
Szklana góra 
ludowa baśń słowiańska

Na wysokiej szklanej górze stojał zamek cały złoty, a przed zamkiem była jabłoń, na jabłoni jabłka złote. 
Kto by złote jabłko urwał, wszedłby do złotego zamku, gdzie w srebrnej komnacie skryta, Królewna zaklęta dziwna. 
Miała skarby niezliczone, a piwnice pełne skrzynI i kamieni pełne dzbany, wielkie, drogie i jedyne.
Wielu tam rycerzy chciało, wspiąć się do szklanego zamku, lecz na próżno siłowali, by się wedrzeć tam bez szwanku.  
Wciąż spadali na dno fosy, by w męczarniach ciężkich zginąć i nie dawał rady żaden do zamku szklanego wniknąć. 
Pełno trupów u stóp góry pokonanych śliską skałą poległo w walce nierównej, w swej wyprawie zbyt zuchwałej.
Na koniu ostro podkutym daremnie się tu wdzierali i z połowy stromej góry, z ciężkim bólem wciąż spadali.
Już rok siódmy za trzy doby miał się skończyć gdy we zbroi, złoty rycerz się wynurzył, by na górę stromą wskoczyć. 
Rozpędzając konia wartko wdzierał się przez dzionek cały,  wszyscy go tam podziwiali i kciuki za nim trzymali. 
Nazajutrz, równo ze świtem rozpędził swego rumaka, ostro ruszył, stąpa w górę, jak po ziemi pędzi, szura.
Kłusem goni i przyspiesza, z szkłem się zmaga i nie wierzy, że tak trudno wspiąć się na wierzch, a przed nim tylu 
rycerzy...
A podkowy trzeszczą mocno, iskry tam błyskają z kopyt, patrzą zdziwieni rycerze – już prawie pod jabłoń wskoczył.
– Wtem się wielki zrywa sokół, zaszumiał skrzydłem szerokim, i uderzy konia w oczy i pazurem chwyta w boki.
Rumak parska, nozdrza wzdyma i najeża gęstą grzywę, stanął dęba wystraszony, czuje, że za chwilę zginie. 
I z rumaka i rycerza, jeno kości same leżą, co brzęczały w zbitej zbroi, jako suchy groch w pęcherzu.
Siódmy rok się jutro kończył, aż nadchodzi Żak urodny, młody, silny i wysoki, co Królewny będzie godny. 
Patrzy, jak rycerzy wielu nadaremnie łamie karki on podchodzi pod tę górę i bez konia się gramoli. 
– Już od roku słyszał, będąc w domu jeszcze, o Królewnie, co zaklęta czarem wielkim, siedzi na wierzchołku biednie.
I poszedł przeto do lasu, zabił rysia i pazury ostre, długie przymocował do rąk i do nóg swych skóry. Taką bronią 
opatrzony wdarł się śmiało na garb szklany.  Słońce było na zachodzie, Żak w połowie drogi stanął. Zmęczon ledwo 
co oddycha, spiekło mu wargi pragnienie! Czarna chmura nadpłynęła, próżno błaga, ją zaklina.
By choć kroplę uroniła, a czarna chmura przemknęła, warg spieczonych jak skorupy, ani rosą nie zwilżyła. Słońce 
zaszło, patrzy w górę, aby dojrzeć jej wierzchołka, musiał tak zadzierać głowę, że mu czapka spadła w otchłań.  
Pokaleczył krwawo nogi, jeno się rękoma trzyma, spojrzał na dół, jaka przepaść! A tam śmierć niechybna czyha.
Już mrok ciemny, gwiazdy blado oświecały górę szklaną, młody Żak wisi przykuty, trzyma jeno ręką krwawą.
Wyżej drzeć się już nie może, bo wyczerpał wszystkie siły, sam nie wiedząc, co ma począć, wyciągniony. Śmierć mu 
miła.  Zapomina kędy leży, nagle sen mu skleił oczy, strudzon smacznie tam usypia, lecz choć we śnie ostre szpony...
Tak głęboko w szkło zapoił, że przespawszy do północy, nie zleciawszy z onej góry, został tam po świt szeroki.
Sokół weń zapuścił szpony, Żak uchwycił mężnie ptaka, ten przestraszon uniósł ciało, począł krążyć tuż nad zamkiem. 
Żak krzepko się trzymał w locie i oglądał zamek lśniący, uwidział śliczną Królewnę, w myślach błogich wciąż błądzącą.
Lecąc blisko tej jabłoni, kozika dosięgnął z pasa i obciąwszy ptasie nogi, na złote gałęzie spadał.Odrzuciwszy szpony 
z ciała, a skórkę złotego jabłka  przyłożywszy do zadrapań, wygoił swe rany całkiem. Sięgnął po jabłuszka złote 
i wchodzi do zamku śmiało,  gdzie przy bramie Smok go wita, którego pokonał jabłkiem. 
Smok uleciał, zniknął we mgle, zamek ten otworzył piękno: pełen kwiatów i drzew ślicznych z dworem, Królewną 
zaklętą. Ujrzawszy młodzieńca w bramie zbiegła ku niemu witając, wszystkie skarby mu oddała, a Żak młodym został 
panem. I na ziemię nie powrócił, gdyż sokoła sam pokonał, zatem nie mógł się tam przenieść, ni na skrzydłach skarby 
porwać. 
Gdy z Królewną żoną swoją chodził po ogrodzie zamku,  spojrzał na dół i z podziwem, ujrzał mnóstwo ludzi z ganku.  
Świsnął więc w piszczałkę srebrną, a jaskółka, co służyła  za posłańca w złotym zamku, by usłyszeć, nadleciała. Żak 
poprosił o nowiny, ona leci, potem wraca,  nowe wieści opowiada, cóż wielkiego się wydarza:
Krew sokoła ożywiła martwych zwłoki co polegli, co wedrzeć chcieli się na wierzch, w zuchwałej wyprawie padli.  
Wstali dziś jakoby ze snu, dosiadają żwawo konie,  a lud cały, dziwem zdjęty, patrzy na cud niepojęty.
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