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Miôł na miono Jón, a béł baro biédnym knôpã. Czej mù zachòrza białka, ni miôł
nawet czim napôlëc w piéckù. Ale dosc krótkò béł fòlwarczny las. Tak tej Jón długò
nie mëslôł, le jachôł w pańsczi las, naladowôł so fórã drzewa, wkół òbłożił sanã i
rësził dodóm. W drodze napòtkôł gò pón i spitôł sã, co òn wieze.
– A tec widzy pón, wiezã sano.
– A dze të pòdzôł drzewò, co të je ùkrôdł z mégò lasu?
– Skòrno pón to ju widzy, tec téż je na wòzu.
Przëjachôł chłop dodóm i rzecze do swòji białczi:
– Je zle, pón mie spòtkôł z drzewã i mdã mùszôł jic do durë.
– Nie wiész chłopie, jak bãdzesz w sôdze to chtëż tu bãdze robił? Lepi zabijã kùrã
i panu jã zaniesesz, mòże òn cë jesz pòdarëje tã karã.
Co bëło pòcząc? Chłop wzął kòkòszkã pòd pôchã i szedł z nią do pana, chtërnégò
przeprosył za ùkradłé drzewò i przërzekł, że ju wiãcy tak czegòs nie zrobi, a w
pòdarënkù przënôszô mù kùrã.
– A cëż mie pò ti kùrze? – òdpòwiedzôł pón. – Jô jem z białką, móm dwùch sënów,
dwie córczi i jesz të, to co znaczi kùra na tëli òsób, jakże jã pòdzelëc? Pòwiédzże.
Na to chłop na sztót sã zamëslił, a pòtemù rzekł:
– To je łatwô rzecz: dlô pana i jasnie pani, jakò głowie dodomù, pòwinna sã dostac
głowa, a córkóm, co lubią letkò chòdzëc i wiedno lôtac – to skrzidła, sënóm zôs, co
lubią wiele chòdzëc i sã zabôwiac, przëpadną nodżi.
– A co z resztą? – pòwiôdô z ùsmiéchã pón.
– To òstónie dlô mie.
Dzedzëc sã rozesmiôł i òdesłôł chłopa z kùrą dodóm.
Chłop òpòwiedzôł całą sprawã białce. Ale białka, jak to przeważnie biwô, bëła
baro gadatlëwô i òpòwiedza wszëtkò sąsôdce, przë chtërny sã pòchwôlëła, że ji chłop
za jednã kùrã dostôł całą fórã drzewa òd swégò pana.
– Widzysz – rzekła sąsôdka do swégò chłopa Józka – të niedorajdo, nasz sąsôd Jón
dostôł òd swégò pana za kùrã fórã drzewa, a të nic nie pòtraﬁsz zradzëc. Jô cë dóm
piãc kùr, jidz do pana, żebë cë dôł bënômni dwie fórë.
Przëszedł chłop z piãc kùrama do pana i rzekł to, co mù białka kôzała.
A dzedzëc na to:
– A co jô z piãc kùrama zrobiã, móm białkã, dwie córczi i dwùch sënów, a jesz të
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do tegò. Jak jô móm je pòdzelëc?
– To jô, panie, nie wiém.
– To jidzë zawòłac Jana, ten cë dô radã.
Jón przëszedł i na pëtanié, jak pòdzelëc piãc kùr, òdpòwiedzôł:
– Pón, pani i jedna kùra – to je trójka, dwie córczi i kùra – to drëgô trójka, dwaji
sënowie i kùra to trzecô trójka, a jô i dwie kùrë – to téż trójka.
Pón sã rozesmiôł, kôzôł wząc kùrë i dwie fórë drzewa z lasu, i òdesłôł chłopów
dodóm.
Widzec, mùszôł to bëc baro szpòrtowny pón.
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