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Słowo wstępne
Jak w każdym środowisku także i u Romów baśnie pełnią istotną rolę edukacyjną i społeczną.
Po pierwsze, tłumaczą zaobserwowane zjawiska naturalne. Po drugie, zawierają pouczające dla słuchacza
pointy, które są wskazówkami ogólnie akceptowalnego postępowania. Istotną funkcją baśni jest też zacieśnianie więzi między pokoleniami.
Z własnego dzieciństwa, bardzo dobrze pamięta się zwłaszcza opowieści babć, dziadków oraz
innych osób starszych. Obecnie, częściej mas media są głównym źródłem informacji i rozrywki dla dzieci
w tym także dla dzieci romskich. Sytuacja taka wywołuje zagrożenie degradacji tradycji i języka romskiego
poprzez całkowite zapomnienie niektórych wyrażeń, czy słów. O wiele łatwiej młodszemu pokoleniu używać
mieszanego języka polsko-romskiego niż szukać w pamięci słów romskich wychodzących już z powszechnego
użytku. W tym względzie nie sposób nie wspomnieć kluczowej roli starszych Romów, którzy posiadają olbrzymią wiedzę i są prawdziwą skarbnicą tradycji i kultury romskiej.
Problem ochrony języka romskiego stał się jednym z powodów opracowania tej publikacji.
Wyszliśmy z założenia, że pismo jako trwalszy nośnik informacji, daje większą szansę na jego zachowanie
i rozwój. Kolejną przyczyną powstania tej książki jest chęć przedstawienia najmłodszym Romom baśni
i legend, z różnych stron świata, w ich ojczystym języku a także przedstawienie społeczności większościowej
różnic i podobieństw j. romskiego i polskiego. Mamy nadzieją, że dzieci i młodzież, bez względu na pochodzenie, jeszcze wyraźniej dostrzegą bogactwo własnej kultury oraz potrzebę jej pielęgnowania i rozwoju.
Kierujemy serdeczne podziękowania do wszystkich Romów, którzy pomogli w opracowaniu tej
książki dzieląc się swoją wiedzą. Dziękujemy także Władzom Miasta Radomia za wielokierunkowe
wsparcie społeczności romskiej a zwłaszcza za wsparcie działań proedukacyjnych i integracyjnych.
Zachęcamy wszystkich rodziców i dzieci do wspólnego czytania i życzymy przyjemnej lektury.
Zespół redakcyjny
5

6

Rani Wend

Pani Zima

(Paramisia pszałengry Grimm „Rani Wend”)

(na motywach baśni braci Grim „Pani Zima”)

Dre haratune bersia, dre tykno foryco beśto sys phuro
gadzio peskre ćhasa Dorotkasa. Łengro kher sys na baro, ne
sare rygiendyr barionys siukar rukha a gił kher sys purani studnia kaj dre sare ciry sys pani. Dad Dorotkakro sys bucitko, łaćho
manuś i do korkoro syklakirełys peskre ćhajoria. Dorotka sys
łaćhi raklory ne łakro dad dełys tuga kaj na deła peske rada
miśto ła te wygaruweł, na syklakireła ła dowa so syklakirdziaby ła łakry daj.
Pełdy hara ciro do tuga sys łes dre dzi. Phuro gadzio
phendzia kaj łeła rawyre romnia. Adzia pes śćhudzia kaj dre
rawyr foryco beśty sys phury gadzi sawy kokory garuwełys peskre ćhe a raklory też pes kharełys Dorotka. Phuro gadzio phendzia kaj łeła do gadzia pał romniatyr a łeskre ćhajoria jaweła
newy daj i pheniory. Syr phendzia adzia kerdzia. Pał nahara
kerdzia tykno biaw a phury gadzi peskre ćhasa wligirdzia pes
te łeskro kher.
Sygo phuro gadzio halija kaj hyrie dziuwla lija pał romniatyr, but moły dykhełys kaj łeskry newy romni hyria zrysioł
te łeskry ćhaj a soduj rakloria na ni te pe podymen i na dorakiren pes pesa dre ćhi. Łeskry ćhajory sys bucitko, łaćhi raklory
ne łeskre sztyw ćha sys hyria dzi i ne kamełys ćhi te kereł dre
kher. Pharo te pheneł kaj phurypnatyr e naswalipnatyr ne pośli
nahara phuro gadzio meja.
Łaćhi Dorotka but jaswa wyćhudzia pośli peskre dadestyr, a łakry tuga sys baredyr, dołeske kaj na moginełys te gineł
pe peskre sztyw datyr i pheniatyr. Beśty sys dre peskro kher

W dawnych czasach, w pewnym małym miasteczku,
mieszkał wdowiec ze swoją córką Dorotką. Ich domek był
niewielki, ale otoczony pięknym ogrodem, a przed domem stała
stara studnia, w której nigdy nie brakowało wody.
Ojciec Dorotki był dobrym, pracowitym człowiekiem
i tego samego uczył swoją córeczkę. Dorotka była miłą, grzeczną
dziewczynką, ale jej ojciec martwił się, że sam nie poradzi sobie
z wychowaniem dorastającej panienki i nie nauczy jej tego
wszystkiego, czego nauczyłaby ją matka. Ta myśl męczyła
wdowca przez dłuższy czas, aż w końcu postanowił ponownie
się ożenić.
Los chciał, że w sąsiednim miasteczku mieszkała
wdowa i także miała córkę Dorotkę. Wdowiec postanowił,
że to właśnie ona zostanie jego żoną i w ten sposób jego
ukochana córeczka zyska nie tylko matkę, ale również siostrę.
Jak postanowił, tak też zrobił i wkrótce odbył się ślub, a wdowa
z córką Dorotką wprowadziła się do niewielkiego domku.
Bardzo szybko pożałował wdowiec swojej decyzji,
bo zauważył, że nowa żona źle traktuje jego córkę, a obie
Dorotki bardzo się od siebie różnią. Jego córeczka była skromną,
pracowitą dziewczynką, zaś pasierbica była złym i leniwym
dzieckiem. Trudno powiedzieć czy ze starości, czy może ze
zgryzoty ale wdowiec ciężko się rozchorował i wkrótce zmarł.
Dobra Dorotka bardzo się smuciła po śmierci swojego
ojca, a jej smutek był tym większy, że nie mogła się pożalić ani
macosze, ani przyrodniej siostrze. Mieszkała więc Dorotka
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Łaćhi Dorotka, ne dzia syr na łakro, dołeske kaj na sys doj nikon kon sys łake łaćho. Sztyw daj na dykhełys łakro łaćho dzi,
na dykhełys sawy buty kereł sodywes ralkory, pałdawa ceło
ciro siarełys peskre ćha a pe ciacio na sys pałso ła te siareł bo
cełe dywesenca ćhi na kerełys.
Sztyw daj wyrakhełys newe bucia Dorotkake, a peskre
ćhake ćhi te buty na dełys, a syr jekwar pe sawoś ciro mangełys
ła pał soś hyria raklory i dzia dowa na kerełys. Łaćhi Dorotka
łełys wrzeciono i kerełys thawa. Phary dowa sys buty ne Dorotka na phendzia jek hyria ław pe peskre sztyw datyr i pheniatyr. Ceło ciro paciełys kaj Devłoro odparuweła łengro dzi i
sztyw daj zrysioła te joj syr te ciaciuni ćhaj a hyria Dorotka
jaweła syr łakry ciaciuni pheń. Bersia przedzianys a ćhi pes na
sparuwełys, ne Dorotka sys dzia korkory bucitko i łaćhi raklory
i berś bersiestyr siukariołys. Łakry sztyw pheń pałdowa berś
bersiestyr hyriołys. Dołeske sare gadzia forycostyr rakirenys
pe jekhatyr Łaćhi Dorotka a pe rawyriatyr Hyria Dorotka.
Sawoś dywes Łaćhi Dorotka pośli ceło dywes buty paś wrzeciono poćhindzia peske waśta i geja paś studnia kaj te obmoreł
ćhiniben. Syr kamełys te wytyrdeł hemra studniatyr wpeja łake
dre pani wrzeciono. Wystrasija Łaćhi Dorotka so pe dowa pheneła łakry sztyw daj a phury gadzi dzia łake phendzia:
- Dynali raklory, so na wytyrdesa wrzeciono studniatyr na sykaw tut mange pe jakha!
So sys te kereł bedy raklory? Geja paś studnia i pełdy
sawoś ciro kamełys te wytyrdeł wrzeciono studniatyr ne dowa
pes łake na udyja, dzia darełys peskre sztyw datyr kaj whtyja
te studnia. Pośli sawoś ciro Dorotka dzingadzija pe siukar ciar.
Rozdykcia pes pe sare ryga ne wrzeciono nikaj na sys paśto.
Gił łatyr roztyrdełys pes tykno dromoro. Geja do dromesa Dorotka a daj siuneł syr marore rakiren te joj manusikane ćhibiasa:

w swoim niewielkim domku, ale jakby już nie swoim, bo nie
było w nim nikogo dla niej życzliwego. Macocha nie zauważała
ani dobrego serca pasierbicy, ani jej pracowitości, wychwalała
za to swoją Dorotkę, chociaż nie było w dziewczynce ani
ziarenka dobroci i nadal była leniem.
Macocha wynajdowała dla pasierbicy różne zajęcia
i prace. Swojej córce wdowa nie kazała pracować, a jeśli ją
o coś poprosiła i tak złośliwa dziewczyna tego nie robiła.
Pracowita Dorotka najczęściej brała wrzeciono i przędła nici.
Praca była ciężka, ale Dorotka się nie skarżyła i nadal wierzyła,
że macocha i jej córka pokochają ją tak jak matka i siostra
i wszystkie razem będą żyć w niewielkim domku, jak prawdziwa
rodzina.
Czas mijał, ale marzenia dobrej Dorotki się nie
spełniały. Im była lepsza i pracowitsza, tym była też ładniejsza,
co niezmiernie złościło macochę, której córka im była leniwsza
i złośliwsza, tym bardziej brzydła. Mieszkańcy miasteczka
też to zauważyli i nazwali pasierbice wdowy Dobrą Dorotką a
jej własną córkę Złą Dorotką.
Pewnego dnia Dobra Dorotka po całym dniu pracy nad
wrzecionem pokaleczyła sobie ręce, a kiedy chciała wyciągnąć
wodę ze studni, żeby obmyć ranę, wrzeciono wpadło do środka
studni. Przestraszyła się Dobra Dorotka, bo bała się, co na to
powie macocha. Słusznie się bała biedna dziewczyna, bo
macocha tak odpowiedziała:
- Niezdarna dziewczyno, wyciągnij ze studni wrzeciono albo
nie pokazuj mi się na oczy!
Cóż było robić? Dobra Dorotka próbowała różnymi
sposobami wyciągnąć wrzeciono, ale nie udało się, więc w końcu
wskoczyła po nie do środka studni.
Minęło trochę czasu i kiedy się obudziła znalazła się
na zielonej łące. Rozejrzała się dookoła, ale wrzeciona nie było.
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- Raklory wyłe jamen bowestyr. Sam już pekte i so jamen na
wyłesa shaciuwasam pe wangar!
- Na dzinaw czy dawa saro sy ciacio, czy dawa pes mange deł
sune ne wyława tumen bowestyr – odphendzia Dorotka i lija
pes te buty. Marore sys haćkirde i raklory pohaćkirdzia peske
waśta ne wylija łen bowestyr. Pośli buty phendzia:
- Sare marore sy te khorby!
- Syr tut khares i karyk tut daj lijan? – pućcia pes bow.
- Me som Dorotka. Wrzeciono wpeja mange te studnia. Myry
sztyw daj phendzia kaj so łes na rakhawa na wmekheła man te
kher, dołeske whtyjom te studnia. Na rypyraw syr man daj rakciom.
- Parykiraw tuke łaćhi ćhajory, darawys man kaj nikon daryk
na przedziała i na wyłeła marore. Na dykciom tyro wrzeciono.
Dzia duredyr da dromesa kon dzineł, kaj sy paśto duredyr. A
kana łe tuke jek maroro pe drom, dykhaw kaj wybokhalijan pośli phary buty.
- Parykiraw, posiunawa so mange phenes i dziawa duredyr te
rodeł myro wrzeciono. Dykhasam jamen syr rysiuwawa. Ćhi
Devłesa bow.
- Bahtało drom Dorotka.
Pośli sawoś ciro raklory dykcia paś drom baro ruk a pe łestyr
pherdo siukar bare phaba.
- Na diznaw kon san, ne mangaw tut zreskir mandyr da phaba.
Na ni man zor łen haredyr te rykireł. So łen na zreskiresa pophadziona mange gałęzi! – dełys godla ruk.
- Me som Dorotka, na de tuga zreskirawa sare phaba. Syr phendzia dzia kerdzia, zreskirdzia sare phaba rukhestyr, ne gałęzi
porande łake ceła waśta i muj.
Phary dowa sys buty ne Dorotka zreskirdzia sare phaba i wćhudzia łen te khorby.

Poszła więc ścieżką przed siebie, aż tu nagle widzi piec stoi
obok ścieżki, a bochenki chleba mówią do niej ludzkim głosem:
- Dziewczynko, proszę wyjmij nas z pieca, bo już jesteśmy
upieczone i za chwilę spalimy się na węgiel !
- Nie wiem czy to sen czy jawa, ale wam pomogę –
odpowiedziała Dobra Dorotka i zaczęła wyjmować z pieca
bochenek po bochenku gorącego chleba, chociaż parzyła sobie
przy tym ręce.
Kiedy skończyła pracę powiedziała:
- Gotowe, wszystkie chleby są w koszykach.
- Jak masz na imię dziewczyno i jak się tu znalazłaś?- zapytał
piec.
- Jestem Dorotka. Wrzeciono wpadło mi do studni i macocha
kazała mi je odnaleźć, wskoczyłam więc do studni, a teraz
jestem tutaj, ale zupełnie nie wiem, jak się tu znalazłam.
- Dziękuję ci dobre dziecko, bałem się, że nikt nie przyjdzie nam
z pomocą. Nie widziałem twojego wrzeciona, ale idź dalej tą
ścieżką, może je odnajdziesz. A teraz weź sobie jeden chlebek
na drogę, bo po takiej pracy pewnie zgłodniałaś.
- Dziękuję, cieszę się że mogłam wam pomóc. Posłucham twojej
rady i pójdę dalej szukać wrzeciona. Może się jeszcze spotkamy,
jak będę wracać. Do widzenia piecu.
- Do widzenia Dorotko.
Po pewnym czasie dziewczynka znowu ujrzała dziwną
rzecz – przy ścieżce rosła przepiękna jabłoń. Gałęzie miała
rozłożyste, a na nich mnóstwo dojrzałych owoców.
- Pomóż mi kimkolwiek jesteś, bo już nie mam sił, moje gałęzie
zaraz się połamią pod ciężarem tych jabłek!- wołała jabłoń.
- Jestem Dorotka i oczywiście, że ci pomogę. – odpowiedziała
dziewczynka i zabrała się do pracy, chociaż gęste gałęzie drapały
ją po rękach i twarzy.
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- Zreskirdziom sare phaba, kana rukhoro mogines te odkhynioł.
Phen mange dykcia myro wrzeciono?
- Parykiraw tuke Dorotka. Na dykciom tyro wrzeciono. Dzia
duredyr da dromesa kon dzineł, kaj sy paśto duredyr. Łe tuke
gił oddziaben warykicy phaba . Bo ciacies wybokhalijan pośli
phary buty.
- Parykiraw. Ćhi Devłesa rukhoro – odphendzia Dorotka i geja
duredyr dromesa.
Działys i działys. Pośli sawoś ciro kerdzia pes sił, pe
baht Dorotka udykcia sawoś dud maśkir rukha. Geja dre doja
ryg i dogeja te siukar, baro kher ceło zaćhudo iwesa.
Raklory warykicy moły zamardzia te wudara i wgeja
maśkirał. Dre tremo sys terdy Rani Wend i zamangdzia rakloria kaj te besieł paś tysia. Dorotka ophendzia peskro dzipen i
syr przećhija te rakireł Rani Wend phendzia kaj so kameł mogineł te deł łake buty. Dorotka pełdy jek berś dorakheła ceło
kher, rakheła dziukłores i khacyca i sodywes wymareł sierandunia i pora.
Rani Wend phendzia Dorotkake kaj
syr wymareła pora i sierandunia to dre ciaciuno sweto deł iw,
dołeske Dorotka sodywes miśto kerełys peskry buty i ani jekwar na phendzia kaj sy łake pharo.
Syr berś przegeja Rani Wend wyphendzia warykicy
ława i te janguni Łaćhe Dorotkake wpene pherdo sownakune
łowe. Raklory parykirdzia Raniake i rysija te peskry sztyw daj
i sztyw pheń. Sodujdzienia na pacienys peskre jakhenge kaj Dorotka wygeja studniatyr dzidy i sasty i jandzia pesa tasawo
baro miśtypen.
Phury gadzi phendzia peskre ćhake kaj te whteł te studnia i te dział te buty te Rani Wend. Hyria Dorotka whtyja te
studnia i pośli sawoś ciro dzingadzija pe siukar ciar.
Przegeja paś bow i rukhoro ne na wylija marore bowestyr i na zreskirdzia phaba rukhorestyr. Te Rani Wend na ka-

