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Duch we ﬂaszce
 .    
Żył raz sobie pewien drwal, który pracował od świtu do późne nocy. Gdy w końcu zebrał
trochę grosza, mówi do swego syna:
— Jesteś moim edynakiem, chcę przeto¹ pieniąǳ, zaoszczęǳony w ciężkie pracy,
wyłożyć na two ą naukę. Jeżeli wyuczysz się czegoś gruntownie, to bęǳiesz mnie żywił
na starość, gdy mi członki² zdrętwie ą i będę musiał sieǳieć w domu.
Syn drwala wstąpił tedy³ do wyższe szkoły i pilnie się uczył, zdobywa ąc pochwałę od
nauczycieli.
W szkole te przebył czas pewien, ale gdy przeszedł parę kursów i eszcze się nie
wydoskonalił we wszystkim, o ciec zubożał i musiał doń powrócić.
— Ach! — rzekł o ciec zmartwiony — nie mogę łożyć⁴ dale na ciebie, bo w tych
ciężkich czasach trudno mi więce zarobić, niż na chleb powszedni.
— Kochany o cze, — odrzekł edynak, — nie kłopocz się⁵ o to; eżeli taka wola Boża,
to wszystko pó ǳie dla mo ego dobra. Już a się zastosu ę do tego.
Gdy o ciec wybierał się do lasu na obróbkę drzewa, syn mówi:
— Pó dę z o cem i będę o cu pomagał.
— Ależ mó synu — odparł o ciec — to bęǳie dla ciebie za trudne, ty nie esteś przyzwycza ony do ciężkie roboty, nie wytrzymasz długo, wreszcie mam tylko edną siekierę
i brak mi pienięǳy na kupno drugie .
— Niech o ciec uda się do sąsiada — odparł syn — on o cu pożyczy siekiery, dopóki
nie zarobię na inną.
I o ciec pożyczył siekiery od sąsiada a naza utrz o świcie wyszli oba razem do lasu.
Syn pomagał o cu i wcale nie okazywał zmęczenia.
Gdy uż słońce stanęło nad nimi, rzecze o ciec:
— Trzeba wypocząć i z eść obiad, zaraz robota pó ǳie nam raźnie .
Ale syn wszedł w głąb lasu, spożył swó chleb, był barǳo wesół i rozglądał się po
gęstwinie, czy mu się akie gniazdo ptasie nie traﬁ. Choǳił tu i ówǳie, aż wreszcie
doszedł do olbrzymiego dębu, którego pięciu luǳi nie mogłoby ob ąć. Stanął i pomyślał
sobie, że na takim dębie pewnie nie eden ptak zakłada swo e gniazdo.
Nagle wydało mu się, że słyszy akiś głos.
Zaczął nasłuchiwać i wyraźnie usłyszał następu ące słowa, wymówione barǳo głuchym tonem:
— Wypuść mnie, wypuść mnie!
Roze rzał się dookoła, ale nic nie mógł odkryć; zdawało mu się, że głos wychoǳi
z ziemi, więc zawołał:
— Gǳie esteś?
Głos odpowieǳiał:
— Jestem tu, na dole, pomięǳy korzeniami dębu. Wypuść mnie, wypuść mnie!

¹przeto — więc, zatem. [przypis edytorski]
²członki — kończyny. [przypis edytorski]
³tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁴łożyć na kogoś — ponosić wydatki na rzecz kogoś. [przypis edytorski]
⁵kłopotać się — martwić się, niepokoić się czymś. [przypis edytorski]

