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Wanoga sztërzech kómpanów
Bëłë rôz jedny lëdze, a ti mielë psa a kòta, chtërné żëlë ju baro dlugò, stalë so
pòkraczné i na wiele so ju jima nie zdalë. Kòt so wëlegiwôl blós za piéckem, a ni mógl
ju żódnych mëszów ùchwacëc, a pies bél téż stôri, nic so ni mógl sóm ùpòlowac, a téż
le ju kòl piécka pòd lawą leżôl.
Rôz gòspòdôrze so rozpòwiôdalë, że je ju czas jednégò a drëdżégò zabic. Docz mają
jich dlëżi trzëmac, czej są ju i tak niepòtrzébny. Zwiérzãta pòczëlë, co jima grozy
i chùtkò wëprowadzëlë sã w nocë do stodolë, gdze ò wszëtczim òpòwiedzelë swòjémù
drëchòwi òslowi. A na to òsel jima rzekl:
– Holataże! Kò jô jem téż stôri ë mie wnet téż pùdze tak, jak wama. Nôlepi jidzma
jak nôrëchli w swiat. Jô so wama przëdóm, bò czej ju bądzeta médëch, wa wskòczita
na mój krzebt, a jô waji pòniosã.
Jak pòstanowilë, tak téż zrobilë, a czej ju wëchôdalë ruten, tej spòtkôl jich kùr,
a pitô so:
– Kùkùrikù! – gdzeż wa jidzeta, drësze?
Na to òni mù wszëstkò ò se òpòwiedzelë. A kùr jima rzecze:
– Kò jô téż ùczul òd gbùrczi, że òna jakbë mie chca na niedzelã ùrznąc do zupë, tej
téż jô bë rôd z wama szedl.
Ti gò zarô do se przëjãlë, bò kùr je wiedno spòstrzegawczi ë baro flink.
Tak téż wszëtcy sztërzej drësze rëszëlë na wspólną wanogã. Pies wlôzl na òsla,
kòt na psa, a kùr na kòta. Szlë cali dzén przezcemny wieldżi las, a jak so scemnilo,
òni nie wiedzelë, gdze przenocowac. Tej skòrzistalë z piãknoscë kùra, chtëren letkò
wskòkl na nôwëższą chójkã ë wzérôl ùwôżno, czë nie ùzdrzi co taczégò, gdze bë òni
mòglë noclégòwac. Òd raza kùr wrzeszczi z górë:
– Kùkùrikùkù!!! Jô widzã jaczis wid! Gwësno tam chto mieszkô!
Pò czim òn zeskòkl, a calô jich czereda so chùtkò ùdala na ten môl. Jak ju tam
przëszlë, tej ùzdrzelë chëcz, w chtërny so pôlil wid. Bëla to chëcz rojbrów, co szlë ti
nocë na rabùnk. Drësze wëslalë kòta, cobë so dowiedzôl chto tam bënë je. Pò krótczim czasu kòt wrócyl a rzekl, że wszëscë z chëcze są wëszlë, a żercô je tam tak wiele,
co jima czwiorgu starczi na dludżi czas.
Tej òni przëszlë, so dobrze najedlë, a że bëlë dëcht médëch, zachca so jima spac.
Tak so téż pò cali chëczi rozlokòwalë. Kòt wlôzl na piéck, pies so légl pòd dwiérzama,
a kùr zgasyl wid, a wlôzl na kòmink.
Czej nad renem ti zbójowie wrócalë do se dodóm, tej òd raza herszt rzecze:

www.akademiabajkikaszubskiej.pl

15

Najpiękniejsze bajki i baśnie kaszubskie

część 2

– Holataże! Kò ù nas doma ni ma w òknie widu. Tam doch so mùszalo cos wëdarzëc.
Totéż zarô wëslôl jednégò ze swòjich drëchów, cobë szedl, a so przekònôl, co tam
je stóné, a czemù so w jich chëczi ten wid nie pôli. Zarô ten nôodwôżniészi òd nich
so wëbrôl, a wlôzl letkò przez òkno bënë. Òd raza òn wëzdrzi, a widzy taczé wiôldżé
zeloné slépia w cemnoscë i òn zarô zmërkôl, że to mùszala bëc jakôs czarownica,
a jemù jaż so metlo stalo.
Òbùdzony kòt na niegò w gòrzu sadzyl i baro pòdrapôl mù na pëskù, wbil mù
w kark swòje òstré nokce. Wëstraszony zbój tak baro so tim ùrzasl, że òn piąl ruten
do dwiérzi. Tu so rzucyl na niegò pies, a gòz cali mòcë w slôdk kąsyl. Ùcékającégò
dali rojbra zmërkôl téż òsël i gò òbdarowôl pòtãżnimë kòpniakamë. Czej ju wëprisl
bùten a nëkôl do swòjich tej kùr so doczul i zapiôl na cali glos:
– Kùkùrikùkùùùùù!!!
Terô òn téż miôl ju wszëtczégò dosc. Wząl nodżi na remiã a sadzyl do swòji bandë.
Dlugò ni mógl dostac niżódnégò dechù i nie rozmiôl nic, co téż so stalo. Czej wreszce
përznã przëszedl do se, zacząl jima wszëternôstkò òpòwiadac:
– Më ju ni mómë swòji chëcze, drësze! Calą zôgrodã zajãlë jinszi, pewniészi jak
më, czej nas tu nie bëlo. Przë dwiérzach wachtëje jeden, òd tegò jô dostôl sztós nożem
w nodzëszcze. Na piéckù leżi czarzownica, chtërna mie calégò pòdrapa na pëskù
swòjima bótami. Nôgòrszi bëlë ti, co mie na stronie cepamë wtlëklë. Nié blós calô
bùda, ale nawet chòc dach je òbsadzony, bò jem czul, jak ten z górë rikôl: „Dajta mnie
gò tuuuu!!!”
Rojbrzë pò dlëgszi nôradze taczégò strachù dostalë, że ùceklë zarô z tegò môla i nié
le tam, ale i w te stronë nigdë wicy nie òdwôżëlë so wrócëc.
A òsël, pies, kòt i kùr zamieszkalë so ju na wiedno w ti chëczë pò zbójach. Żëlë
dludżi lata wiedno w zgòdze. Nikòmù żódny krziwdë nie wërządzalë, a jëżlë òne
dotąd nie ùmarlë, tej gwësno żëją tam jesz do dzys dnia.
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