Napracowała się ciężko, ale wreszcie zerwała
wszystkie jabłka i poukładała je w koszach.
- Gotowe jabłonko, teraz możesz odpocząć. Powiedz mi, nie
widziałaś mojego wrzeciona?
- Dziękuję ci za pomoc Dorotko. Przykro mi, nie widziałam
wrzeciona, ale idź dalej tą ścieżką, może je odnajdziesz. Weź
przed odejściem kilka jabłek na drogę, bo na pewno zgłodniałaś
po tak ciężkiej pracy.
- Dziękuję i do widzenia jabłonko – odpowiedziała Dorotka
i ruszyła w dalszą drogę.
Po pewnym czasie zrobiło się bardzo zimno, ale na
szczęście Dorotka zauważyła jakieś światełko między
drzewami. Poszła w tym kierunku i dotarła do zaśnieżonej
polanki, na środku której stał dworek cały zasypany śniegiem.
Dziewczynka zapukała i weszła do środka. Na progu stała Pani
Zima, która zaprosiła ją do stołu, a kiedy wysłuchała opowieści
biednej sieroty, zaproponowała jej służbę. Dorotka zgodziła się
przez rok sprzątać dom Pani Zimy, opiekować się jej psem
i kotem oraz trzepać poduszki i pierzyny. Pani Zima wytłumaczyła Dorotce, że kiedy pierze leci z jej pościeli, to w prawdziwym świecie pada śnieg, dlatego dziewczynka bardzo dokładnie
wykonywała swoje obowiązki i nigdy nie narzekała na swoja
pracę.
Kiedy rok się skończył Pani Zima wypowiedziała
magiczne zaklęcie i do fartuszka Dobrej Dorotki wpadło
mnóstwo złotych monet. Dziewczynka podziękowała Pani
Zimie za zapłatę i wróciła do swojej macochy i Złej Dorotki.
Obie bardzo się zdziwiły jej powrotem i skarbem, który
przyniosła.
Wdowa postanowiła, że jej córka także pójdzie na
służbę do Pani Zimy. Zła Dorotka wskoczyła do studni
i obudziła się na zielonej łące. Przechodziła obok pieca i jabłoni,
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mełys pe łake miśto te kereł buty. Na dorakcia dziukłores i
khacyca, na poskerdzia dre kher i na wymarełys sierandunia i
pora, dołeske dre ciaciuno sweto wende na zdyja iw.
Syr berś przegeja Rani Wend wyphendzia warykicy
ława i pe Hyrie Dorotkatyr speja iw i smoła. Dzia Rani Wend
preskirdzia łake pał dowa kaj na kamełys miśto te kereł peskry
buty. Załadzija Hyria Dorotka i halija kaj hyria kerełys i kaj
musineł pes te sparuweł. Przemangdzia peskre sztyw phenia a
Łaćhi Dorotka zabyskirdzia łake i peskre sztyw dake saro so
hyria. Dołe cirostyr sare khetanes sys beśte te tykno kheroro
dre baht, frejda i sastypen. Devłoro wysiundzia Łaćhe Dorotka i dyja łake ciaciuni semenca.

ale nie wyjęła bochenków chleba, ani nie zerwała jabłek . Na
służbie u Pani Zimy Zła Dorotka także nie spisała się lepiej.
Leniwej dziewczynie nie chciało się pracować, nie sprzątała
domu, nie opiekowała się kotkiem i psem Pani Zimy i nie
trzepała pierzyn, przez co w prawdziwym świecie nie padał
śnieg.
Kiedy rok się skończył Pani Zima wypowiedziała
magiczne zaklęcie i na Złą Dorotkę posypały się grudy śniegu
i smoła. Dziewczynka musiała przyjąć tą zapłatę i bardzo
zawstydzona wróciła do domu. Zła Dorotka zrozumiała,
dlaczego została ukarana przez Panią Zimę, zrozumiała,
że musi się zmienić. Przeprosiła swoją przybraną siostrę, a ta
z całego serca jej wybaczyła i nawet podzieliła się z nią
i macochą swoim skarbem. Odtąd razem żyły w zgodzie
i przyjaźni, a marzenie Dorotki się spełniło, bo miała
prawdziwą rodzinę.
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Gawydko Gadzio

Chłop i złota rybka

i sownakuno maćhoro

(Polska bajka ludowa)

(Paramisia Polskatyr)
W małej, biednej wiosce mieszkał sobie pewien chłop
ze swoją żoną. Ubogo żyli w starej, drewnianej chałupie
otoczonej starym, drewnianym płotem, a przed chlewem stało
stare, drewniane korytko. Chłop często chodził nad rzekę
i łowił ryby a jego żona zajmowała się zagrodą i naprawiała
porwane sieci.
Pewnego dnia chłop poszedł nad rzekę, ale kilka razy
zarzucił sieci i nie złowił nawet najmniejszej rybki. Spróbował
jeszcze raz ... i w sieć złapała się tylko jedna rybka, ale za to
złota. Rybka przemówiła do chłopa:
- Wypuść mnie, a spełnię twoje życzenia i dam ci wszystko, co
zechcesz.
Tak prosiła i prosiła, że rybak ulitował się i ją wypuścił do rzeki.
Wrócił chłop do chaty z pustymi rękoma i opowiedział swoją
przygodę żonie. Baba krzyknęła na niego:
- Głupi chłopie! Idź zaraz do złotej rybki i poproś ją o nowe
korytko, bo stare się rozsypuje!
Co miał robić biedny chłop? Poszedł nad rzekę i zawołał złotą
rybkę:
- Złota rybko, złota rybko! Moja żona chce nowe korytko, proszę
daj mi je.
- O nic się nie martw i idź do domu. – odpowiedziała złota rybka.
Poszedł chłop do domu, a tu przed chlewem stoi nowiutkie
korytko, ale jego żona znowu kazała mu iść do złotej rybki:

Dre tykno, bedo gaw beśto sys peske gawytko Gadzio
peskre romniasa. Bedes sys dzide dre purano, kaśtuno kher.
Sare rygiendyr sys kaśtuno bar a gił kher sys terdo purano, kaśtuno korytko. Gadzio sodywes działys paś pani te htyłeł maćhen a łeskry romni załełys pes kheresa i zasywełys poreskirde
sieci.
Te sawoś dywes Gadzio geja paś pani, warykicy moły
zaćhurdyja sieci ne na htyłdzia ni jekhes maćhes. Lija pałe zaćhurdyja sieci i ... htyłdzia jekhes maćhores, pał dowa sownakunes. Maćhoro przephendzia te Gadzio:
- Wymek man a dawa tuke saro so kames.
Dzia mangełys i mangełys, kaj Gadzieske greho pes
kerdzia i wćhurdyja łes te pani. Rysija te peskro kher ćhesa i
ophendzia so pes łeske przydyja romniake. Gadzi rozreskirdzia pe łestyr muj:
- Dynało Gadzio! Dzia sygo te sownakuno maćhoro i mang
łes pał newo korytko, dyk purano pes rozpereł!
So sys te kereł bedo Gadzio ? Geja paś pani i khardzia
sownakune maćhores:
- Sownakuno maćhoro, sownakuno maćhoro! Myry romni kameł
newo korytko, mangaw tut de mange łes.
- Na ha tuga i dzia khere – odphendzia sownakuno maćhoro.
Rysija Gadzio khere a daj gił kher terdo sy newo korytko, ne romni Gadzieskry pałe rozreskirdzia pe łestyr muj:
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- Dzia sygo te sownakuno maćhoro i pomang kaj te kereł mandyr barwałe gawytke hułania, fełdenca i newe kheresa!
So sys te kereł bedo Gadzio ? Geja paś pani i khardzia
sownakune maćhores:
- Sownakuno maćhoro, sownakuno maćhoro! Myry romni kameł
te jaweł barwałe hułaniasa, fełdenca i newe kheresa.
- Na ha tuga i dzia khere – pałe phendzia sownakuno maćhoro.
Rysija gadzio khere a daj terdo kher siukar barestyr.
Łeskry romni syr barwali hułani deł godli pe peskre parobkiendyr. Saro kutu sys gadziake i pałe wybićhadzia peskre romes te
sownakuno maćhoro:
- Dzia sygo te sownakuno maćhoro i phen kaj kamaw te jaweł
bare raniasa, kaj te jaweł man tykni fiłacin i służący!
So sys te kereł bedo Gadzio ? Geja paś pani i khardzia
sownakune maćhores:
- Sownakuno maćhoro, sownakuno maćhoro! Myry romni kameł
te jaweł bare raniasa, kaj te jaweł ła tykni fiłacin i służący.
Zdykcia pe Gadziestyr sownakuno maćhoro i pałe
phendzia:
- Na ha tuga i dzia khere.
Geja Gadzio khere a daj tykni fiłacin terdy a łeskry
romni bary rani sare służbake rakireł so sy te kereł. Na wyćhija dawa gadziake i pałe wybićhadzia romes te sownakuno maćhoro:
- Dzia sygo te sownakuno maćhoro i phen kaj kamaw te jaweł
khynigicasa i kaj te jaweł man
bary fiłacin i butedyr służący!
So sys te kereł bedo Gadzio ? Geja paś pani i khardzia sownakune maćhores:
- Sownakuno maćhoro, sownakuno maćhoro! Myry romni kameł
te jaweł khynigicasa i kaj te jaweł ła bary fiłacin i butedyr służący.

- Wracaj zaraz do złotej rybki i poproś żebym była gospodynią
z własnym gruntem i nową chałupą.
Co miał robić biedny chłop? Poszedł nad rzekę i znowu zawołał
złotą rybkę:
- Złota rybko, złota rybko! Moja żona chce być gospodynią z
własnym gruntem i nową chałupą.
- O nic się nie martw i idź do domu. – znowu odpowiedziała
złota rybka.
Poszedł chłop do domu a tu zamiast starej, drewnianej chałupy
dom z kamienia stoi, a jego żona jest gospodynią całą gębą i
pokrzykuje na parobków i służące. Nie wystarczyło to kobiecie
i znowu wysłała męża do złotej rybki:
- Idź zaraz do złotej rybki i powiedz, że nie chcę być już
gospodynią, ale wielką panią z własnym dworem i służbą.
Co miał robić biedny chłop? Poszedł nad rzekę i znowu zawołał
złotą rybkę:
- Złota rybko, złota rybko! Moja żona nie chce już być
gospodynią, ale wielką panią z własnym dworem i służbą.
Popatrzyła złota rybka na chłopa i znowu odrzekła:
- O nic się nie martw i idź do domu.
Poszedł chłop do domu, a tu zamiast domu z kamienia dwór
stoi, a jego żona jest wielką panią i rządzi wszystkimi dookoła.
Nie wystarczyło to jednak kobiecie i znowu wysłała męża do
złotej rybki:
- Idź zaraz do złotej rybki i powiedz, że nie chcę być już wielką
panią ale królową z pałacem.
Co miał robić biedny chłop? Poszedł nad rzekę i znowu zawołał
złotą rybkę:
- Złota rybko, złota rybko! Moja żona nie chce już być wielką
panią ale królową z pałacem.
Złota rybka popatrzyła smutno na chłopa i jak zwykle odrzekła:
- O nic się nie martw i idź do domu.
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Zdykcia pe Gadziestyr sownakuno maćhoro i pałe phendzia:
- Na ha tuga i dzia khere.
Geja khere Gadzio a daj bary fiłacin terdy a gił łestyr
bare sastrune wudara terde, a paś wudara strażniki. Pheneł
łenge Gadzio kaj kameł pes te dykheł peskre romniasa khynigicasa ne nikon łeske na paćcia, wysande łes i destenca pomarde.
Przegeja warykicy dywsa a daj khynigica kokory khardzia Gadzies te fiłacin:
- Dzia sygo te sownakuno maćhoro i
phen łeske kaj kamaw kaj jow te jaweł
te me pe służba!!
So sys te kereł bedo Gadzio ? Geja paś
pani, na dzineł so pesa te kereł, pireł te
angił i pałuj, bo dareł te khareł maćhores, ne pośli sawoś ciro khardzia:
- Sownakuno maćhoro, sownakuno
maćhoro! Myry romni kameł kaj tu te
jawes te joj pe służba.
Sownakuno maćhoro podykcia pe Gadziestyr ne ćhi na phendzia i whtyja
te hor pani.
Terdo Gadzio i na dzineł so sy
te kereł, te dział khere czy te ziakireł
pe sownakune maćhorestyr. Rat nadgeja a maćhoro na jawia. Zalija pes
Gadzio i phare dziesa dział te fiłacin
peskre romniakro khynigicakro a daj
purano, kaśtuno kher terdo, sare rygiendyr kaśtuno bar a gił kher purano,
kaśtuno korytko... a łeskry romni beśty paś kher, zarondy i syweł poreskirde sieci.

Poszedł chłop do domu, a tu zamiast wielkiego dworu
pałac królewski stoi, a przed pałacem brama stalowa i strażnicy.
Mówi im chłop, że chce wejść i spotkać się ze swoją żoną
królową ale oni go wyśmiali i jeszcze kijami obili. Minęło kilka
dni, a tu sama królowa chłopa wezwała i tak do niego mówi:
- Idź zaraz do złotej rybki i powiedz, że służby mam za mało i
rozkazuje jej, żeby przyszła do mnie na służbę.
Co miał robić biedny chłop?
Poszedł nad rzekę, drepcze w tę
i z powrotem, nie wie jak się
odezwać, ale w końcu zawołał
złotą rybkę:
- Złota rybko, złota rybko! Moja
żona królowa rozkazuje ci, żebyś
przyszła do niej na służbę.
Złota rybka tylko wyjrzała
znad wody, ale nic nie odrzekła i
odpłynęła. Stoi chłop nad rzeką
i myśli czy ma wracać do domu,
czy ma czekać na złotą rybkę.
Późno się już zrobiło, więc
poszedł w stronę pałacu
królewskiego, a tu nie ma pałacu
tylko stara, drewniana chałupa
otoczona starym, drewnianym
płotem, a przed chlewem stare,
drewniane korytko stoi, a jego
żona siedzi zapłakana na progu
i zszywa porwane sieci.
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Terni khynigica pe hyrył

Księżniczka na ziarnku grochu

(Paramisia C. Andersenoskry

(na motywach baśni Christiana Andersena

„Khynigica pe hyrył”)

„Księżniczka na ziarnku grochu”)

Hara bersia dałeske, dre durykane ryga sys peske them
sawesa rządzinełys łaćho khynigo peskre gode romniasa. Sys
łen jek ćhawo i syr dogeja te peskre bersia jawia ciro kaj te łeł
peske romnia.
Terno khynigo wykendyja pes te rawyr thema kaj te
wykendeł peske romnia maśkir majsiukaredyrendyr, terne khynigicendyr. Bute khynigien sys siukar ćhaja, ne nijek na przypeja łeske te dzi. Przegeja but ciro a terno khynigo na wykendyja peske romnia a tuga sy łes dre siero bo na paciełys kaj do
sare rakla isy ciaciune khynigicy. Dzia dowa peske lija te dzi
kaj rysija terno khynigo te peskry fiłacin. Łeskry gody daj dariasa dykhełys pe peskre ćhawestyr. Urakirde peskre romesa
kaj kerena bary patyw i skharena terne khynigicen ceło swetostyr. Pacienys kaj maśkir łendyr jawena ciaciunie khynigicy.
Stradyne pes pe balo but siukar khynigicy bute themendyr ne terno khynigo na wykendyja peske maśkir łendyr romnia. Khynigicy wytradyne te peskre thema a te fiłacin sare
manusia gene te soweł. Rat sys bary a daj konś domareł pes te
wudara, służba przynaścia te khynigica i phendzia kaj kana jawia pe patyw jek kokory khynigica duratune themestyr. Khynigica geja te przykereł pes terne khynigicasa, ne peskre jakhenge
na paciełys. Gił łatyr terdy sys terni raklory, piranges, ceło kindy
dre pomelakirdy błatasa podzia i na wyhande bałenca.
- Kan tu san raklory? – pućcia khynigica
Raklory siukar pes ukłonindzia i dzia pheneł:

