
Księżniczka: Królu Nilsie?  

Król Nils: Tak  

Księżniczka: Królu Nilsue?   

Król Nils: Tak  

Księżniczka: Król Nils, czy wszyscy już usiedli?   

Król Nils: Tak  

Księżniczka: Dobrze, Królu Nilsie, dobra robota.   

Król Nils: Dziekuję.  

Księżniczka: Możemy więc zaczynad. Jesteś gotowy?  

Król Nils: Tak  

Księżniczka: Dawno temu był sobie Książę, który chciał poślubid Księżniczkę. Ale taką prawdziwą. 

Przemierzył więc cały świat wzdłuż i wszerz aby ją odnaleźd, ale wszędzie coś szło nie tak. Pełno było 

Księżniczek, ale skąd Książę miał wiedzied, że to prawdziwe Księżniczki? U wszystkich coś się nie 

zgadzało. Powrócił więc do domu i był nieszczęśliwy, bo chciał mied prawdziwą Księżniczkę. Pewnego 

wieczora wybuchła straszliwa burza. Błyskało, grzmiało i padał deszcz. To było naprawdę straszne! A 

gdy ta burza szalała, nagle rozległo się pukanie do bramy miejskiej. Stary król poszedł ją otworzyd. Na 

zewnątrz nie stał nikt inny jak Księżniczka. Co to był za widok na tym deszczu i wietrze. Woda 

spływała jej z włosów po ubraniu aż do butów a do tego zgubiła gdzieś obcasy. Ale twierdziła, że jest 

prawdziwą Księżniczką.  

Księżniczka: Królu Nilsie, kto to?  

Król Nils: Nie wiem  

Księżniczka: Królu Nilsie, kto to?  

Król Nils: Nie jestem pewien  

Księżniczka: Czy to Księżniczka?  

Król Nils: trudno powiedzied  

Księżniczka: Musisz się dowiedzied czy to prawdziwa Księżniczka czy nie  

Król Nils: w porządku  

Księżniczka: no dalej, na co czekasz?   

 



Król Nils: Naprawdę nie wiem, jak rozpoznad czy ktoś jest prawdziwą Księżniczką. Jak to ustalid?  Skąd 

mogę wiedzied, czy jest prawdziwą Księżniczka? Może, jeśli jest Księżniczką, powinna znad piosenkę 

Księżniczki?   

Król Nils: Zna piosenkę Księżniczki  

Księżniczka: Królu Nilsie  

Król Nils: Tak  

Księżniczka: Czy to Księżniczka?   

Król Nils: Cóż, wciąż nie wiem  

Księżniczka: Czy to Księżniczka!  

Król Nils: Nie jestem pewien  

Księżniczka: No dalej, na co czekasz?   

Król Nils: Naprawdę nie wiem, jak rozpoznad czy ktoś jest prawdziwą Księżniczką. Jak to ustalid?  

Może, jeśli jest Księżniczką, powinna znad Królewski Taniec?  

Król Nils: Zna Królewski Taniec!  

Księżniczka: Królu Nilsie?  

Król Nils: Tak  

Księżniczka: Czy to Księżniczka?   

Król Nils: Możliwe  

Księżniczka: Musisz się dowiedzied czy to prawdziwa Księżniczka czy nie.   

Król Nils: Tak, ale nie jestem pewien czy piosenka i taniec wystarczą  

Księżniczka: Dobra, może jeśli będę kontynuowała tę opowieśd, to się dowiemy? „Wkrótce się 

dowiemy”, pomyślała sobie stara królowa, chociaż nie powiedziała tego nagłos. Poszła do komnaty 

sypialnej, zdjęła cała pościel i włożyła na sam spód jedno jedyne ziarenko grochu, a potem wzięła 

dwadzieścia materacy i położyła je jeden na drugim na tym ziarenku. Następnie wzięła dwadzieścia 

puchowych kołder i położyła je jedną na drugiej na materacach. To na tym stosie Księżniczka miała 

spędzid noc.  

Król Nils: „Wkrótce się dowiemy”, pomyślała sobie stara królowa, chociaż nie powiedziała tego 

nagłos. Poszła do komnaty sypialnej, zdjęła cała pościel i włożyła na sam spód jedno jedyne ziarenko 

grochu, a potem wzięła dwadzieścia materacy i położyła je jeden na drugim na tym ziarenku. 

Następnie wzięła dwadzieścia puchowych kołder i położyła je jedną na drugiej na materacach. To na 

tym stosie Księżniczka miała spędzid noc 

 



Księżniczka: Rano zapytali ją: „Czy dobrze spałaś?”. „Och! – odpowiedziała Księżniczka. – Niezbyt. 

Właściwie to spałam tyle co nic. Diabli wiedzą, co jest nie tak z tym łóżkiem. Leżałam na czymś tak 

twardym, że cała jestem posiniaczona. To było po prostu straszne”. Widzieli, że to była prawdziwa 

Księżniczka i nie było co do tego żadnych wątpliwości, skoro okazało się, że poczuła jedno ziarenko 

groszku przez dwadzieścia materacy i dwadzieścia pierzastych kołder. Tylko Księżniczki są tak 

delikatne. Tak więc książę bez wahania się z nią ożenił, bo wiedział, że znalazł prawdziwą Księżniczkę. 

Co do ziarenka groszku, włożyli je do muzeum. Jeszcze do dziś można je tam zobaczyd – no chyba, że 

ktoś go zabrał. To prawdziwa historia.  

Król Nils: czekaj!   

To prawdziwa Księżniczka!  

Jesteś prawdziwą Księżniczką!  

To znaczy, że trzeba świętowad  

Wszyscy wstad!  

To rozkaz króla  

Teraz w moim zamku  

Odbędzie się bal   

A każdy będzie taoczył dokładnie tak jak mu się podoba  

Księżniczka: Hahahaha 

 