Praca
Syn, Pieniąǳ, Nauka

Szkoła, Nauka, Nauczyciel

Chleb, Drzewo, Ptak

Uczeń ął⁶ grzebać w korzeniach, aż nareszcie w edne małe ǳiurze spostrzegł ﬂaszkę.
Podniósł ą do góry i obe rzał pod światło. We ﬂaszce było coś żywego, ak gdyby żaba,
coś, co skakało do góry i na dół.
— Wypuść mnie, wypuść mnie! — znowu głos zawołał: — Uczeń, nie pode rzewa ąc
nic złego, wyciągnął korek z ﬂaszki i w te że chwili ze środka wyskoczył duch i zaczął
rosnąć, i rósł tak prędko, że w kilka chwil zamienił się w olbrzymiego chłopa, sięga ącego
głową aż do połowy dębu.
— A wiesz ty — zawołał doń olbrzym strasznym głosem — aka cię czeka nagroda
za to, żeś mnie wypuścił?
— Nie wiem — odparł uczeń bez trwogi — skądże mógłbym wieǳieć?
— To a ci powiem — odpowieǳiał duch — muszę ci za to kark skręcić!
— Powinieneś mnie był o tym wcześnie powieǳieć — odparł uczeń — to byłbym cię
zostawił we ﬂaszce; ale tymczasem głowy ci nie oddam, dopóki się nie naraǳę z innymi
ludźmi.
— Czy bęǳie mnie , czy bęǳie więce luǳi, — odrzekł duch, — nagroda cię nie
minie. Czy myślisz, że mnie z łaski tak długo trzymano w zamknięciu? Nie, to było za
karę; am est potężny Merkury⁷. Kto mnie uwolnił, temu kark muszę skręcić!
— Czeka ! — zawołał uczeń, to tak prędko nie iǳie, muszę na pierw wieǳieć, czyś to
ty rzeczywiście sieǳiał w te małe ﬂaszce i esteś prawǳiwym duchem. Jeżeli we ǳiesz
do ﬂaszki z powrotem, to uwierzę, i wtedy możesz sobie robić ze mną, co zechcesz.
Duch rzekł wyniośle:
— To aszki⁸!
Skurczył się i zrobił się tak cienkim i tak małym, akim był z początku, tak, że przez
ten sam otwór, przez szy kę ﬂaszki mógł wcisnąć się do środka. Zaledwie ednak chlupnął
na dno, uczeń natychmiast ﬂaszkę znowu zakorkował i rzucił ą pomięǳy korzenie dębu.
W ten sposób duch został zwieǳiony. Uczeń chciał teraz wracać do o ca, ale duch
krzyknął wielce żałosnym głosem:
— Ach, puść mnie, puść, puść, kochanie!
— Nie! — odparł uczeń. — Drugi raz się nie dam złapać. Kto mi raz zalał sadła za
skórę⁹, tego nie wypuszczę.
— Jeżeli mnie uwolnisz — zawołał duch — to ci dam tyle, że ci wystarczy do końca
życia.
— Nie — odparł uczeń — chcesz mnie oszukać.
— Lekceważysz własne szczęście… — Wszak a ci nie chcę zrobić nic złego, lecz
wynagroǳić cię ho nie.
Uczeń pomyślał: „spróbu ę, a nuż słowa dotrzyma? W każdym razie krzywdy żadne
mi nie zrobi!”
Co pomyślawszy, wy ął korek, a duch wyrósł znowu ak poprzednio i stał się potwornym olbrzymem.
— No, teraz otrzymasz nagrodę.
Co mówiąc, wręczył mu maleńki kawałeczek płótna, istny plasterek, i rzekł:
— Jeżeli ednym końcem te szmatki potrzesz aką ranę, to rana zagoi się natychmiast,
a eżeli drugim końcem potrzesz stal lub żelazo, to zamienią się w srebro.
— Muszę to naprzód wypróbować, rzekł uczeń i podszedł do ednego drzewa, nadrąbał e siekierą natarł e plasterkiem i rana zasklepiła się sama przez się i znikła bez śladu.
— No dobrze, — ozwał się do olbrzyma, — to ma swo ą wartość, więc teraz możemy
się rozstać.
Duch poǳiękował mu za uwolnienie, a uczeń poǳiękował za podarunek i poszedł
z powrotem do o ca.
— Gǳieżeś się poǳiał? — zawołał o ciec: — czy uż zapomniałeś o swo e robocie?
Zaraz mówiłem, że nie bęǳiesz w stanie pracować po mo emu.
— Niech o ciec bęǳie spoko ny, a nadrobię eszcze!
⁶jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁷Merkury — rzymski bóg handlu, zysku i kupiectwa; złoǳiei i celników, posłaniec bogów. [przypis edytorski]
⁸fraszka (z wł.) — drobiazg. [przypis edytorski]
⁹zalać sadła za skórę (fraz.) — uprzykrzać komuś życie, dręczyć kogoś, dokuczać komuś. [przypis edytorski]
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Podstęp