Dawno temu, w dalekiej krainie było sobie królestwo,
którym rządził mądry, sprawiedliwy król wraz ze swoją żoną
dobrą i mądrą kobietą. Para królewska miała syna, a kiedy książę
dorósł, nadszedł czas, aby znalazł sobie żonę.
Książę wybrał się w podróż po sąsiednich królestwach,
aby wybrać sobie żonę spośród tamtejszych księżniczek. Było wiele
pięknych królewien, ale żadna na podbiła serca księcia. Mijał czas,
a książę nie wybrał narzeczonej i nie mógł wybrać bo nie miał
pewności czy to na pewno prawdziwe księżniczki. Ta myśl bardzo
dręczyła młodego księcia, więc wrócił do swojego zamku. Mądra
królowa widząc strapienie swojego jedynego syna, postanowiła
urządzić bal i zaprosić na niego księżniczki z całego świata.
Urządzono więc bal nad bale. Zjechało na tańce wiele
pięknych księżniczek z różnych królestw, ale mimo to książę
nie wybrał przyszłej żony. Bal się skończył i goście opuścili
zamek.... i nagle w środku nocy ktoś głośno zapukał do bramy.
Służba poinformowała króla i królową, że na bal przybyła
właśnie księżniczka z dalekiej krainy. Królowa poszła przywitać
spóźnionego gości i ogromnie zdziwiła się widząc bosą,
przemokłą dziewczynę, w podartej, ubłoconej sukni i z potarganymi włosami.
- Kim jesteś dziewczyno? – zapytała królowa.
Dziewczyna ukłoniła się z wdziękiem i odpowiedziała:
- Jestem księżniczką z dalekiego kraju Wasza Wysokość.
Jechałam na bal, gdy podczas burzy konie ciągnące mój powóz
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- Me som khynigica duratune
themestyr. Tradawys te tume pe patyw
ne baro brysind zdyja, myra graja
wystrasine, wurden wyrysija a me
wpejom te błata. Jawiom daj pe zał, ne
na ni man butedyr zor.
- Na ha tuga myry ćhajory, kana
załasam jamen tusa - phendzia łaćhi
khynigica i dre siero łake dogeja kaj
dawa isy ciaciuni khynigica.
Khynigica dyja godli te służki
kaj te naćhuwen rakloriake pani, a so pe
omoreła, te rywan łan dre siukar fliki.
Gody khynigica geja korkory te dorakheł
rakloriake śtreja. Khynigica dyja godli
pe służba, kaj te ćhuwen pe ćhiben tykno
hyrył, pe hyrył te ćhuwen biś materacy
a pe dowa biś mehytka pora. Pe dasawy
śtreja sowełys terni raklory. Pe rawyr
dywes phury khynigica geja te raklory:
- Łaćho dywes khynigica, paciaw kaj
miśto sanys suty?
- Myry khynigica. Ceło rat na somys suty, dołeska kaj ćhiben
sys syr bar. Dyk ceło som pomardy.- odphendzia terni raklory.
Gody khynigica podhtyja frejdatyr i sygo khardzia peskre
ćhawes:
- Dyk myro ćhawo, dawa sy ciaciuni khynigica!
Khynigo ukłonindzia pes, paćcia peskre dake kaj gił
łestyr sy terdy ciaciuni khynigica, dołeske ła wykendyja pe
peskre romniatyr.
Na przegeja but ciro syr kerde baro biaw i ceło them frejdziołys
ternenca i łengre semencasa.

spłoszyły się, powóz się wywrócił, a ja
wpadłam do kałuży. Przyszłam tutaj na
piechotę, ale całkiem opadłam z sił.
- Nie martw się moje dziecko, zaraz się tobą
zajmiemy – odpowiedziała dobrotliwie
królowa i pomyślała, że może to właśnie jest
prawdziwa księżniczka.
Królowa
rozkazała
służącym
przygotować dla gościa kąpiel i czyste szaty,
a sama zajęła się przygotowaniem posłania
dla księżniczki. Królowa rozkazała
służącym ułożyć na wielkim łożu jedno małe
ziarenko grochu i położyć na nim 20
materacy, a materace przykryć 20
puchowymi pierzynami. Na takim właśnie
posłaniu miała spać księżniczka. Kiedy
nadszedł ranek, królowa poszła do komnaty
księżniczki i zapytała:
- Witaj księżniczko, mam nadzieję, że dobrze
spałaś?
- Och, królowo. Niestety całą noc nie zmrużyłam oka, łóżko było tak twarde, że cała jestem posiniaczona.
– odpowiedziała księżniczka.
Królowa aż klasnęła w dłonie z radości i zawołała swego syna.
Wskazując na gościa, tak powiedziała:
- Witaj mój synu, przedstawiam ci najprawdziwszą księżniczkę!
Książę uprzejmie się ukłonił i przywitał z uroczym gościem,
a ponieważ uwierzył w słowa swojej matki, że stoi przed nim
prawdziwa księżniczka, postanowił się z nią ożenić. Nie minęło
wiele czasu i w królestwie wyprawiono wielkie wesele,
a wszyscy mieszkańcy cieszyli się i świętowali razem z młodą
parą.
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Łoło Kapturko

Czerwony kapturek

( Paramisia C.Perault „Łoło Kapturko”)

(na motywach bajki Charles’a Perraulta
„Czerwony kapturek”)

Dre sawoś tykno gaworo dzidy sys peske raklory, sawy
but moły zaćhuwełys pe siero łoło kapturko, dołeske sare pe
łatyr rakirenys Łoło Kapturko.
Rakloriakry mamni beśty sys te rawyr gaw, sawo sys
paśto pał weś. Łoło Kapturko sys łaćhi raklory . Sawoś dywes
łakry daj wybićhadzia ła te naswali mamni. Dyja łake tykni
khorbyca, te sawy wćhudzia maryklory i ksił. Gił drom phendzia
te peskry ćhajory:
- Rypyr Łoło Kapturko, dzia da dromesa te tyry mamni, ne nikaj
tut na zarykir!
- Miśto daje, na dar tut, ćhi mange na jaweła. – odphendzia
raklory.
Łoło Kapturko rydzia pes, lija khorbyca i geja pełdy weś te
peskry mamni. Pośli na but ciro terdzija gił łatyr pe drom baro
ruw i siukar zarakirdzia:
- Łaćho dywes raklory a kaj tu dzias?
- Łaćho dywes, dziaw te myry mamni. – phendzia Łoło
Kapturko.
-A kaj beśty sy tyry mamni?
- Dur, dur, dre gaw pał da weś. – pałe odphendzia raklory.
- O, baro drom gił tutyr. Dzia sygo te tyry mamni i na zarykir
tut nikaj – phendzia hohano ruw.
- Miśto, dzia kerawa – phendzia Łoło Kapturko.
Raklory na geja dromesa te peskry mamni, ne zarykirełys pes
kaj te zreskireł mury i kwiatki. Ruw dre do ciro donaścia te
mamniakro kher i pośtył zamardzia te wudara.

W pewnej malutkiej wsi żyła sobie dziewczynka, która
często nosiła na główce czerwoną czapeczkę i dlatego wszyscy
nazywali ją Czerwony Kapturek. Babcia dziewczynki mieszkała w innej wsi, która leżała za lasem. Czerwony Kapturek był
grzeczną dziewczynką i kiedy mama poprosiła, żeby zaniosła
chorej babci placuszek i masło zaraz się zgodziła. Mama
przestrzegła jeszcze córeczkę przed drogą:
- Pamiętaj, Czerwony Kapturku, idź prosto ścieżką i nie
zatrzymuj się nigdzie po drodze.
- Dobrze mamo, nie martw się, na pewno sobie poradzę –
odpowiedział Czerwony Kapturek.
Dziewczynka ubrała się, wzięła koszyczek z placuszkiem i masłem i poszła przez las do babci. Nie minęło wiele
czasu, gdy zza krzaków wyszedł na ścieżkę wilk i bardzo
grzecznie zaczął rozmowę:
- Witaj dziewczynko, a dokąd tak idziesz?
- Witaj, idę do babci – powiedział nieostrożnie Czerwony
Kapturek.
- A daleko mieszka twoja babcia?
- Tak, daleko, we wsi za tym lasem, w chatce przy samym lesie
– odpowiedziała dziewczynka.
- Och, to jeszcze długa droga przed tobą. Idź więc prosto
do babci – powiedział wilk, udając troskę.
- Dobrze, tak zrobię – naiwnie powiedział Czerwony Kapturek.
Dziewczynka nie poszła jednak prostą ścieżką do babci,
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- Kon dawa? – pućcia pes mamni.
- Dawa me Łoło Kapturko. Jandziom tuke maryklory i ksił myre
datyr. – phendzia sparude rakirybnasa ruw.
- Naswali som i na ni man zor kaj pes te hadeł i te piraweł tuke
wudara. Piraw łen kokory i wdzia maśkirał. – phendzia mamni.
Ruw wgeja te kher i shaja cełe mamnia pe jekwar. Phury
gadzi nawet na dyja godli. Ruw sygo przerydzia pe dre łakro
gad, a pe siero zaćhudzia dykłoro, pośli dowa ćhudzia pes te
ćhiben i zaćhakirdzia pes porenca teł nak. Nahara dyja pes te
siuneł syr konś pośtył mareł te wudara.

ale zatrzymywała się co jakiś czas, żeby zerwać kwiatki albo
zebrać jagódki. Wilk w tym czasie dotarł do domku babci
i grzecznie zapukał do drzwi.
- Kto tam?- spytała babcia.
- To ja, twoja wnusia, Czerwony Kapturek. Przyniosłam
ci placek i masło od mamy – powiedział wilk zmienionym głosem.
- Jestem chora wnusiu i nie mogę wstać, żeby otworzyć ci drzwi.
Otwórz je sama i wejdź do środka – odpowiedziała babcia.
Wilk wszedł do środka i nim babcia zdążyła krzyknąć,
połknąłją w całości. Chytry wilk szybko przebrał się za babcię,
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- Kon dowa? - pućcia pes ruw sawo udełys mamniakro rakiryben.
- Dawa me mamni, Łoło Kapturko. Jandziom tuke maryklory i
ksił myre datyr – odphendzia ciaciuno Łoło Kapturko.
- Naswali som myry ćhajory i na ni man zor kaj pes te hadeł i
te piraweł tuke wudara. Piraw łen kokory i wdzia maśkirał. –
pałe phendzia ruw sparude mamniakre rakirybnasa.
Kapturko wgeja te kher i beścia paś mamniakro ćhiben. Raklory
dykheł i dykheł pe mamniatyr i soś pes łake na udeł:
- Mamni sawe tut sy bare wśta.
- Dołeske kaj tut zorałes te obław myry ćhajory- odphendzia
ruw.
- Mamni sawe tut sy bare kana.
- Dołeske kaj tut fededyr te siunaw myry ćhajory.
- Mamni sawe tut sy bare jakha.
- Dołeske kaj tut fededyr te dykhaw Łoło Kapturko - phendzia
ruw i usandzia pes kuty.
- Mamni sawe tut sy bare danda! – dyja godli dariatyr Łoło
Kapturko.
- Dołeske kaj tut sygiedyr te shaw ! – zasandzia ruw i pe jekwar
shaja cełe rakloria.
Pe hyria dawa saro wygejaby mamniake i Łołe Kapturkoske,
ne pe łengry baht nadur kherestyr działys wesitko murdało i
siundzia godla Łołe Kapturkoske. Gadzio whtyja te kher i
kariedyja ruwes, sygo rozćhindzia łeske per a maśkirałestyr
wyhtyja zaronde Łoło Kapturko i łakry mamni. Sodujdzienia
parykirenys wesitke murdałeske a Łoło Kapturko dołe cirostyr
nijekwar na rakirełys napeskre manusienca i na paciełys dre
siukar ława hohane manusienge i ruwenge.

ubrał jej koszulę i założył na głowę czepek, a potem położył się
w łóżku i przykrył pod sam nos pierzyną. Zaraz po tym rozległo się
pukanie do drzwi.
- Kto tam?- spytał wilk, udając głos babci.
- To ja babciu, twoja wnusia, Czerwony Kapturek. Przyniosłam
ci placek i masło od mamy – odpowiedział prawdziwy
Czerwony Kapturek.
- Jestem chora wnusiu i nie mogę wstać, żeby otworzyć ci drzwi.
Otwórz je sama i wejdź do środka – powiedział wilk, znowu
udając głos babci.
Kapturek wszedł do domku i usiadł przy łóżku babci, przygląda
się i przygląda, aż w końcu powiedział:
- Babciu, jakie ty masz wielkie ręce!
- Żeby cię mocniej uściskać moja wnusiu – odpowiedział wilk.
- Babciu, jakie ty masz wielkie uszy!
- Żeby cię lepiej słyszeć Czerwony Kapturku.
- Babciu jakie ty masz wielkie oczy!
- Żeby cię lepiej widzieć wnusiu – powiedział wilk i się
uśmiechnął.
- Babciu, jakie ty masz wielkie zęby! – krzyknął przestraszony
Czerwony Kapturek
- Żeby cię łatwiej zjeść – roześmiał się wilk i połknął w całości
biedną dziewczynkę.
Historia ta źle by się skończyła dla babci i Czerwonego
Kapturka, ale na szczęście obok chatki przechodził leśniczy
i usłyszał krzyk dziewczynki. Leśniczy wskoczył do domku
i jednym strzałem ze strzelby zabił wilka, potem rozciął mu
brzuch, a ze środka wyskoczył Czerwony Kapturek i babcia.
Dziewczynka i babcia płacząc, dziękowały leśniczemu za
ratunek, a Czerwony Kapturek już nigdy nie rozmawiał
z obcymi i od tej pory nie wierzył w ładne słówka złych ludzi
i złych wilków.
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Kot w butach

Khaca dre tyraha

(na motywach bajki Charles’a Perraulta

( Paramisia C.Perault „Khaca dre tyraha”)

„Kot w butach”)
Sys peske młynarzo sawes sys tryn ćhawe. Syr łengro
dad meja one line łeskro miśtypen. Na but łenge mekcia dad.
Majphuredyr pszał dorescia młyno, maśkiratuno doreścia osłos
a majternedyr khaca. Hałys tuga majternedyr pszał kaj dzia
kuty doreścia, ne khaca łeske dzia rakirełys:
- Na ha tuga myro raj. Phen kaj te sywen mange tyraha
śmirostyr i de mange gono a me dzia kerawa kaj fededyr pes
tuke dzipen te ućhuweł.
Saro jek sys terne rakłoreske, dołeske kerdzia dowa
pałso łes mangełys khaca. Khaca rydzia newe łołe śkorni,
zabładzia gono pe meń a maśkirał wćhudzia kuty phus i parni.
Geja paś szurszurendyr, ćhudzia pes pe pike i udełys kaj na ni
dzido. Tykno szurszuro dyja pes te hohaweł i wgeja te gono,
kaj te pohał phus i parni ... ne khaca sygo zaphandzia gono i
ligirdzia htyłde szurszuros khynigoske. Khynigo peskre
jakhenge na paciełys syr dykcia khaca dre tyraha, ne freidzija
kaj doreścia szurszuros. Khaca siukar pes ukłonindzia i
phendzia:
- Godo i łaćho khynigo jandaw tuke da szurszuros myre rajestyr
sawo pes khareł raj Szaraban (dzia khaca khardzia tryte pszałes)
- Frejdziuław dałestyr so mange dyja tyro raj. Phen kaj łeske
parykiraw.
Khaca pałe siukar pes ukłonindzia i pełdy warykicy
dywesa jandełys khynigoske saweś cirykłen, kahnien i
szuszuren peskre rastyr Szarabanostyr. Khynigo frejdziołys sare
podarkiendyr i kamełys te rakheł pes Szarabanosa, dołeske kaj

Pewien młynarz miał trzech synów, którzy po j śmierci
ojca odziedziczyli cały jego majątek. Niewiele jednak tego
majątku było. Najstarszemu przypadł młyn, średniemu osioł,
a najmłodszy z braci otrzymał kota. Chłopiec martwił się, że
tak lichy spadek dostał, ale kot go pocieszał:
- Nie smuć się mój panie. Każ mi uszyć parę butów i daj mi
worek, a postaram się polepszyć twój los.
Młodzieniec nie miał nic do stracenia, więc dał kotu
to, o co prosił. Kot ubrał nowe czerwone buty, zawiesił worek
na szyi i włożył do niego trochę sieczki i zboża. Potem położył
się na plecach obok królikarni i udawał nieżywego. Mały królik
dał się nabrać na jego sztuczkę i wszedł do worka żeby pojeść
zboża i sieczki ....ale wtedy kot zawiązał worek i zaniósł
uwięzionego królika w podarku dla króla. Król zdziwił się i
ucieszył z podarku, a kot uprzejmie się ukłonił i tak powiedział:
- Wasza Wysokość, przynoszę ci ten podarek od wielmożnego
pana Szarabana (bo tak kot nazwał swojego nowego pana).
- Bardzo jestem rad z tego podarku, więc przekaż swojemu panu
moje podziękowanie.
Kot znowu uprzejmie się ukłonił i przez następne dni
polował na różne zwierzątka i przynosił je królowi jako prezenty
od wielmożnego pana Szarabana. Dzięki podarkom król coraz
bardziej chciał spotkać wielmożnego pana Szarabana.
Pewnego dnia władca wraz ze swoja córką i kilkoma sługami
wybrał się na przejażdżkę, a gdy Kot w Butach się o tym
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paćcia khacake kaj Szarabano sy baro raj. Sawoś dywes khynigo
wykendyja pes dre drom peskre ćhasa i warykice sługienca. Syr
khaca pes dołestyr dodzindzia sygo naścia te peskro raj i
phendzia, kaj te dział łesa paś pani i pes te omoreł. Gody khaca
garudzia łeskre fliki i cełe zoriatyr dełys godli:
- Myre manusia pomoginen, myro raj Szarabano tasadzioł!
Sygo, jawen daj!!!
Khynigo siundzia do godla i zarykirdzia peskro wurden.
Dre do ciro donaścia te jow Khaca dre tyraha i ophendzia
khynigoske syr saweś ciora napene łeskre bede ras, obciorde łes
i zaline łeske sare fliki. Khynigo pałe paćcia dre do hohaiben i
phendzia peskre manusienge kaj te janden Szarabanoske fliki
sawe rykiren bare raja.
Ćhawo młynarzoskro zarydzia pe pestyr newe, barwałe
fliki i syr terdzija gił khynigostyr i łeskre ćhatyr ciacies
wydyćhołys syr baro raj Szarabano. Khynigo zamangdzia rakłes
te peskro wurden i khetane tradyne dre duredyr drom. Khaca
naścia sygo gił łendyr. Pał nahara rakcia gawydke gadzien pe
ciar i dzia te jone phendzia:
- Łaćhe manusia, so na kamen te ćheł zamarde, phenen
khynigoske kaj da sare ciaria isy raskre Szarabanoskre.
Syr khynigo dotradyja te do śteto pućcia pes koneskre sy da
sare ciaria, a sare gawydka gadzie odphende:
- Raskre Szarabanoskre.
Khaca pałe sygo naścia gił łendyr i rakcia gawydke gadzien pe
fełdy i pałe phendzia:
- Łaćhe manusia, so na kamen te ćheł zamarde, phenen
khynigoske kaj da sare fełdy isy raskre Szarabanoskre.
Syr khynigo dotradyja te do śteto pućcia pes koneskre sy da
sare fełdy, sare gawydka gadzie odphende:
- Raskre Szarabanoskre.
Dołe cirostyr khynigoske but butedyr udyja pes raj

