powie, byś zadał cios u góry, 
ty zadaj na dole. Jeśli ci powie, byś zadał cios na dole, ty zadaj u 
góry! W przeciwnym razie byś mnie zabił. Potem czarownicy będziesz 
musiał odciąć głowę. Jeśli nie, nawet magia cię nie uratuje.
Przybyła czarownica.
- Czego szukasz w tych stronach?
- Szukam drzewa na opał i obserwowałem właśnie to...
- Pasowałoby ci? Ofiaruję ci je w prezencie, ale pod warunkiem, że 
przy ścinaniu zadasz mu ciosy w miejscach, które ci wskażę ja.
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- W porządku.
Król machnął ostrą siekierą i zapytał:
- Gdzie?
- Tu.
A on natomiast zadał cios tam.
- Pomyliłem się. Od początku. Gdzie?
- Tam.
A on natomiast zadał tu.
- Pomyliłem się. Od początku...
Nie znajdował jednocześnie sposobu na zadanie ciosu czarownicy, 
bo była ona bardzo ostrożna. Król nagle wydał głos zdziwienia:
- Ooo!
- Co widzisz?
- Gwiazdę.
- Za dnia? Niemożliwe.
- Tam, na wprost gałęzi: popatrz!
I podczas gdy czarownica obracała się do niego plecami, aby 
zobaczyć tę gwiazdę, on zadał jej cios i odciął jej głowę.
W tym momencie z pnia drzewa wyszła na zewnątrz panienka, na 
którą nie można było wprost patrzeć, tak była piękna!
Król, bardzo ucieszony, wrócił z nią do królewskiego pałacu i 
nakazał przygotować wspaniałe weselisko.
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Nadszedł oczekiwany dzień. Gdy damy dworu ubierały pannę 
młodą, odkryły ze zdumieniem, że ma ona ciało twarde jak drzewo. 
Zawiadomiono szybko o tym króla:
- Wasza Wysokość, królowa ma ciało twarde jak drzewo!
- Czy to możliwe?
Król i ministrowie poszli zobaczyć. Rzecz była zadziwiająca. Pozornie 
ciało było normalne i mogło oszukać każdego, ale przy dotyku było 
drzewem! Jednak panna młoda mówiła i również poruszała się. 
Ministrowie mimo wszystko uznali, że król nie może poślubić lalki. 
Przesunięto uroczystości.
- Tu jest jeszcze jakieś inne zaklęcie! - pomyślał król, który 
przypomniał sobie o oleju na siekierze. Postanowił jej użyć do 
pokrojenia kawałków mięsa. No i odgadnął! Kawałeczki na oko 
wydawały się mięsem, ale przy dotyku były drzewem. Tak, to było 
jasne, zdradziła go córka wilkołaka, zdradziła z zazdrości.
Król oznajmił ministrom:
- Muszę wyjechać, ale szybko wrócę.
I znalazł się w lesie, gdzie bez trudu spotkał córkę wilkołaka.
- Wasza Wysokość w tych stronach? Co was sprowadza dobrego?
- Przybyłem specjalnie dla ciebie.
Córka wilkołaka nie chciała mu wierzyć:
- Słowo króla, żeście przybyli specjalnie dla mnie?
- Słowo króla!
I rzeczywiście, król przybył dla niej, ale nie w celu jej poślubienia, jak 
sobie myślała ona.
Wzięli się pod rękę i weszli do domu.
- To jest siekiera, którą mi pożyczyłaś.
Król podał ją dziewczynie w taki sposób, że zranił jej rękę.
- Ach, Wasza Wysokość, co żescie zrobili! Zrobiłam się drewniana!
Król udawał, że jest mu bardzo przykro:
- Jak mogę temu zaradzić?
- Otwórzcie tę szafę, weźcie słoik z maścią, nasmarujcie nią moje 
ciało, i od razu wyzdrowieję.
Król wziął słoik:
- Zaczekaj aż wrócę!
W tym momencie zrozumiała wszystko i zaczęła krzyczeć:
- Zdrada! Zdrada!
Wypuściła wszystkie psy swego ojca wilkołaka. Ale król już zniknął. 
A ciało panny młodej po maści zrobiło się znów miękkie, i można 
było celebrować ślub. 
Świętowano przez osiem dni.
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