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Polsk

Księżniczka na ziarnku grochu 
– baśń z Danii



Dawno, dawno temu był sobie książę. Chciał on poślubić księżniczkę, lecz musiała to być prawdziwa 

księżniczka. Jeździł po całym świecie i szukał tej jedynej, ale zawsze coś stawało mu na przeszkodzie.
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Nie brakowało co prawda księżniczek, ale młodzieniec, patrząc na wszystkie te piękne panny, 

nie mógł pozbyć się wrażenia, że nie są one absolutnie prawdziwymi księżniczkami. Nie 

znalazłszy tej, której szukał, wrócił do ojcowskiego zamku smutny i zniechęcony.
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Pewnego wieczora rozszalała się burza. Błyskało się i grzmiało, a deszcz lał się strumieniami. Nagle 

ktoś zastukał do bram miasta. Król-ojciec poszedł otworzyć bramę. Przed bramą stała księżniczka.
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Nie wyglądała ona jednak, jak księżniczka. Była cała przemoczona i brudna od deszczu, a woda 

spływała po jej ubraniu i wlewała się z trzewików. 5



6

- No to się zaraz przekonamy - pomyślała królowa-matka. Królowa jednak nic nie powiedziała, lecz poszła 

do komnaty sypialnej i położyła ziarenko grochu na deskach łóżka. Następnie na ziarenku grochu 

położyła dwadzieścia materaców i dwadzieścia pierzyn. Na tym łóżku miała spać księżniczka.
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Rano królowa i król spytali ją, jak się jej spało. - Och, po prostu strasznie! – powiedziała księżniczka. –

Przez całą noc nie zmrużyłam oka! Czułam, jakby coś w łóżku mnie uwierało. Leżałam na czymś twardym, 

aż mam całe ciało posiniaczone i obolałe. To straszne! Po tym poznano, że to rzeczywiście jest prawdziwą 

księżniczką. Bo tylko prawdziwa księżniczka mogła poczuć ziarenko grochu przez dwadzieścia materacy i 

dwanaście puchowych pierzyn.



Tak delikatna mogła być tylko absolutnie prawdziwa księżniczka. Książę wziął ją za żonę, gdyż teraz 

mógł być pewien, że znalazł prawdziwą księżniczkę, 
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A ziarnko grochu umieszczono na wystawie, gdzie nadal je można oglądać, o ile nikt go nie 

zabrał. Tak zakończyła się ta historia, a książę z księżniczką żyli długo i szczęśliwie.
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