dowiedział szybko pobiegł do swego pana i kazał mu się
wykąpać w rzece. Mądry kot schował jego ubranie i zaczął
głośno krzyczeć:
- Pomocy, mój pan wielmożny Szaraban tonie!!! Ratunku!!!
Król usłyszał to wołanie i rozkazał się zatrzymać i
wydostać Szarabana z wody. Kot w tym czasie opowiedział
królowi, jak to jego biednego pana napadli zbójcy, którzy go
okradli nawet z odzienia. Słysząc o takim nieszczęściu, król
rozkazał ofiarować młodzieńcowi strój odpowiedni dla
wielmożnego pana. I choć podobno nie szata zdobi człowieka,
stał teraz przed królem i księżniczką nie ubogi syn młynarza,
ale wielmożny pan Szaraban.
Po uprzejmym powitaniu, król zaproponował
młodzieńcowi wspólną przejażdżkę. Usiedli więc wygodnie w
powozie, a kot szybko pobiegł przodem. Wkrótce spotkał
pasterzy na łące i tak im powiedział:
- Dobrzy ludzie, jeśli nie chcecie stracić życia, powiedzcie
królowi, że te łąki należą do wielmożnego pana Szarabana.
Gdy król nadjechał i spytał pasterzy czyje to pastwiska,
wszyscy zgodnie odpowiedzieli:
- Wielmożnego pana Szarabana.
Kot znowu pobiegł przodem i spotkał na polu chłopów i znów
powiedział:
- Dobrzy ludzie, jeśli nie chcecie stracić życia, powiedzcie
królowi, że te pola należą do wielmożnego pana Szarabana.
Gdy król nadjechał i spytał chłopów czyje to pola, wszyscy
zgodnie odpowiedzieli:
- Wielmożnego pana Szarabana.
Królowi coraz bardziej podobał się pan Szaraban i jego dobra, a
i księżniczka coraz życzliwiej spoglądała na młodzieńca. Kot
natomiast ani chwili nie próżnował i pobiegł do wielkiego
zamczyska, które należało do złego czarodzieja. Kot wiedział,
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Szarabano i łeskro miśtypen, a i khynigicake terno rakłoro wpeja
dre jak. Khaca na odkhynija ni jekwar. Naścia sygo te bary
fiłacin dre sawy sys beśto hyria mago. Khaca dzinełys syr łesa
te rakireł i syr łes te poddział. Ukłonindzia pes siukar gił
magostyr i siarełys łes teł boliben.
- Łaćho dywes raja. Siundziom kaj san majbaredyr mago pe
sweto, kaj dzines te zaparuweł pes te bary, daranduni bestia!
- Dzia sy, miśto siundzian ne te dykhes pe tyre jakha
zaparuwawa man dre lwostyr ....- i zaparudzia pes dre bare
lwostyr a khaca whtyja dariatyr pe szafa. Mago zasandzia i
pałe sparudzia pes dre manusiestyr . Dre khacatyr sys hrabro
dzi, dołeske pałe zarakirdzia:
- Siukar dzines te zakosieł, ne phen mange dzines te zaparuweł
pes dre sawyś tykni bestia tasawy syr szczuro abo mauso?
- Dzinaw, ne te dykhes pe tyre jakha zaparuwawa man dre
mausostyr...- i zaparudzia pes dre tykne mausostyr. Khaca pe
dowa ziakirełys, sygo dohtyja i shaja magos.
Dre do ciro dotradyja te fiłacin wurden khynigosa,
łeskre ćhasa i Szarabanosa. Khynigoske udyja pes fiłacin
dołeske wgeja maśkirał kaj miśto te obdykheł syr wydyćhoł
kher Szarabanoskro. Khaca dre tyraha wynaścia gił khynigostyr,
siukar pes ukłonindzia i zamangdzia saren maśkirał.
Khynigoske jakha zahacine syr dykcia sawe barwalipena sy dre
fiłacin. Dzia udyja pes łeske raj Szarabano i łeskro miśtypen
kaj oddyja łeske peskre ćha pał romniatyr. Terno młynarczyko
sygo kerdzia biaw. Dzide sys khynigicasa hara i bahtałes a
khaca frejdziołys łenca.
Rypyren sare ćhawore kaj najekwar ciacies dzipen pes
odparuweł i bedo ćheł baro raj a barwaluko ćheł bedo, ne dzia
pes kereł pełdy sare moły so te koneskro dzipen wdziała gody
Khaca ... dre tyraha.

z kim ma do czynienia i znowu użył podstępu. Ukłonił się nisko
przed czarodziejem i zaczął wychwalać jego magiczne zdolności.
- Witam wielmożny panie. Wiele dobrego słyszałem o twoich
talentach. Słyszałem nawet, że umiesz zmienić się w wielkie,
straszne bestie!
- O tak, dobrze słyszałeś, ale żebyś nie wątpił zamienię się w
lwa
... i czarodziej zmienił się w olbrzymiego lwa, a kot ze strachu
wskoczył na szafę. Czarodziej roześmiał się na ten widok i znów
zamienił się w człowieka. Kot nie stracił zimnej krwi i znów
zagadnął:
- No tak, piękna sztuczka, ale czy umiesz też zamienić się w
małą bestię taką jak szczur czy mysz?
- Oczywiście, że tak, ale żebyś nie wątpił zamienię się w mysz
... i czarodziej zmienił się w malutką myszkę, a kot tylko na to
czekał, jednym susem do niego doskoczył i połknął czarodzieja.
Tymczasem król dojechał do bram zamku i chciał
koniecznie wejść do środka i zwiedzić okazałą siedzibę
wielmożnego pana Szarabana. Kot w butach wybiegł przybyłym
gościom na spotkanie i kłaniając się, wskazywał drogę królowi,
za którym szła młoda księżniczka z wielmożnym panem
Szarabanem. Król jeszcze bardziej polubił młodzieńca, więc
zaproponował mu rękę swojej córki. Młodzieniec niezwykle
ucieszył się z tej propozycji i oczywiście ją przyjął. Jeszcze tego
samego dnia poślubił księżniczkę i żył z nią długo i szczęśliwie.
Kot też cieszył się długim, dostatnim życiem, a na myszy
polował tylko dla zabawy.
Pamiętajcie moi mili, że nie tylko w bajkach los może
się odmienić i z biedaka zrobić wielmożnego pana a z bogacza
nędzarza, a zwłaszcza kiedy w bieg historii wtrąci się pewien
mądry Kot ....w butach.
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Szewczyko Dratewka

Szewczyk Dratewka

i smoko wawelsko

i smok wawelski

(Paramisia Krakowatyr)

(legenda krakowska)

Dre purane ciry dzido sys peske khynigo Krako. Sys
łes foro sawo pes kharełys łeskre ławestyr Kraków. Foro sys
ćhudo pe siukar bergica a paś łestyr sys baro pani Wisła. Sawoś
dywes przynaścia te them Krakoskro smoko i garudzija te kuła
teł foro. Smoko sys bary, hyria bestia, sys łes cypa zorali syr
bara a danda syr ćhuria. Sare manusia Krakowatyr darenys
smokostyr, a jow haćkirełys wesia, fełdy,khera i sodywes
kamełys kaj te janden łeske te haben bakren i guruwnien.
Khynigo khardzia te peskry fiłacin peskre majfededyren
marybnytke manusien kaj te zamaren bestia, ne smoko na dyja
pes łenge i jow saren zamardzia. Sare gadzien dar sys dre dzija
i sare hanys tuga so łenca jaweła syr smoko shała sare bakren i
guruwnien. Syr nikon na paciełys kaj udeła pes te zamareł hyrie
smokos, te fiłacin jawia terno szewczyko, pe sawestyr kharenys
Dratewka. Rakłoro ukłonindzia pes gił khynigostyr i phendzia:
- Myro raj, paciaw kaj zamarawa smokos wawelskunes.
Manusia khynigoskre holinakre sys syr siunde tasawe ława.
Syr dawa marybnytka manusia na zamarde smokos, a tasawo
terno szewczyko łes zamareła. Hohaweł i siareł pes dynało
rakłoro. Khynigo sys godo manuś i dzinełys kaj najekwar jek
tykno rakłoro mogineł te uratyneł ceło them. Phendzia te peskre
manusia kaj te na den godli i dzia zrysija te rakłoro:
- Miśto myro szewczyko, zamar smokos a me man tuke łaćhes
odpreskirawa pał dowa.

W dawnych czasach, w grodzie króla Kraka, od jego
imienia zwanym Krakowem, pojawił się smok i zamieszkał sobie
w jamie pod wzgórzem wawelskim. Była to ziejąca ogniem,
ogromna, latająca bestia o skórze twardej niczym kamień i
zębach ostrych jak sztylety. Podły smok gnębił mieszkańców
Krakowa, niszczył i palił dobytek i zażądał, żeby mu
dostarczano na pożarcie barany i krowy.
Król wezwał swoich najlepszych rycerzy, żeby zabili
smoka, ale potwór był silny i zabił wszystkich śmiałków. Strach
opanował serca mieszkańców grodu, wszyscy martwili się co
będzie gdy smok pożre całe bydło. Gdy już stracili nadzieję na
zabicie smoka, do zamku przybył młody szewczyk, którego
zwano Dratewką. Ukłonił się biedny szewczyk nisko królowi i
powiedział:
- Panie mój, wierzę, że mogę zabić smoka wawelskiego.
Dworzanie i rycerze oburzyli się na te słowa. Bo jak to,
najdzielniejszym rycerzom nie udało się tego dokonać, a tu taki
młokos szewczyk bajki opowiada, że smoka ubić umie. Król
uciszył wszystkich, bo był mądrym człowiekiem i wiedział, że
czasami nawet niepozorny szewczyk może uratować królestwo.
- Dobrze szewczyku, pokonaj smoka, a nagroda cię nie ominie.
Dratewka nie był rycerzem i nie stanął przed smokiem
z bronią, ale poszedł na targ i kupił największego barana. Potem
go zabił, a jego skórę wypchał siarką. Kiedy skończył, zaszył
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Dratewka na sys marybnytko manuś i na terdzija gił smokostyr
pherybnaskriasa. Geja pe targo i kindzia bares bakres.
Zamardzia łes a łeskry cypa wyśpułdzia siarkasa. Zasydzia
miśto per bakreskro i ligirdzia łes paś kuła kaj sys suto smoko.
Kokoro garudzija pał rukha i ziakirełys so pes duredyr kereła.
Smoko posungdzia mas, wygeja kułatyr i pe jekwar shaja cełe
bakres. Siarka sygo haćkirełys smokos dre per, dołeske bestia
geja te Wisła te zapieł pani. Piełys i piełys dzia hara, kaj per
baryja łeske syr baro balono i pharadzija.
Manusia cełe themestyr frejdzionys kaj smoko na ni dzido i
baro patyw denys Dratewka. Khynigo dorykirdzia peskro ław
i dyja Drarewkake bare miśtypena.
Manusia na zabyskirde wawelskie smokostyr i te jamara ciry
ophenen łestyr paramisi.

dokładnie barana i podrzucił go przy wejściu do smoczej jamy.
Potem uciekł i czekał na to, co się wydarzy.
Smok poczuł zapach mięsa, wyszedł ze swojej kryjówki
i jednym klapnięciem olbrzymich zębów pożarł wypchanego
siarką barana. Siarka tak zaczęła palić jego brzuch, że podszedł
do rzeki i zaczął pić wodę. Pił i pił, aż brzuch urósł mu jak wielki
balon i pękł.
Wszyscy mieszkańcy królestwa cieszyli się ze śmierci
smoka, a Szewczyk Dratewka został bohaterem i otrzymał
obiecaną nagrodę. O smoku wawelskim pamięć także nie
zaginęła i do dzisiejszego dnia ludzie opowiadają o nim legendy.
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Kwiat paproci

Zakośty paprotka

(na podstawie polskiej bajki ludowej

(Paramisia Polskatyr)

wg. I.J. Kraszewskiego „Kwiat paproci”)

Manusia ophenen kaj jekwar dre berś, mijałe syr sy
majbaredyr rat wybarioł zakośty paprotka. Kon ła rakheła i
zreskirła droreseła sare barwalipena sawe kameł.
Dzia ophenełys sawoś moło tykne rakłoreske phury
gadziory . Rakłoro kharełys pes Jacuś i dzia zorałes zapaćcia
dre do opheniben kaj pełdy ceło ciro rypyrełys pał zakośty
paprotka. Pełdy warykicy bersia dre majbaredyr rat Jacuś
działys te weś i rodełys zakośty paprotka. Nijek moło pes łeske
dowa na udyja, pałdowa saweś daria i mułe pał łestyr nasienys
i kamenys łes te wytradeł wesiestyr. Syr dobaryja but butedyr
kamełys te rakheł i te zreskireł do zakośty paprotka. Najek berś
przegeja a Jacuś na przećhełys te pacieł kaj odrakheła
barwalipen i patyw so rakheła zakośty paprotka. Dzia do saro
peske wmardzia dre siero kaj na dełys but peskre semencatyr,
peskre naswałe dadendyr, pszałendyr i pheniendyr. But moły
dełys pes łeske sune zakośty paprotka i dzia te jow rakirełys:
- Na rakhesa man, dawa pes tuke na udeła! – ne Jacuś na
kamełys pes te poddeł.
Pałe nadgeja majbaredyr rat dre berś i rakło pałe geja
te weś. Dałe mołosa dogeja dzia dur syr nijekwar, na dyja pes
te odtradeł do śtetostyr mułenge i rawyre darienge. Pe ćhi na
dykhełys i działys duredyr. Dogeja te ciar a maśkirał pe ciar
bariołys tykno kwiatko. Jacuś zreskirdzia łes i dre jek ciro
kwiatkostyr wynaścia dud baro syr cierhenia pe boliben.
- Udyja pes mange- phendzia te pe Jacuś – rakciom zakośty
paprotka!

Powiadają ludzie, że raz w roku, w wigilię nocy
świętojańskiej zakwita kwiat paproci. Kto go znajdzie i zerwie,
może spełnić swoje marzenia o bogactwie.
Historię tą opowiedziała pewnego razu staruszka
małemu chłopcu, który miał na imię Jacuś. Chłopiec tak mocno
uwierzył w jej opowieść, że ani na chwilę nie mógł zapomnieć o
kwiecie paproci. Przez kilka lat w noc świętojańską Jacuś szedł
do lasu i szukał zaklętego kwiatka. Nigdy mu się to jednak nie
udało, za to różne strachy i duchy go ścigały i wyganiały z
lasu. Gdy dorósł jeszcze bardziej chciał zdobyć kwiat paproci.
Lata mijały, a Jacuś nie przestawał marzyć o bogactwie i sławie.
Nie zwracał uwagi na swoich bliskich, na starych,
schorowanych rodziców i na rodzeństwo. Często śnił mu się
kwiat paproci, który do niego przemawiał:
- Nie znajdziesz mnie, to ci się nie uda! – ale Jacuś się nie
poddawał.
Nadeszła kolejna noc świętojańska i chłopak ponownie wybrał
się do lasu. Tym razem doszedł do najdalszego zakątka dzikich
kniei i mimo, że strachy i duchy chciały go z tego miejsca
przepędzić, uparcie szedł dalej. Udało mu się dotrzeć do polany,
a tam na samym środku rósł niepozorny mały kwiatek. Jacuś
zerwał kwiat i w tej chwili z kwiatka rozbłysło światło jasne
jak gwiazda na niebie
- Udało się - pomyślał Jacuś – znalazłem kwiat paproci!
- Tak znalazłeś mnie, więc spełnią się twoje marzenia.
Zdobędziesz bogactwo i władzę, ale pamiętaj, nie wolno ci się
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z nikim podzielić swoim szczęściem. Zastanów się chłopcze
czy takiego szczęścia pragniesz?
Jacuś tak był zaślepiony, że nie usłuchał przestrogi, schował
kwiat za pazuchę i wyszedł z lasu. Udał się do wielkiego miasta,
gdzie kupił pałac i zatrudnił służbę. Od tej pory każde marzenie
Jacusia się spełniało. Miał bogactwa, piękne stroje, mógł się
bawić i hulać, ile tylko chciał, ale nie mógł się podzielić swoim
bogactwem z nikim.
Po roku pojechał Jacuś wystrojony jak jakiś książę do swojej
wsi zobaczyć co się dzieje z jego bliskimi, ale na spotkanie
wyszedł mu tylko najmłodszy brat.
- Co z tatą bracie? – zapytał Jacuś.
- Umarł? – odpowiedział wychudzony chłopiec.
- A co z mamą?
- Leży chora.
Wszedł Jacuś do swojego starego domu, gdzie jego
matka leżała na łóżku tak schorowana, że Jacuś ledwie ją
poznał.
Z każdego kąta domu wyglądała bieda i niedostatek.
Pomyślał Jacuś, że wyjmie parę złotych monet z sakiewki na
ratunek dla matki, ale zaraz się przestraszył, że w ten sposób
straci swoje bogactwo i czar kwiatu paproci przestanie działać.
Odwrócił się szybko, wyszedł z izby, wsiadł do powozu
i odjechał do swego pałacu. Znowu hulał, kupował klejnoty
i stroje, ale nic go już nie cieszyło. Czuł się nieszczęśliwy mimo
swego bogactwa. Kwiat paproci zamiast radości i szczęścia,
przyniósł mu wielkie strapienie i przekleństwo.
Po roku znowu pojechał Jacuś odwiedzić swój stary
dom, ale tym razem nikt nie wyszedł mu na spotkanie. Drogą
przechodził żebrak i Jacuś do niego zagadał:
- Co się tu stało?
- Wszyscy pomarli panie – odpowiedział żebrak.