— Tak, nadrobię! — pomruknął o ciec z gniewem: — to nie ma sensu.
— Spó rz no tylko, o cze, ak kropnę w to oto drzewo, to się rozleci na kawałki.
Wziął swó plaster, posmarował nim siekierę i uderzył w drzewo z całe siły, ale ponieważ żelazo zamieniło się w srebro, siekiera przeto zgięła się.
— Ach, o cze, zobacz tylko, aką mi nęǳną dali siekierę. Skrzywiła się zupełnie!
O ciec przestraszył się i rzekł:
— Ach cóżeś mi narobił! Muszę teraz zapłacić za siekierę, a czym zapłacę, chyba nie
z tego zarobku, któregoś ty mi przysporzył!
— Nie gniewa się, o cze — odparł edynak — uż a zapłacę za siekierę.
— Ach ty głupcze! — zawołał o ciec. — Z czego zapłacisz? Wszak nie masz nic oprócz
tego, co a ci da ę. Żarty uczniowskie przychoǳą ci do głowy, ale o rąbaniu drzewa nie
masz wyobrażenia.
Po nie akie chwili odrzekł uczeń:
— O cze, nie mam wcale ochoty robić dale , odpocznĳmy sobie trochę.
— Ach, co ty tam wiesz! — rzekł o ciec. — czy myślisz, że potraﬁłbym sieǳieć
z założonymi rękoma ak ty? Ja muszę eszcze robić, a ty możesz sobie wędrować, dokąd
ci się spodoba.
— O cze, estem po raz pierwszy w tym lesie i nie znam drogi. Pó dź ze mną.
Ponieważ stary ochłonął uż z gniewu, dał się przeto w końcu namówić i poszedł
z nim do domu. Tu mówi do syna:
— Idź i sprzeda uszkoǳoną siekierę, a stara się dostać ak na więce ; — resztę będę
musiał zarobić, ażeby zapłacić za siekierę sąsiadowi.
Syn wziął siekierę, a zaniósł ą do miasta. Tam wszedł do pewnego złotnika, który
wypróbował materiał, zważył go i rzekł:
— To srebro warte est czterysta talarów¹⁰, ale a tyle gotówki nie mam.
A uczeń na to:
— To da mi pan tyle, ile pan ma; na resztę poczekam.
Złotnik dał mu trzysta talarów, a sto został dłużny.
Wraca teraz uczeń do domu i mówi:
— O cze, mam pieniąǳe, idź i zapyta się, ile sąsiad chce za siekierę.
— Siekiera kosztu e półtora talara, to wiem.
— No to da mu trzy talary, bęǳie miał dosyć. Wszak to wartość podwó na. Patrz,
o cze, mam a aż nadto pienięǳy.
I dał o cu sto talarów, mówiąc:
— Nigdy ci, o cze, nie zbraknie, nawet na zbytki¹¹!
— Wielki Boże! — zawołał stary — Skądżeś ty przyszedł do takiego bogactwa?
Syn opowieǳiał mu wszystko co zaszło i ak, ufa ąc we własne szczęście, dokonał tak
piękne zdobyczy.
Za pozostałe pieniąǳe zaczął znowu uczęszczać do szkoły wyższe , uczył się pilnie,
a że swoim plastrem mógł goić wielkie rany, zasłynął przeto ako eden z na sławnie szych
lekarzy na świecie.

¹⁰talar — duża moneta srebrna, bita od XV w. [przypis edytorski]
¹¹zbytek — luksus. [przypis edytorski]
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Syn, Szczęście
Pieniąǳ, Nauka, Lekarz
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