Najpiękniejsze bajki i baśnie kaszubskie

część 2

Czyta: Roman Drzeżdżon

Stefan Ramułt Mądri òwczôrz
Pò wëbùdowanim klôsztoru kartëzónów w Kartuzach ksążã rozgòrził sã na tëch
zôkònników i chcôł jich z klôsztoru wënëkac. Nim do tegò ale przëszło i żebë nie
prawilë, że òn bez żódnégò pòwòdu jich wënëkôł, pòwiedzôł jim, że czej òni jemù
trzech pëtaniów, chtërne òn jim zadô, dobrze nie rozjasnią, tej òni bãdą z klôsztoru
wënëkóny i ten klôsztór bãdze skasowóny. Tedë zôkònnicë dostelë strach, a òsoblëwie
gwardión trëchlôł, żebë na to zapëtanié òni mòglë òdpòwiedzec. Tak òn to pòwiedzôł
tim jinym zôkònnikóm, żebë złożëlë radã, jak so w ti sprawie dali pòstąpic. Ale i òni
ni mòglë mù żódny w tim dac radë.
Tak gwardión chòdzył zamëszlony pôrã dni. A tej jednégò dnia wëszedł so w pòle
i traﬁł na òwczôrza, co pôsôł do klôsztoru nôleżącé òwce. Òwczôrz piãkno ksãdzu
gwardiónowi sã ùkłonił, a tej sã gò spitôł – rzekł mù, że miôł zgòdnąc, wiele klôsztór
òwców pòsôdô.
Na to gwardión:
– Cëż mie z tegò, czej më mùszimë jednak je wnet przedac.
Òwczôrz gôgô:
– Ej, czemù?
Tej gwardión mù zaczął pòwiadac, co ksążã jim nakôzôł i gôdôł, że nie wiedzą sobie z tim dac radë. Na to òwczôrz:
– E, dôwni òwczarze bëlë mądri, to mòże i jô bë ksãdza gwardióna mógł wëpòmóc?
Tak gwardión przëzdrzôł sã jemù ùwôżno, sã le ùmiéchnął, a pòmëslôł sobie:
– Co, taczi òwczôrz miôł bë bëc mądrzészi òd nas ksãżi, òd zôkònników?
I òdeszedł. Przëchôdô nazôd do klôsztoru i pòwiôdô to jinym zôkònnikóm. Ti ale
na niegò, że czemù òn sã nie spitôł, na jaczi spòsób òwczôrz chcôł jich z tegò kłopòtu
wëbawic. A tedë, jak òwczôrz òwce dodóm przënëkôł, dôł gò gwardión do se zawòłac,
a pitô gò sã:
– Në, jakùż të nas chcesz wëbawic?
Òwczôrz sã ùkłonił a gôdô:
– Jô sã pòdejmiã ti całi sprawë, ale pòd jednym warënkã. Jô móm bëc tak òbùti
jak ti jiny zôkònnicë, a tej jô pùdã do naszégò nôjasniészégò ksążëca. Co dali bãdze,
to je mòja sprawa.
Gwardión na to przëstôł, dôł òwczarza ògòlëc, dôł gò òbléc w zôkònné ruchna i tak
przebrónégò za mnicha pòsłôł do ksãżëca, ten zebrôł swòjich ùrzãdników, ùsôdł sobie
na trón, a tej patrzi na òwczarza. Zdrzi na niegò, a mësli sobie:
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– I co téż taczi młodi mnich mòże mie mądrégò pòwiedzec?
A tej zadôł mù pierszé pëtanié:
– Jak długò – gôdô – mùszi chto jachac, żebë mógł wkół zemiã òbjachac?
Òwczôrz pòkłónił sã niskò, a tej rzecze:
– Miłoscëwi ksążã! Czej kònia òsodłô i razã ze wschòdã słuńca razã z tim słuńcã
pòjedze, to w dwadzescë sztërzech gòdzënach zemiã wkół òbjedze.
Ksążã widzôł, że mnich nie je taczi głupi, jak òn mëslôł, a tej zadôł mù drëdżé
pëtanié:
– Jakùż të mëslisz, wiele jô jem wôrt?
Òwczôrz sã ùkłonił, przëstąpił pôrã kroków, długò sã ksãcowi przëzérôł, sã zôs
ùkłonił, a tej rzecze:
– Dzewiãc dwadzescë dëtków.
– Jakùż to? – spitôł ksążã.
– Nôjasniészi ksążã! – rzecze òwczôrz – nie chcôł bë jem miłoscëwémù ksążëcowi
wiele ùblëżëc i rôd bëm wësok taksowôł, ale że naszégò Zbawicela Pana Jezësa
Judôsz za trzëdzescë dëtków żëdóm przedôł, tak jô ni mògã was, ksążã, wëżi taksowac jak na dzewiãc dwadzescë dëtków.
– Ala diôchlë! – rzekł ksążã, ùsmiéchnął sã, a tej pitô dali:
– Ij! Te dwie òdpòwiedzë, te bëłë dosc dobrze pòwiedzóné, jô so jednak mëszlã,
czë të bë mógł mie téż tã trzecą òdpòwiédz dobrze dac. Pòwiédz mie, co jô dopiéro
mëszlã, że je prôwda, a nie je prôwda?
Na to òwczôrz sã rozesmiôł a gôdô:
– Në, taczé pëtanié! Nôjasniészi ksążã mësli, że jô mnich z kartësczégò klôsztoru,
a jô jem òwczôrz, co jô do kartësczégò klôsztoru nôleżącé òwce pasã…
A tej sã ùkłonił niskò i wëszedł. Ksążã i całi jegò dwór òsłëpielë i pòcziwelë głowama,
żebë to mògło tak mądrégò òwczarza dac. A tedë ksążã dôł tim zôkònnikóm pòkù.
Jak òwczôrz dodóm przëszedł i całą sprawã gwardiónowi rozpòwiedzôł, ten sã
baro ùcesził i w nôdgrodã kôzôł mù sto dëtków wëpłacëc.
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