- Dzia sy, rakcian man, dołeske doresesa dowa so kamesys.
Jaweła tut barwalipen i władza, ne rypyr na mogines nikoneske
tramen te pomekheł dołestyr so tut sy, na mogines te deł tyry
baht nikoneske. Phen kana ciacies kames tasawy baht?
Jacuś dzia zadylnija kaj na halija so rakireł zakośty
paprotka, garudzia ła peske pał brek i wygeja wesiestyr. Tradyja
te baro foro, doj kindzia fiłacin i nalija manusien te służba. Dołe
cirostyr Jacuś doresełys soro so pes łeske zakamdzia. Sys łes
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barwalipena, siukar fliki, piełys, hałys i khełełys kicy kamełys,
ne nikoneske na sys łeske frej te oddeł hoć kuty peskro miśtypen.
Pośli jek berś tradyja Jacuś, wyrydo syr khynigo, te
peskro gaw, te dykheł so pes kereł łeskre semencasa. Wygeja
gił kher łeskro ternedyr pszał.
- So siundło te dad, myro pszał? – pućcia pes Jacuś
- Meja – odphendzia wysiućkirdo rakłoro.
- A so jamare dasa?
- Paśty naswali.
Wgeja Jacuś te peskro purano kheroro, a doj łeskry daj
paśty dre ćhiben, dzia phares znaswalakirdy kaj pharo ła sys te
prynćkireł. Sare rygiendyr wydykhełys ciororypen i bok.
Kamdzia Jacuś te wyłeł taślatyr warykicy sownakune łowe kaj
te mekheł naswałe dake, ne wystrasija kaj łeskro barwalipen
przepereła a zakośty paprotka przećheła te dział. Sygo odrysija,
wygeja kherestyr i wbeścia te peskro siukar wurden. Rysija te
fiłacin, pałe kinełys sownakaja i fliki, pałe piełys, hałys i
khełełys, na ćhesa na frejdziołys. Tuga sys łes dre dzi i
barwalipen na dełys łeske baht. Zakośty paprotka na jandzia
łeske baht i frejda ne tuga i bibaht.
Pośli jek berś pałe Jacuś tradyja te peskro purano
kheroro, ne dałe mołosa nikon na wygeja kherestyr. Nadur,
działys dromesa bedo gadzio i Jacuś te jow zarakirdzia:
- So pes daj kerdzia?
- Sare pomene raja – phendzia gadzio.
Zaphagirdo Jacuś peja pe phuw i dyja godli:
- So myry semenca odgeja da swetostyr i meange daj na ni
śteto!
Dre jek ciro phuw piradzija i zalija przekośte Jacusios a pe do
śteto wybaryja zakośty paprotka, sawy dzia phendzia:
- Zarypyren sare manusia, phure i terne, kaj baht sy ciaciuni so
sy tut ła koneske te deł.

Zrozpaczony Jacuś padł na ziemie i krzyknął:
- Skoro ich już nie ma, mnie też nie powinno być na świecie!
W tej chwili ziemia się otworzyła i pochłonęła
przeklętego Jacusia, a na tym miejscu wyrósł kwiat paproci,
który znowu przemówił:
- Pamiętajcie młodzi i starzy, że szczęście tylko wtedy jest
prawdziwe, jeśli można się nim dzielić z innymi.
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Dzikie łabędzie

Parne cirykłe

(na podstawie baśni H.Ch. Andersena

(Paramisia H.C. Andersen „Parne cirykłe”)

„Dzikie łabędzie”)

Dre duratune phuwia, dre tasawe purane ciry sawe na
rypyren majphuredyr manusia, sys barwało i bahtało them,
sawesa rządzinełys godo i łaćho khynigo. Sys łes desiu jek
ćhawe i ćhaj Eliza. Łengry daj meja a khynigo pośli sawoś ciro
lija peske rawyre romnia. Pe bibaht wykendyja peske pe
romniatyr hyrie dziuwla. Gadzi hyria sys łeskre ćhaworenge a
so goredyr sys czarownicasa i dzia zdylniakirdzia khynigos kaj
na dełys but peskre ćhaworendyr. Pośli na but ciro khynigica
wybićhadzia Eliza pe gaw a khynigien zaparudzia te
cirykłendyr. Kamełys łen te sparuweł te saweś hyrie cirykłendyr,
ne rakłoren sys łaćhe dzija i sparude pes dre parne łabędziendyr
a pe siere sys łen sownakune korony. Łabędzi odnaśte peskre
themestyr pał baro pani.
Eliza dzi dukhałys pał peskre dadestyr i pszałendyr.
Pełdy ceło ciro zorałes paciełys dre Devłorestyr, paciełys kaj
saro pes odparuweła i pałe dzide jawena khetane te peskry
fiłacin dre baht. Przegene warykicy bersia i Eliza wybaryja pe
łaćhe i siukar raklatyr. Syr sys łake desiu pańć bersia rysija te
fiłacin, dołeske kaj łakro dad khynigo kamełys ła te dykheł.
Khynigica wćhurdyja te pani dre sawy sys pes te omoreł Eliza
tryne żaben, jek sys te besieł pe siero rakloriakro kaj Eliza te
jaweł dynali, rawyr sys te besieł pe ciekat rakloriakro kaj Eliza
te shyrioł a tryto sys te besieł pe łakro dzi kaj Eliza te jaweł
hyria. Khynigica kamdzia te zakosieł Eliza, ne Devłoro sys
paś rakloriatyr i dowa pes łake na udyja a sare żaby zaparude
pes te siukar łołe róży. Khynigica na dzinełys so te kereł ne

W dalekiej krainie, w czasach tak dawnych, że najstarsi
ludzie ich nie pamiętają, było królestwo bogate i szczęśliwe,
którym rządził mądry i dobry król. Władca miał 11 synów i córkę
Elizę. Król był wdowcem, ale postanowił ponownie się ożenić.
Niestety wybrał sobie na żonę złą kobietę, która źle traktowała
jego dzieci, a co gorsze była też czarownicą i tak ogłupiła króla,
że nie zwracał uwagi na los swoich dzieci. Wkrótce królowa
odesłała Elizę na wieś a królewiczów zaklęła w ptaki. Jej plan
nie całkiem się jednak powiódł, bo książęta nie zmienili się w
zwykłe ptaki ale w 11 dzikich łabędzi w złotych koronach na
głowach. Łabędzie wyleciały z zamkowego parku, zatoczyły
koło nad wiejską chatą, gdzie mieszkała Eliza a potem poleciały
w dalekie kraje.
Eliza bardzo tęskniła za ojcem i swoimi braćmi, ale nie
straciła wiary w Boga i zawsze wierzyła, że wszystko się
odmieni i znowu będą razem żyć szczęśliwie. Mijały lata i Eliza
wyrosła na dobrą i piękną dziewczynę. Gdy skończyła 15 lat
wróciła do zamku, ale kiedy zobaczyła ją królowa, zaczęła knuć
kolejną intrygę, jak pozbyć się z zamku księżniczki. Król chciał
zobaczyć swoją córkę, lecz nim to się stało, królowa
przygotowała jej kąpiel, do której wrzuciła 3 zaklęte ropuchy.
Pierwszej nakazała usiąść na głowie dziewczyny, żeby Eliza
stała się głupia, drugiej nakazała usiąść na czole, żeby Eliza
stała się brzydka, a trzeciej na sercu, żeby stała się zła. Na
szczęście złe czary królowej nie udały się, bo wszystkie ropuchy
zamieniły się w czerwone róże – tak dobre i pobożne serce miała
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dzia sys holinakry kaj wymakcia rakloria pehendytke sokoso,
cypa Elizakry kerdzia pes kali syr phuw a łakre bała poskerdzia
dre kołtuny.
Syr Eliza terdzija gił peskre dadestyr, khynigo na paćcia
kaj dowa sy łeskry ćhaj. Na prynćkirdzia ła nikon khynigoskre
manusiendyr ni sługiendyr. Jek dziukłoro i cirykłe denys godli
kaj dawa sy Eliza, khynigoskry ćhaj, ne dre fiłacin nikon na
halołys łengro rakiryben. Khynigo wytradyja peskre ćhajoria a
joj roibnasa odgeja fiłacinatyr. Działys ceło dywes pełdy fełdy
i błaty, a syr naddziałys rat dogeja te baro weś. Dzi ła dukhałys
pał peskre pszałendyr i kamełys łen te dykheł. Opeja zoriatyr a
pał nahara kerdzia pes rat. Eliza phendzia Devłores, ćhudzia
pes pe siuwło mecho i zasucia. Dre suno dykcia peskre pszałen,
dełys sune kaj sy khetane, san pes i sare sy bahtałe.
Kham sys hucies pe boliben syr dzingadzija. Kajś
siundzia pani i geja pał łakry „gili”. Dogeja te jezioro i zdykcia
dre pani syr wydyćhołys. Wystrasija kokory pestyr. Kana halija
soske dad ła na prynćkirdzia, dołeske kaj na sys te pe podymen.
- So dad paćciaby peskre dzieske jow by łes na hohadziaby syr
jakha – phendzia te pe Eliza i pharo pes łake kerdzia pe dzi.
Omordzia pes, rozhandzia i zakhudzia bała i syr rawyr
moło zdykcia dre pani dykcia ciaciunia Eliza. Zasandzia te pe i
newe zoriasa geja dre duredyr drom. Parykirełys Devłoreske
pał dziudzi pani, sawy piełys, pał mury i phaba sawe hałys i
pał mecho pe sawo sys suty. Majbutedyr parykirełys
Devłoreske, kaj ła na omekcia. Działys dzia i działys i pośli
sawoś ciro rakcia pe drom phure gadzioria:
- Łaćho dywes mamni, rodaw desiu jekhen khynigen, dykcian
łen?
- Na dykciom khynigoskre ćhawen, ne dykciom parne łabędzien
dre sownakune korony. Dzianys paniesa te morzo – odphendzia
phury gadzi.

Eliza. To jeszcze bardziej rozzłościło królową, więc natarła
twarz dziewczyny sokiem z orzecha tak, że jej skóra stała się
czarna i skołtuniła jej włosy.
Kiedy w końcu król zobaczył Elizę nie uwierzył, że to
jego córka. Żaden dworzanin i nikt ze służby także jej nie
poznał. Jedynie pies i ptaki głośno krzyczały, że to córka króla
- Eliza, ale na zamku oprócz Elizy nikt nie rozumiał mowy
zwierząt. Tak więc król wygnał własną córkę, a ona z płaczem
opuściła zamek i szła przez pola i błota. Szła przez cały dzień,
aż dotarła do dużego lasu. Nigdy bardziej nie tęskniła za
swoimi braćmi, była zmęczona i smutna. W końcu nastała noc.
Eliza zmówiła modlitwę, położyła się na miękkim mchu i usnęła.
We śnie ujrzała swoich braci, śniła, że są razem, roześmiani i
szczęśliwi.
Obudziła się późnym rankiem, a gdy usłyszała szum
wody ruszyła za jej „piosenką”, aż doszła do jeziora. Przejrzała
się w jego tafli jak w lustrze i przeraziła się swoim wyglądem.
Dopiero teraz zrozumiała, co się stało. Ojciec jej nie poznał, bo
w ogóle nie była do siebie podobna.
- Ale przecież powinien zawierzyć sercu, ono nie oszukałoby
go jak oczy – westchnęła smutno Eliza.
Umyła się, rozczesała i zaplotła włosy i kiedy po raz drugi
przejrzała się w wodzie, była już dawną Elizą. Uśmiechnęła
się i z nową nadzieją ruszyła w dalsza drogę. Dziękowała Bogu
za czystą wodę ze strumyków , którą mogła pić i za owoce jagód
i dzikich jabłek, którymi mogła się najeść i za miękki mech na
którym mogła spać. A najbardziej dziękowała Bogu za to, że
jej nie opuścił. Szła i szła, aż w końcu spotkała na drodze
staruszkę:
- Witaj babciu, szukam jedenastu królewskich synów, może ich
widziałaś?
- Nie widziałam królewiczów, ale widziałam 11 dzikich łabędzi
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Eliza geja dromesa te doja ryg kaj łake sykadzia phury
gadzi. Syr kham zadziałys dykcia syr pe boliben dre łakry ryg
nasien parne łabędzi. Garudzia pes pał tykne rukhore, dre do
ciro kham garudzija a cirykłe zaparude pes dre manusiendyr.
Eliza prynćkirdzia kaj dowa łakre pszała. Przegene warykicy
bersia ne rakłore pał jek zdykhyben prynćkirde peskre tykne
phenioria. Sare frejdzionys i bahtałe sys kaj pes odrakte.
Khynigi ophende Elizake kaj dywese sy cirykłenca, a raty
zaparuwen pes dre manusiendyr.
-Sam dzide dre them pał baro pani, ne jekwar pe berś, pe duj
dywesa, jawas te peskro them.
- Syr tumen te odparuwaw? – pućcia pes Eliza ne łakre pszała
ćhi na phende.
Syr kham wygeja khynigi pałe zaparude pes dre
cirykłendyr i naśte te dykheł peskry fiłacin, weś dre sawo
khełenys i khangiry dre sawy sys garudy łengry daj. Syr kham
zadziałys rysine te Eliza, a syr jawia rat zaparude pes dre
manusiendyr. Majphuredyr pszał pućcia pes Elizatyr:
- Kames te nasieł jamenca pał baro pani? Drom sy pharo ne
Devłoro deła kaj donasiasam bahtałes pe śteto.
- Kamaw, załen man tumenca! – phendzia Eliza.
Sygo zaline pes te buty, skhude ciariatyr i phusestyr
zorali khorba. Syr kerdzia pes dywes raklory wgeja te khorba a
łakre pszała zaparude dre łabędziendyr htyłde khorba dre dzioby
i naśte pał baro pani. Pharo dowa sys drom ne Devłoro dyja
kaj bahtałes donaśte pe śteto. Łakre pszała kerde peske kher
dre bary grota. Eliza ceło ciro zadziałys dre siero syr łen te
odparuweł, mangełys Devłores kaj soś łake te podpheneł. Dre
suno dykcia phure gadzioria sawunia rakcia warykicy dywes
sygiedyr dre weś. Gadzi phendzia te suno:
- Odparuwesa tyre pszałen so na daresa i tut na poddesa.
Skende pokrzywy sawe barion paś grota i pe cmentary. Umar

w złotych koronach. Płynęli rzeką w stronę morza. –
odpowiedziała staruszka
Eliza pożegnała staruszkę i poszła drogą w stronę
morza. Kiedy słońce zachodziło, zobaczyła 11 łabędzi w złotych
koronach, które leciały w jej stronę. Ukryła się w pobliskich
krzakach, a kiedy słońce zaszło, zobaczyła, że ptaki zamieniają
się w jej braci. Choć minęło wiele lat od razu ich poznała i z
wielką radością zaczęła ich witać. Oni także bardzo się
ucieszyli, widząc swoją małą siostrzyczkę. Wyjaśnili Elizie,
że w dzień są ptakami, a w nocy przemieniają się w ludzi.
- Mieszkamy za wielkim morzem i tylko raz w roku i tylko na
dwa dni możemy odwiedzić naszą ojczyznę.
- Jak was mogę wybawić? – spytała Eliza, ale bracia jej nie
odpowiedzieli.
O świcie znowu przemienili się w łabędzie i polecieli zobaczyć
swój zamek, ogród w którym razem się bawili i kościół, gdzie była
pochowana ich matka. Gdy słońce zachodziło, wrócili do Elizy
i gdy nastała noc przemienili się w ludzi. Najstarszy brat zapytał:
- Czy chcesz lecieć z nami do krainy za wielkim morzem? To
niebezpieczna podróż, ale z Bożą pomocą uda nam się
bezpiecznie dotrzeć na miejsce.
- Ach tak, weźcie mnie ze sobą! – zawołała Eliza
Od razu zabrali się do pracy i upletli dla Elizy mocną
siatkę z traw i sitowia. Gdy nastał ranek, dziewczyna weszła
do sieci, a jej bracia chwycili siatkę w dzioby i razem z Elizą
odlecieli za morze. Tylko dzięki Bożej pomocy udało im się
przetrwać niebezpieczną podróż i dotrzeć do groty po drugiej
stronie morza, w której królewscy synowie urządzili sobie dom.
Eliza ciągle myślała, jak pomóc swoim braciom, modliła się do
Boga o znalezienie sposobu na ich odczarowanie. We śnie
ujrzała spotkaną w lesie staruszkę, która powiedziała do niej:
- Możesz odczarować swoich braci, jeśli będziesz cierpliwa i
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do pokrzywy herenca i ker łendyr thawa a do thawendyr zakhuw
desiu jek gada bare bajenca. So zaćhurdesa do gada pe tyre
pszałendyr syr sy zaparude dre cirykłendyr złesa łendyr do hyria
kosiben i pałe jawena manusienca. Zarypyr kaj pełdy do ceło
ciro na ni tuke frej te wypheneł nijek ław. Wyphenesa
majtyknedyr ławoro a tyre pszała merena. Saro miśto zarypyr.
Dre dowa ciro phury gadzi przyćhudzia pokrzywa te
waśt rakloriakry i ła ophaćkirdzia. Eliza dziangadzija i dykcia
kaj paś łatyr sy paśty pokrzywa. Parykirełys Devłoreske kaj
sykadzia łake syr te odparuweł peskre pszałen. Kerdzia pes
dywes i łakre pszała kajś odnaśte a joj sygo lija pes pał buty.
Zreskirdzia sare pokrzywy sawe barionys paś grota i umardzia
łen herenca. Pokrzywy pohaćkirde łake ceło cypa ne joj
wyrykirdzia sare dukha i lija pes te kereł thawa. Syr nadgeja
rat łakre pszała rysine khere i wystrasine syr ła dykte cełunia
pohaćkirdunia. Elizake na sys frej te pheneł łenge so kereł, ne
pszała haline soske lija pes pał tasawy buty. Poronde pes sare
a Eliza dołe cirostyr, rat i dywes kerełys gada.
Sawoś dywes raklory siundzia polowanio, kajś dur
basienys dziukeła, pał nahara te grota wpeja baro dziukeł a pał
łestyr przytradyne gadzie pe grendyr. Majsiukaredyr łendyr sys
khynigosa. Dzia pes łeske udyja Eliza kaj kamełys te załeł ła
te peskry fiłacin. Raklory rowełys, zaphagirełys waśta ne na
sys łake frej te pheneł nijek ław, bo łakre pszała menebys.
-Jaw manca, na mekhawa tut kokorunia dre weś. Te me jaweła
tuke miśto – phendzia khynigo i zalija ła te peskry fiłacin.
Syr jawne pe śteto, khynigoskre służki omorde i
przeryde Eliza dre siukar fliki, a pe pohaćkirde waśta ćhude
łake rękawiczki. Dywes, dywesestyr khynigoske butedyr udełys
pes Eliza. Pośli sawoś ciro phendzia sarenge kaj kameł te łeł ła
pał romniatyr. Na udełys pe dawa rasiaske, sawo phenełys
khynigoske kaj Eliza kokory beśty sys dre weś, dołeske kaj sy

odważna. Musisz zbierać pokrzywy, które rosną przy grocie i
na cmentarzach. Ugnieść je stopami i uprząść z nich nici, a
potem upleść z tych nici 11 koszul z długimi rękawami. Gdy
zarzucisz te koszule na swoich braci zaklętych w łabędzie,
zdejmiesz z nich zły czar i znów staną się ludźmi. Pamiętaj
jednak, że dopóki nie skończysz swojej pracy, nie wolno ci
wymówić ani jednego słowa. Jeśli powiesz choć słowo, twoi
bracia umrą. Dobrze wszystko zapamiętaj.
Wtedy staruszka dotknęła ręki Elizy pokrzywą, a ta ją
oparzyła i dziewczyna się obudziła, a na miejscu gdzie spała,
leżała pokrzywa. Eliza dziękowała Bogu za ratunek dla braci i
od razu wzięła się do pracy. Nastał ranek i jej bracia odlecieli
gdzieś jako ptaki, a ona zerwała wszystkie pokrzywy, które rosły
przy grocie i pogniotła je bosymi stopami. Pokrzywy parzyły
jej skórę, ale Eliza cierpliwie znosiła ból i przędła nici. Gdy
nastała noc jej bracia wrócili do domu i przerazili się, gdy ujrzeli
ją całą poparzoną i niemą. Eliza nie mogła wymówić nawet
jednego słowa, ale oni domyślili się dlaczego ich siostra podjęła
się takiej pracy. Rozpłakali się wszyscy razem. Od tej pory
Eliza dzień i noc pracowała nad wyplataniem koszul.
Pewnego dnia dziewczyna usłyszała odgłosy polowania.
Szczekanie psów było coraz głośniejsze, aż nagle do groty wpadł
wielki pies, a za nim na koniach przyjechali myśliwi.
Najprzystojniejszym z nich był król tych ziem. Oczarowany
urodą Elizy postanowił zabrać ją do swego zamku, choć biedna
dziewczyna płakała i załamywała ręce. Niestety nic nie mogła
powiedzieć, bo nawet jedno jej słowo zabiłoby jej braci.
- Chodź ze mną, to dla twego dobra, nie możesz tu zostać. –
powiedział król i posadził ją na swoim koniu.
Eliza dotarła do zamku, a tam przebrano ją w piękne szaty, a
na poparzone ręce założono rękawiczki. Po pewnym czasie król
tak był oczarowany urodą pięknej dziewczyny, że postanowił
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czarownicasa. Dzi khynigoskro na paćcia dre rasiaskre ława i
pał nahara Eliza ćhija łeskre romniasa i newe khynigicasa.
Na frejdziołys ni barwalipnatyr, ni władzatyr. Łakro
dzi usandzia syr khynigo sykadzia łake nabaro kher, dre sawo
pe wenty sys zabłade cery syr ciar a pe phuw paśte sys umarde
pokrzywy i duj skerde gada. Eliza frejdatyr ciamudyja khynigos
dre waśt i pałe lija pes pał peskry buty. Pe bibaht syr kerełys
eftato gad na ćhine łake thawa pokrzywendyr. Dre bary rat,
pośtył wygeja fiłacinatyr i geja pe cmentary. Dar sys ła bary
ne na hylcija i zreskirdzia pokrzywy. Dzia hyria pes śćhudzia
kaj dre doja rat dykcia ła rasiaj i ophendzia sarestyr khynigoske.
Khynigo na kamełys łeske te pacieł ne dre dzi sys łes dar kaj
łeskry romni ciacies sy czarownicasa. Eliza ćhestyr na dzinełys
i pałe zalija pes peskre buciasa. Przegene warykicy dywesa a
khynigo ceło ciro na zmekhełys Eliza peskre jakhendyr.
Eliza kerdzia deś gada, ćhija łake te skereł gad
majternedyreske pszałeske a daj pałe na sys ła butedyr
pokrzywy. Wygeja pośtył, raciasa pe cmentary i pałe bare
dariasa zreskirdzia pokrzywy. Eliza na dzinełys kaj dałe mołosa
dzianys pał łatyr rasiaj i łakro rom khynigo. Kana khynigo paćcia
rasiaske kaj łeskry romni sy czarownicasa.
- Mek manusia phenen so łasa te keras! – phendzia khynigo.
Manusia phende kaj te ćhurdeł Eliza dre jag. Bede
raklake na sys frej te wypheneł nijek ław. Miśto rypyrełys so
łake phendzia dre suno phury gadzi ...phenesa jek ław ..tyre
pszała merena”. Zaline Eliza fiłacinatyr i wćhurdyne ła te
śtaryben. Devłoro ła na omekcia i wćhurdyne łake te śtaryben
deś skerde gada i pokrzywy sawe zreskirdzia raciasa. Eliza pałe
lija pes te buty, na dzinełys syr hara dzidzioła dołeske kamełys
syr majsygiedyr te skereł desiu jekhatuno gad. Pe belwel
siundzia syr konś nasieł, dowa sys łakro terno pszałoro
zaparudo dre parne cirykłestyr. Pszała rodenys ła pełdy do ceło

ją poślubić, mimo przestróg księdza, który uważał, że niema
dziewczyna jest czarownicą, która omamiła wszystkich
czarami. Serce króla nie słuchało jednak złych słów księdza i
wkrótce Eliza została jego żoną i nową królową. Nie cieszyło
ją jednak ani bogactwo, ani władza. Rozweseliła się dopiero,
gdy król zaprowadził ją do komnaty tak obwieszonej zielonymi
dywanami, żeby przypominała grotę w lesie, a na podłodze
leżała wiązka pokrzyw i dwie już gotowe koszule. Eliza z
wdzięczności pocałowała rękę króla i od tej pory powróciła do
swojej pracy. Niestety, gdy plotła siódma koszulę zabrakło jej
pokrzyw. Eliza ciemną nocą wymknęła się z zamku i mimo
wielkiego strachu pobiegła na cmentarz, zerwała pokrzywy i
znowu zajęła się swoją pracą. Na nieszczęście w nocy zobaczył
ją ksiądz, który upewnił się, że nowa królowa jest czarownicą.
Opowiedział o wszystkim królowi, który nie mógł w to
uwierzyć, ale strach i nieufność zagościły w jego sercu. Mijały
dni, a król nie przestawał obserwować swoją żonę.
Po pewnym czasie Elizie znowu zabrakło pokrzyw na ostatnią
11 koszulę i znowu mimo strachu musiała iść na cmentarz, żeby
je zerwać i dokończyć pracę. Tym razem poszedł za nią i ksiądz
i król i obaj byli przekonani, że Eliza jest czarownicą.
- Niech lud ją osądzi! – zdecydował król.
Wyrok ludu był okrutny i skazał Elizę na śmierć w płomieniach.
Biedna dziewczyna nie mogła nawet jednego słowa powiedzieć
na swoją obronę, bo przecież każde słowo zabiłoby jej braci.
Zabrano Elizę z jej zamkowych komnat i wrzucono do ciemnego
więzienia. Bóg jej jednak nie opuścił, bo wrzucono jej też do
więzienia uplecione koszule i wiązkę pokrzyw. Eliza nie traciła
czasu i znowu zabrała się do pracy. Wieczorem usłyszała szum
skrzydeł, to był jej najmłodszy brat, który ją wreszcie odnalazł.
Eliza pomyślała, że to jej ostatnia noc na tym świecie, ale nie
przerwała pracy bo przecież ostatnia koszula nie była jeszcze
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ciro a kana odrakte ła dre bary bibaht. Eliza na zaphadzija i na
przereskirdzia buty ni pe tykno ciro. Ćhija łake jek rat kaj te
skereł gad majternedyre pszałeske. Jawia te joj rasiaj i kamełys
kaj Eliza te przemangeł pał peskro hohaiben ne Eliza sykadzia
łeske kaj peske te dział a jow kosiełys ła i magirełys. Eliza na
dykhełys pe łestyr, a dre dzi mangełys Devłores kaj te ćheł łake
ciro i te skereł do gad. Dywes naddziałys syr łakre pszała jawne
syr manusia te fiłacin kaj te porakireł khynigosa i te wytyrdeł
Eliza śtarybnatyr. Pe holin dynałe strażniki na kamenys te
dzingaweł khynigos i te wmekheł łen te fiłacin. Syr kham wygeja
pe boliben khynigo jawia paś wudara te dykheł pes łenca ne na
sys doj nijek manuś a pe boliben nasienys desiu jek parne cirykłe.
Hełade wyligirde Eliza śtarybnatyr i ćhude ła pe
kaśtuno wurden, rakli beśty sys pośtył a pohaćkirde waśtenca
obłełys desiu jek gada. Manusia kamenys te wyreskireł łake do
gada ne dre jek ciro przynaśte parne cirykłe, beśte paś Elizatyr
i phakenca łen otradenys. Manusia odgene te pałuj, i but łendyr
pośtył rakirenys kaj dawa Devłoro sykaweł kaj khynigica Eliza
na ni czarownicasa. Nikon na phendzia dawa rasiaske i
khynigoske dre jakha a bede rakla doligirde te śteto kaj sys ła te
shaćkireł. Syr kato kamdzia ła te htyłeł Eliza sygo zaćhurdyja
gada pe peskre pszałendyr i sare sparude pes dre manusiendyr
a paś łatyr sys terde siukar terne khynigi. Majternedyres pszałes
sys jek phak dołeske kaj Eliza na sys ciro te skereł rawyr baj.
Kana frej sys Elizake soś te pheneł:
- Ćhi hyria na kerdziom! – dyja godli i menglija.
Majphuredyr pszał ophendzia sare manusienge peskre
dzipnatyr a khynigo i łeskre manusia haline syr hyria kerde.
Eliza dzingadzija i sare khetane, bare frejdasa rysine te fiłacin.
Dołe cirostyr Eliza, khynigo i łakre desiu jek pszał dzide sys
hara dre baht i sastypen.

gotowa. Do więzienia przyszedł ksiądz, aby przekonać ją, by
okazała skruchę i pojednała się z Bogiem, ale Eliza spojrzeniem
i gestem pokazała mu żeby wyszedł z celi. Ksiądz zaczął ją
wyzywać i przeklinać, ale ona nie zwracała na niego uwagi i
wróciła do modlitwy i wyplatania ostatniej koszuli. Zbliżał
się ranek, gdy jej bracia w ludzkiej postaci dotarli do zamku.
Próbowali spotkać się z królem, wyjaśnić mu wszystko i
uratować swoją siostrę prze śmiercią. Niestety straż nie chciała
ich wpuścić i przerwać snu swojemu królowi. Gdy nadszedł
ranek, król zszedł do nieznajomych, ale przed bramą nie było
już młodzieńców, a tylko wysoko na niebie widać było 11 dzikich
łabędzi.
Zbliżała się godzina śmierci Elizy. Biedna dziewczyna siedziała
na drewnianym wozie, a na rękach trzymała 11 parzących koszul.
Ludzie wyzywali ją i chcieli jej zabrać z takim wielkim trudem
uplecione koszule, ale w tej samej chwili nadleciały białe
łabędzie i usiadłszy na wozie, skrzydłami odpędzały ludzi.
Ludzie się cofnęli i wielu z nich po cichu mówiło, że to znak od
Boga, a królowa jest niewinna. Niestety nikt nie powiedział
tego głośno i nie stanął w jej obronie. Gdy kat chciał chwycić
Elizę za rękę, ona szybko zarzuciła na swych braci 11 koszul. W
tej samej chwili zły czar został zdjęty i stanęło przy niej
jedenastu przystojnych królewiczów. Tylko najmłodszy brat
miał zamiast ręki łabędzie skrzydło, bo Eliza nie zdążyła upleść
ostatniego rękawa. W końcu Eliza mogła przemówić:
- Jestem niewinna! – to mówiąc upadła zemdlona w ramiona
swych braci.
Najstarszy z nich opowiedział zebranym, co się im
przydarzyło, a ludzie i król zrozumieli jak niesprawiedliwie
osądzili swoją królową. Eliza ocknęła się i cały orszak w wielkiej
radości powrócił na zamek. Od tej pory Eliza wraz z królem i
jej bracia żyli długo i szczęśliwie.
47

Raj Twardowsko

Pan Twardowski

(Paramisia Krakowatyr)

(legenda krakowska)

Twardowsko sys syklakirdio raj, syklołys pe Akademia
dre Kraków pe doktorostyr. Dełys apre but cejgi ne pośli sawoś
ciro zalija pes cejgienca sawe ophenenys magiatyr i bengiendyr.
Sawoś dywes Twardowsko khardzia benges i zaćhindzia łesa
cyrogafo. Te lił sys zaćhindo kaj beng kereła saro so
Twardowsko kameła, ne raj oddeła pał dowa bengeske peskro
dzi. Twordosko dynało na sys i kamełys benges te hohaweł,
dołeske zaćhindzia te lił kaj oddeła bengeske peskro dzi syr
jaweła te Rzymo. Beng pał jekwar halija so Twardoskuneske
pireł pe siero ne paciełys kaj na ni pe sweto manuś godedyr
bengestyr.
- Pe ceło sweto tradawa, ne heruj myry dre Rzymo na ćhuwawa!
– ućhudzia peske dre siero Twardowsko i ceło dzipen kamełys
dowa te urykireł.
But bersia beng saro kerełys so Twardowsko kamełys,
dołeske raj ćhija bare magosa i barwalukosa. Ophenen kaj
Twardowsko kerełys bare i tykne sztuki, dołeske kaj beng sys
paś łestyr. Sawoś moło phendzia gadzieske kaj te namalineł
łeske gres pe than, Twardowsko odzidziakirdzia do gres i
tradełys pe łestyr pe ceło sweto. Syr przećhija pes łeske graj te
udeł, htyłdzia baśnes i dzia kerdzia kaj baśno sys baro syr graj.
Dołe cirostyr Twardowsko tradełys pe baśnestyr syr pe grestyr.
But sztuki sykawełys dre Kraków ne but sykawełys dre ceło
Polska.
Jawia tasawo ciro kaj Twardowsko kamdzia te łeł
romnia, wykendyja peske gadzica Krakowatyr. Kaj łes te kameł

Twardowski był uczonym szlachcicem, kształcił się na
Akademii Krakowskiej na lekarza. Zwykła wiedza mu jednak
nie wystarczała i zaczął czytać księgi o magii i diabłach.
Pewnego dnia wezwał Twardowski czarta i umowę z nim spisał
zwaną cyrografem. Diabeł miał spełniać wszystkie życzenia
Twardowskiego, ale szlachcic miał za tą służbę zapłacić własną
duszą. Nie uśmiechała się taka zapłata panu Twardowskiemu,
więc obmyślił sobie, że diabła oszuka. Zanim podpisał umowę,
kazał tam zapisać, że odda duszę diabłu, ale tylko w Rzymie.
Diabeł poznał się na tym fortelu, ale pewny był tego, że nikt go
nie przechytrzy, więc zgodził się na taki zapis.
- Po całym świecie jeździć będę, ale noga moja w Rzymie nie
postanie! – postanowił sobie w sercu Twardowski i za wszelką
cenę zamierzał tego postanowienia dotrzymać.
Przez wiele lat diabeł służył Twardowskiemu i dzięki
temu szlachcic stał się sławnym magiem i opływał w wielkie
bogactwa. Powiadają, że to dzięki diabłu Twardowski sztuczki
małe i wielkie robił. Pewnego razu kazał sobie konia na płótnie
namalować, a potem ożywił go i jeździł na nim po świecie. Gdy
ta sztuczka mu się znudziła, powiększył koguta
i jeździł na nim jak na koniu. Wiele dziwów i sztuczek
magicznych pokazywał nie tylko w Krakowie ale i w całej
Polsce.
Gdy pan Twardowski postanowił się ożenić z piękną
krakowską mieszczanką także dla niej wykonywał dziwy
przeróżne. A to płynął po Wiśle pod prąd bez wioseł i żagli, a
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kerełys łake but sztuki magiczna. Phenen kaj dre jek ciro
skerdzia łake bołta pirienca i dzia zaparudzia łódka kaj działes
te rawyr ryg syr pani nasiełys. Berś pał berś działys a
Twardowsko butedyr dzinełys pes pe kali magia, ne ciro pes
łeske na zarykirdzia i syr sare manusia Twardowsko sphuryja.
Beng frejdziołys kaj nahara załeła łeskro dzi pał sare bersia
phary służba ne Twardosko na dyja łeske te wykhełeł. Manusia
rakiren kaj raj phendzia peskre majfededyre ucznioske kaj so
mereła rakłoro te wypheneł paś łeskry trumna magiczna ława.
Do zakosiben kerdzia kaj muło Twardowsko pałe jawie pe
sweto syr tykno dzido ćhaworo a pośli efta ćhona ćhaworestyr
pałe kerdzia pes terno, sasto mago.
Beng rodełys dzi szlachcicoskro pośli łeskro meryben ne ni kaj
łes na rakcia. So butedyr oddzidziakirdo Twardowsko pałe
khardzia benges i kamełys kaj jow łeske te służyneł. Beng dzia
sys holinakro kaj phendzia peske kaj kana na pomekheła raske
i załeła łeskro dzi.
Sawoś ciro sys peske raj Twardowsko dzido bahtałes
dre Kraków i załełys pes peskre sztukienca a beng ceło ciro sys
paś łestyr i łeske służynełys. Sawoś dywes przytradyja te
Twardowsko terno szlachcico sawo służynełys saweś bare i
barwałe raske. Szlachcico ukłonindzia pes siukar i dzia
phendzia:
- Łaćho dywes, najfededyre doktoroske dre Rzeczpospolita!
Jawiom te tu, kaj te podes waśt myre raske sawo phares
zanaswalija, so tu tut łesa na załesa na przedzidzioła. Dre ceło
Polska dzinen kaj san łaćho doktoro.
Dzia sys pe ciacio, Twardowskunes sare dzinenys
magiczne sztuczkiendyr, ne sare dzinenys kaj łes jekhes sy zor
te wysaściakireł manusien sawen dopene majpharedyr
naswalipena. Twardowsko tradyja terne szlachcicosa te kircima
paś foro Sandomierz, bo doj sys te ziakireł pe łendyr naswało

to w jednej chwili wybudował jej kram z garnkami. Lata mijały
i Twardowski był coraz bieglejszy w czarnej magii. Czas się
jednak nie zatrzymał i Twardowski jak każdy człowiek
zestarzał się. Diabeł już zaczął się cieszyć, że w końcu odbierze
swoją zapłatę za lata służby, ale stary szlachcic nie zamierzał
tak szybko dać za wygraną. Podobno nakazał swojemu
najlepszemu uczniowi wypowiedzieć nad swoim martwym
ciałem magiczne zaklęcia i doprowadził do swoich ponownych
narodzin, a po siedmiu miesiącach znowu stał się młodym i
zdrowym czarnoksiężnikiem.
Szukał diabeł duszy Twardowskiego po jego śmierci,
ale nigdzie jej znaleźć nie mógł, a co więcej nowonarodzony
pan Twardowski znowu diabła wezwał i zażądał dalszej służby.
Och, strasznie się diabeł rozłościł i postanowił skończyć umowę
z panem szlachcicem i odebrać należną zapłatę.
Przez jakiś czas nowy Twardowski żył sobie
szczęśliwie w Krakowie i zajmował się swoimi zwykłymi
sztuczkami, a diabeł jak zwykle służył mu pomocą. Pewnego
dnia przybył do Twardowskiego szlachcic, który służył
wielkiemu panu. Szlachcic ukłonił się uprzejmie i powiedział:
- Witam najsławniejszego lekarza w Rzeczypospolitej!
Przybyłem do waszmości po pomoc dla mojego pana, którego
ciężka choroba zmogła i niechybnie życie straci, jeśli ty go nie
uratujesz. Twoje zdolności i wiedza są znane w całej Polsce.
I rzeczywiście, Twardowski był sławny nie tylko z
powodu czarodziejskich mocy, ale także ze względu na swoje
medyczne zdolności, dzięki którym potrafił leczyć ludzi z
najcięższych chorób. Pojechał więc Twardowski z młodym
szlachcicem do karczmy nieopodal Sandomierza, gdzie miał na
nich czekać schorowany wielmoża. Kiedy jednak Twardowski
przeszedł próg karczmy, młody szlachcic przemienił się w diabła
i rzekł roześmiany:
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baro raj. Syr Twardowsko wgeja pełdy wudara, dre jek ciro terno
szlachcico sparudzia pes dre bengestyr i zasando phendzia:
- Ne so doj rajoro, kana oddesa mange tyro dzi! Da kircima
khareł pes Rzymo!
Sygo beng htyłdzia Twardowskunes i naścia łesa hucies
teł poliben, pe sawo ćhon baro haciołys. Nasienys huciedyr i
huciedyr a beng sałys syr dynało. Dzia sys pełdy sawoś ciro i
Twardowsko przybystyrdzia peske purane bersia, syr pirełys
peskre dasa te khangiry i bagełys gila Devłoreskre i Devłoreskre
Dake. Dre jek ciro dyja te bageł:

- I co panie szlachcic, teraz oddasz mi duszę! Ta karczma Rzym
się nazywa!
Chwycił diabeł Twardowskiego i uniósł go wysoko pod
niebo, na którym świecił księżyc okrągły jak koło. Lecieli tak
wysoko a diabeł śmiał się jak oszalały. Trwało to jakiś czas i
Twardowski przypomniał sobie dawne czasy, kiedy chodził z
matką do kościoła i śpiewał pieśni na chwałę Pana Boga i
Najświętszej Panienki. I nagle zaczął śpiewać:
„Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy
A wyrwij nas z czartowskiej nieprzyjaciół mocy....”
W tej samej chwili diabeł wrzasnął, jakby ktoś go ze
skóry obrywał, a Twardowski poczuł, że nikt go już nie trzyma.
Po chwili odezwał
się jakiś głos
z góry, który
obwiesił szlachcicowi, że zostanie w
tym miejscu do
sądu ostatecznego
i dlatego do dziś
dnia widać na
księżycu cień pana
Twardowskiego.

„Devłeskry Daj jaw te jame, pode menge tre wastore,
Wyreskir jamen bengeskre zoriatyr, kaj te na ćhas
korkore...”
Dre do ciro
beng dyja godli syr
konśby łes cypatyr
obreskirdziaby
a
Twardowsko dykcia
kaj nikon łes na
rykireł. Pośli tykno
ciro konś phendzia te
Twardowsko kaj ćheła
dre da śteto te
devlukano sondo,
dołesko raty dyćło sy
pe ćhon Twardowskuneskro cienio.
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So szczupako pheneła

Na szczupaka

adzia pes kereła

rozkazanie
(baśń rosyjska)

(Paramisia Cheładytko)

W dalekiej krainie mieszkał chłop, który miał trzech
synów. Dwóch rozsądnych a trzeciego, najmłodszego o imieniu
Jemiela głuptasa. Starsi bracia ciężko pracowali, a Jemiela leżał
sobie na piecu i do żadnej pracy się nie garnął.
Pewnego dnia bracia Jemieli pojechali na targ, a Jemiela
jak zwykle kożuchem się okrył i leżał sobie na piecu. Nie miał
jednak ani chwili spokoju bo bratowe ciągle mu przeszkadzały
w drzemce i wysyłały go po wodę do rzeki. W końcu Jemiela
dał się uprosić i poszedł z siekierą na rzekę. Zima była sroga a
lód na rzece gruby. Wykuł Jemiela dziurę w lodzie, nabrał wodę
do wiader, a tu patrzy, ryba podpłynęła do dziury. Szybko złapał
ją za ogon i ucieszył się bardzo, bo był to szczupak.
- Mam cie rybko i dzisiaj bratowe ugotują mi z ciebie smaczną
zupkę. – powiedział Jemiela
- Wypuść mnie kochany chłopcze, a nie pożałujesz! – poprosił
grzecznie szczupak
- A co ty możesz głupia rybko, pokaż co potrafisz, to może cię
wypuszczę!– zaśmiał się Jemiela.
- Powiedz, co chcesz, a to wnet się stanie. Tylko zapamiętaj
magiczne zaklęcie:
„Co ja zechcę niech się stanie
Na szczupaka rozkazanie”
Jemiela podrapał się w głowę, wypowiedział magiczne zaklęcie
i zażyczył sobie:

Dre durykane ryga beśto sys gawydko gadzio, isys łes
tryn ćhawe. Duj sys gode, ne tryto kharełys pes Jemiela i dynało
sys syr khałbo. Phuredyr pszała kerenys phare bucia, a Jemiela
paśto sys peske paś bow i pał ni sawy buty pes nałełys.
Sawoś dywes Jemielakre pszała tradyne pe targo a
Jemiela dzia syr sodywes, paśto sys peske paś bow. Syr pe
holin romnia łeskre pszałengre na denys łeske te soweł, dołeske
kaj wybićhawenys łes pał pani. Warysyś udyja pes łenge te
napheneł Jemiela kaj pes te hadeł i te jandeł łenge pani. Wend
sys zorali i pani zamrasija. Lija Jemiela tower, rozmardzia
zamrasiady pani i pherdzia pani dre duj hemry. Kamełys te rysioł
khere a daj dykheł maćho poddział te przećhiniben. Jemiela sygo
htyłdzia maćhes pał pory i kokoro te pe zasandzia.
- Htyłdziom tut, dadywes myre bratowy kerawena mange tutyr
kuć haben – phendzia Jemiela.
- Wymek man myro łaćho rakłoro a kerawa saro so kames! –
siukar pomangdzia szczupako.
- A so tu dzines te kereł dynało maćho, sykaw so dzines to tut
wymekhawa! – phendzia Jemiela.
- Phen so kames a dzia pes kereła. Zarypyr da zakośte ława:
“So szczupako pheneła
Dzia mange pes kereła”
Zarandzia pes bedo Jemiela dre siero, phendzia zakośte ława i
dowa so kameł:
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- Mek hemry paniesa kokore dzian te kher!
Syr kamełys dzia pes kerdzia, dołeske Jemiela wymekcia
szczupakos te pani a kokoro geja te kher.
Pośli warykicy dywesa pałe bratowy dzingawenys bede Jemiela,
kaj te tradeł te weś pał kaśta. Na kamełys pe łeske te hadeł
tate bowestyr, ne postrasiakirde łes kaj pszała na jandena łeske
marykla targostyr. Hadyja pes, rydzia postyn pe pike, zalija
tower, beścia pe sani i deł godli pe peskre bratowendyr:
- Ne daligo, pirawen mange wudara.
Rakla dyne te sał ....
- Syr tu kames te tradeł sanienca so gren te jone na
przyphandzian, saresa zdylnijan!
- A peso mange graja? – odphendzia frejdasa Jemiela i pośtył
wyphendzia zakośte ława:

- Niech wiadra z wodą same idą do domu!
I tak się stało, więc Jemiela wypuścił szczupaka do wody i
poszedł za wiadrami.
Po paru dniach znowu bratowe budzą biednego Jemielę i po
drewno go wysyłają do lasu. Nie chciało się Jemieli wstawać z
ciepłego pieca, ale bratowe go postraszyły, że bracia pierników
mu z targu nie przywiozą. Wstał więc, kożuch na plecy założył,
wziął ze sobą siekierę, usiadł w saniach i mówi do bratowych:
- A otwórzcie mi bramę, tylko szybko.
A one w śmiech....
- Jak ty chcesz saniami jechać bez koni, do reszty chyba
zgłupiałeś!
- Jeszce się przekonacie, że konie mi niepotrzebne! –
odpowiedział wesoło Jemiela i cicho powiedział zaklęcie:
„Co ja zechcę niech się stanie
Na szczupaka rozkazanie...
Niech sanie same jadą do lasu...”
I tak się stało. Sanie ruszyły przed siebie, jakby je dziesięć koni
ciągnęło, a bratowe ledwo co zdążyły odskoczyć na bok. Jemiela
wygodnie rozsiadł się w saniach i jedzie sobie przez wieś. Ludzie
powychodzili zobaczyć, co to za cuda się dzieją i sanie o mało ich
nie przejechały, a i szkód przy tym trochę narobiły. Nie przejął
się tym Jemiela, dojechał do lasu, rozkazał siekierze narąbać
drewna a drewnu wskakiwać do sań. Kiedy skończył swoją
robotę, kazał jeszcze siekierze wyciosać tęgi kij. Wsiadł do sań i
ruszył do domu. Sanie sunęły tą samą drogą, a tu już tłum
rozgniewanych ludzi czekał na Jemielę, żeby mu skórę
przetrzepać. Jemiela zobaczył, że to nie są żarty, więc rozkazał
swojemu kijaszkowi tęgie lanie im sprawić. Ludzie się rozbiegli
na wszystkie strony, a Jemiela wrócił do domu drzemać na
ciepłym piecu. Minął jakiś czas. Do chaty przyszedł policjant i
tak mówi do Jemieli:

“So szczupako pheneła
Dzia mange pes kereła...
Mek sanki kokore man ligiren te weś...”
Syr kamełys dzia pes kerdzia, kokore sanki tradyne
pełdy drom dzia syrby łen deś graja te tyrden. Miśto kaj
bratowy sygo odhtyne dromestyr. Rozbeścia pes Jemiela dre
sani syr baro raj, a dzia sygo tradełys pełdy gaw kaj mało so na
przetradyja warykicen gadzien i pophagirdzia kuty bara i rukha.
Jemiela ćhesa pes na przełełys, dotradyja te weś i phendzia
towereske kaj te poćhineł kaśta, a kaśtenge kaj te whten pe sani.
Phendzia towereska kaj te wyćhineł łeske destoro na baro.
Wbeścia te sanki i tredyja dromesa khere, a daj durałestyr
dykheł holinakre gadzie gawestyr pe drom pes skendyne i kamen
łeske daba te deł.
Dykheł Jemiela kaj na pe saben pes skenden pe łestyr,
na sys pe so te ziakireł i phendzia te peskro desto kaj cypa
gadzienge sastes te omareł. Manusia pohylcine te sare ryga
a Jemiela rysija peske khere i pałe geja te soweł pe tato bow.
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Pał sawoś ciro te łeskro kher hełado jawia i dzia rakireł:
- Sygo mizipen, skende tut. Dziasa manca te caro!
- Na kameł pes mange i nikaj na dziawa – odphendzia zasuto
Jemiela.
Sholiniakirdzia pes hełado i dyja Jemiela waśtesa, ne
rakłoro sygo phendzia peskre desteske kaj miśto te omareł
hełades. Ledwo so heładeske udyja pes te hylcioł. Hełado na
jandzia Jemiela te caro, dołeske caro khardiza te pe generałos i
phendzia kaj te jandeł te jow Jemiela.
Generało sys phuro, godo manuś. Kindzia kuć habena
i do saresa jawia te Jemiela. Siukar łes pomangdzia kaj te tradeł
łesa a caro deła łeske łoli thalik. Jemielake hara udełys pes
tasawy thalik, dołeske phendzia pośtył:

- Zbieraj się łobuzie, zabiorę cię do cara!
- Nie chce mi się, nigdzie nie pojadę. – odpowiedział zaspany
Jemiela.
Policjant się rozgniewał i uderzył Jemielę, ale chłopak zaraz
rozkazał swojemu kijaszkowi okładać policjanta, który ledwo
co uciekł. Nie udało się policjantowi przywieźć Jemielę do cara,
więc car posłał po chłopaka swojego generała. Generał był
starszym i mądrym człowiekiem. Kupił różne smakołyki, z
podarkami przyjechał do domu Jemieli i grzecznie go poprosił,
aby pojechał do cara. Obiecał mu też, że w pałacu cara nakarmią
go, a car podaruje mu czerwoną kurtkę. Jemiela marzył o takiej
kurtce, więc cicho powiedział:
„Co ja zechcę niech się stanie

“So szczupako pheneła
Dzia mange pes kereła...
Bow ligir man te caroskry fiłacin ...”
Syr kamełys dzia pes kerdzia. Caro wydykheł pełdy dudali so
pes kereł a daj Jemiela przytradyja te jow pe bow. Caro dzia
phendzia te Jemiela:
- Rakłoro, hyria mizipen, phen mange soske manusien sanienca
roztrades?
- Dawa sys łengry bang bo terde sys pe drom i korkore wdzianys
teł sani!
Siundzia do rakiryben ćhaj caroskry Maria i wygeja te dykheł
kon dowa pe bow przytradyja. Syr Jemiela dykcia khynigica
pośtył phendzia:
„So szczupako pheneła
Dzia mange pes kereła...
Mek khynigica pes dre mandyr zakameł ...”
I dzia pes kerdzia. Jemiela rysija pe peskro bow khere a
khynigica roweł ceła dywesa, poparo na deł dadeske bo kameł
te ćheł Jemielakre romniasa. Pałe caro wybićhadzia peskre

Na szczupaka rozkazanie...
Piecu zawieź mnie do cara...”
I tak się stał. Car wyszedł zobaczyć, co to za dziwy i tak się
ozwał do Jemieli:
- Chłopcze, dlaczego łobuzujesz, ludzi tratujesz saniami?
- To ich wina, sami pchali się pod sanie!
Usłyszała tę rozmowę córka cara carówna Maria i podeszła
do okienka, żeby przyjrzeć się, kto to taki na piecu jeździ.
Zobaczył piękną królewnę Jemiela i cicho powiedział zaklęcie:
„Co ja zechcę niech się stanie
Na szczupaka rozkazanie...
Niech carówna się we mnie zakocha...”
I tak się stało. Jemiela wrócił na piecu do domu, a carówna płacze
po całych dniach, spokoju ojcu nie daje bo chce wyjść za mąż za
Jemiele. Znowu car wysłał swojego generała do Jemieli. Tym
razem generał przywiózł mu dobre winko, a gdy chłopak się
upił, wsadził go do powozu i zawiózł do cara. Car kazał wsadzić
Jemielę i swoją córkę do wielkiej beczki, zamknąć beczkę i
wrzucić ją do morza.
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generałos pał Jemielatyr. Dałe
mołosa generało jandzia jemielake
łaćho moł, syr rakło macija, generało
wćhudzia łes pe wurden i jandzia te
caro. Caro holinakro sys pe
Jemielatyr i peskre ćhatyr, dołeske
wćhudzia sodujen dre bary beczka i
wćhurdyja łen dre baro pani.
Przegeja sawoś ciro, Jemiela
dzingadzija a daj tamło i na ni łes
syr pes te hadeł.
- Kaj me som?
- So jame kana kerasam. Sam dre
baro pani a pał nahara syr ćhi
tasadziuwasam – phenełys zarondy
khynigica Maria. Jemiela na
ziakirełys i dre jek ciro wyphendzia
zakośte ława:

Minął jakiś czas, Jemiela się
obudził, a tu ciemno i wstać nie
może.
- Gdzie ja jestem?
- Oj biada nam biada mój Jemielo.
Jesteśmy na morzu w beczce i
pewnie niedługo zginiemy –
odezwała się w ciemnościach
carówna Maria.
Jemiela nie czekał ani chwili i
wypowiedział zaklęcie:

„Co ja zechcę niech się stanie
Na szczupaka rozkazanie...
Beczko płyń do brzegu...”
I tak się stało. Dopłynęli do brzegu,
wyszli z beczki, ale carówna znowu
lamentuje:
- Oj biada nam biada mój Jemielo,
gdzie my się teraz podziejemy,
gdzie się schowamy przed wiatrem
i deszczem? Zbuduj chatę Jemielo.
Ale Jemiela nie zamierzał brać się
za budowanie chaty, tylko wypowiedział zaklęcie:
„Co ja zechcę niech się stanie
Na szczupaka rozkazanie...
Niech stanie przede mną pałac z białego kamienia i ze
złotym dachem...”
I tak się stało, ale carówna znowu prosi:
- Jemielo mój Jemielo a nie możesz ty być trochę ładniejszy?
Jemiela pomyślał, że może i znowu wypowiedział zaklęcie:
Co ja zechcę niech się stanie
Na szczupaka rozkazanie...

„So szczupako pheneła
Dzia mange pes kereła...
Mek beczka domareł te
phuw”
Syr kamełys, dzia pes kerdzia. Wygene beczkatyr pe
siuki phuw, ne khynigica pałe roweł:
- Oj bede jame sam, bede. Kaj jame kana dziasam, kaj jame
garudziuwasam gił brysind i bałwał? Jemielo myro łaćho,
wyćhuw menge kher.
Ne Jemielake na kamełys pes kher te ćhuweł, dołeske
phendzia:
„So szczupako pheneła
Dzia mange pes kereła...
Mek terdzioł gił mandyr fiłacin parne barestyr i
sownakune dachosa”
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Chcę być przystojnym i mądrym chłopakiem...”
I tak się stało. Mieszkają sobie szczęśliwie w białym pałacu
Jemiela i carówna Maria, a tu powóz cara podjeżdża. Car
rozłościł się bardzo, że ktoś bez jego zgody na jego ziemi taki
pałac wybudował, więc wysłał generała, żeby się dowiedzieć,
kim jest właściciel pałacu. Generał podszedł do bramy i mówi,
że car chce wiedzieć do kogo należy ten pałac. Na to wygląda
z okienka Jemiela i mówi:
- Powiedz carowi, że zapraszam go na wieczerzę. Jak przyjdzie,
wtedy powiem mu, kim jestem.
Przybył więc car na wieczerzę, najadł się i napił, ale nie poznał
Jemieli, bo ten się przecież przemienił. Pyta w końcu car:
- Kim jesteś i kto ci pozwolił wybudować na mojej ziemi pałac?
- To ja, Jemiela! Pamiętasz carze, jak kazałeś mnie i swoją
córkę wrzucić w beczce do morza. Jak będę chciał zabiorę ci całe
królestwo, a ciebie zabiję, za to co z nami zrobiłeś!
Car nie na żarty się wystraszył i zaczął przepraszać Jemielę,
a na końcu powiedział:
- Ożeń się z moją córką i weź sobie całe moje królestwo, tylko
mnie nic złego nie rób!
I tak się stało Jemiela ożenił się z carówną Marią, urządził
wielkie wesele, a potem zaczął rządzić królestwem i dobrze
rządził, bo dzięki zaklęciu stał się mądrym człowiekiem.

Syr kamełys, dzia pes kerdzia , ne khynigica pałe łes
mangeł:
- Jemielo myro łaćho, mogines te jaweł kuty siukaredyr?
Jemiela phendzia kokoro te pe, kaj mogineł i phendzia
zakośte ława:

„So szczupako pheneła
Dzia mange pes kereła...
Kamaw te jaweł siukar i godo murś...”
Syr kamełys, dzia pes kerdzia. Beśte sys bahtałes dre
parni fiłacin Jemiela i khynigica a daj wurden caroskro podtradeł.
Rozholisyja caro syr dykcia kaj konś pe łeskry phuw tasawy
barwali fiłacin ćhudzia. Wybićhadzia generałos te fiłacin, kaj
dowa pes te dodzineł kon doj sy beśto. Podgeja te wudara bedo
generało i pucieł pes koneskry sy da fiłacin. Pe dowa Jemiela
wydykheł pełdy dudali i rakireł:
- Phen caroske, kaj zamangaw łes pe kuć haben, so jaweła paś
myry tysia phenawa łeske kon som. Jawia caro te fiłacin, beścia
paś tysia, pohaja, popija ne na prynćkirdzia Jemiela bo rakło
pes sparudzia. Pośli sawoś ciro pucieł pes caro:
- Kon tu san i kon tuke phendzia kaj te ćhuwes fiłacin pe myry
phuw?
- Dawa me Jemiela! Rypyres syr wćhurdyjan man i tre ćha dre
baro pani. So kamawa zaława tuke tyro them, a tut zamarawa
pał dowa so mange kerdzian!
Caro wystrasija i daligo te przemangeł Jemiela :
- Łe tuke myre ćha pał romniatyr i myro them ne mange ćhi
hyria na ker.
Dzia pes kerdzia. Jemiela lija khynigica Maria pał romniatyr,
kerdzia baro biaw i but bersia rządzinełys themesa i miśto
rządzinełys bo pełdy szczupakostyr sparudzia pes dre gode
manusiestyr.
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Ali Baba i 40 ciora

Ali Baba i 40 rozbójników

(paramisia arabsko)

(na podstawie baśni arabskiej ze zbioru
„Baśni tysiąca i jednej nocy”)

Dre purane ciry, dre sawoś persko foro beśte sys duj
pszała. Phuredyr Kasim lija pał romniatyr barwałe gadzia
Palmira i khetane łasa ligirenys bołta, dołeske dzide sys peske
miśto. Ternedyr pszał lija pał romniatyr łaćhe ne ciorore dziuwla
Fatima. Ali Baba sodywes tradełys peskre guruwenca te weś
kaj te ćhineł kaśta pe bikiniben. Na sys łes but, ne frejdziołys
dołesa so łes sys.
Sawoś dywes tradyja Ali Baba dre weś a daj siuneł syr
but graja traden i manusia maśkir pestyr rakiren. Wystrasija
kaj dowa saweś ciora moginen te jaweł. Zagarudzia peskre
guruwen a kokoro wgeja pe baro ruk. Miśto shalija, bo pe ciacio
teł łeskro ruk zarykirde pes but ciora. Ali Baba pogindzia kaj
sys doj śtar desia zabariakirde mursia, a saren sys bare ćhuria i
gono pe pike. Jek łendyr podgeja te baro bar, sawo sys nadur
rukhestyr i dzia phendzia:
- Sezamo piraw tut.
Ali Baba na paciełys peskre jakhenge ... Dre bar sys garude
zakośte wudara, sawe kana piradzine. Sare ciora, jek pał
jekhestyr, wgene maśkirał dre bar a pałatuno łendyr phendzia:
- Sezamo phande tut – a wudara pes zaphande a dre weś pałe
terdo sys ciaciuno bar.
Ali Baba beśto sys pośtył pe ruk i ziakirełys kaj ciora te wydzian
i peske te traden. Syr sare odtradyne, zgeja rukhestyr i phendzia
podsiunde zakośte ława:
- Sezamo piraw tut – wudara piradzine i Ali Baba wgeja
maśkirał. Pałe na paciełys dre dowa so dykcia, dakicy sys doj

W dawnych czasach w pewnym mięście w Persji
mieszkało dwóch braci. Starszy Kasim ożenił się z bogatą
kobietą Palmirą i wspólnie z nią prowadził kram na bazarze,
dzięki czemu wiódł dostatnie życie. Młodszy brat
Ali Baba ożenił się z prosta i szczerą, ale ubogą kobietą
Fatimą. Ali Baba pracował jako drwal i codziennie jechał z
trzema wołami do lasu, żeby narąbać drewno. Nie miał zbyt
wiele, ale był szczęśliwy i cieszył się z tego co miał.
Zdarzyło się pewnego dnia, że podczas pracy Ali Baba
usłyszał w lesie tętent koni i głosy wielu ludzi. Wystraszył się,
że to może jacyś zbójcy więc wszedł na wysokie drzewo i dobrze
się ukrył. Przeczucie go nie zawiodło i rzeczywiście nieopodal
drzewa zatrzymała się banda rozbójników z długimi włosami.
Policzył ich wszystkich - było 40 mężczyzn, a każdy był
uzbrojony i niósł worek na plecach. Jeden z nich podszedł do
wielkiej skały, która stała niedaleko drzewa i powiedział:
- Sezamie otwórz się.
Zdziwił się Ali Baba tym co zobaczył... W skale były ukryte
wrota, które teraz się otworzyły. Wszyscy zbójcy, jeden za drugim
weszli do środka skały ,a na końcu najważniejszy z nich powiedział :
- Sezamie zamknij się- a wtedy wrota się zamknęły i w lesie
stała zwykła skała.
Ali Baba cierpliwie siedział na drzewie, dopóki wszyscy zbóje
nie odjechali, potem zszedł z drzewa, podszedł do skały i
powtórzył zaklęcie:
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miśtypena. Pe baht na zadylnija i phendzia rawyr zakośte ława:
- Sezamo phande tut- i wudara pes phande.
Kana miśto pes rozdykcia pe sare miśtypena. So doj na
sys, i łaćhe bare, i sownakaj, i rup. Ali Baba phendzia pesk, kaj
załeła warykicy kotyra te kher, ne dakicy kaj ciora pes te na
prynćkiren kaj konś sys te łengro garudo śteto. Wygeja Ali
Baba grotatyr i lija warykicy gone sownakune łowe. Zaphandzia
wudara zakośte ławenca. Wćhudzia gone pe peskre guruwendyr.
Zakhoscia pał pestyr drom i rysija te kher. Doj garudzia gone
łowenca i khardzia peskre romnia Fatima kaj łake te sykaweł
sawo miśtypen jandzia wesiestyr. Frejdzija Fatima do
barwalipnasa, ne kamełys te dzineł kicy sy łen sownakaj kaj te
dzineł so moginen te kineł. Maśkir pestyr urakirde kaj nikoneske
na sykawena sownakaj i wydena łowe pośtył, dzia kaj ciora
pes ćhestyr te na dodzinen. Ali Baba wyhandzia dre kher kuła i
doj sys te garuweł łowe. Łeskry romni dre do ciro geja te Palmira
kaj te pacieł łatyr waga. Palmira sys wyhali syr dziukeł i
kamełys pes te dodzineł so kamen te ważyneł. Fatima ćhi łake
na odphendzia, dołeske Palmira pomakcia waga medasa.
Fatima rysija khere i khetane Ali Babasa poważynde sare łowe.
Mekte peske tykno gonoro a dowa so ćhija hor zagarude dre
kuła.
Fatima geja te oddeł waga ne na dykcia kaj przyhtyłdzia
pes doj jek sownakuno łoworo. Palmira dykcia do łoworo i sygo
naścia te peskro rom, kaj saro łeske te opheneł. Kasimo sys
barwało ne dzi łes dukhałys kaj łeskre pszałes sys dakicy
sownakaj. Dzia pes dopuciełys i dopuciełys karyk Ali Baba lija
sownakaj, kaj ternedyr pszał ophendzia łeske ciorendyr, łengre
garude śtetostyr i zakośte ławendyr sawe pirawen i phanden
wudara.
Kasim zadylnija, lija warykicen osłen i tradyja te weś.
Sygo rakcia bar, piradzia wudara, wgeja maśkirał i phandzia

- Sezamie otwórz się – i wrota się otworzyły, a Ali Baba wszedł
do środka. Własnym oczom nie wierzył, tyle tam było bogactw.
Na szczęście nie stracił głowy i powiedział drugie zaklęcie:
- Sezamie zamknij się. – a wrota się zamknęły.
Teraz mógł spokojnie rozejrzeć się po całym skarbcu.
Czego tam nie było, i drogocenne kamienie, i złoto, i srebro.
Ali baba postanowił, że zabierze część tego skarbu do domu,
ale tylko tyle, żeby złodzieje nie zauważyli, że ktoś był w ich
kryjówce. Ali Baba wyszedł z jaskini, wziął kilka worków i
zapakował do nich złote monety. Po wyjściu ze skarbca zamknął
wrota magicznym zaklęciem, załadował worki ze złotem na
woły, a następnie zatarł swoje ślady i wrócił do domu. Ali Baba
ukrył worki w bezpiecznym miejscu i zawołał zonę, żeby jej
pokazać przywieziony z lasu skarb. Fatima bardzo się ucieszyła
, ale była rozsądną kobietą i poradziła mężowi, żeby najpierw
zważyli złoto, a potem zaplanowali wydatki. Oboje zgodzili
się, że muszą działać dyskretnie, tak aby zbójcy o niczym się
nie dowiedzieli. Ali Baba zaczął kopać dół, w którym mieli
schować złota a jego żona Fatima poszła do domu Kasima i
Palmiry, żeby pożyczyć od nich wagę. Palmira była przebiegłą
kobietą i zastanawiała się, po co Ali Babie waga, a kiedy Fatima
jej nie odpowiedziała, posmarowała wagę lepkim miodem.
Naiwna Fatima niczego nie zauważyła, wróciła do domu i
dokładnie zważyła wszystkie złote monety. Zostawili sobie
małą część skarbu, a resztę zakopali głęboko w ziemi. Fatima
oddała wagę, ale nie zauważyła, że przykleiła się do niej jedna
złota moneta. Palmira znalazła złotą monetę i szybko pobiegła
do męża, żeby mu o wszystkim opowiedzieć. Kasim, mimo że
był dość zamożnym człowiekiem, zazdrościł Ali Babie i bardzo
chciał wiedzieć skąd jego brat wziął złote monety. Tak
dopytywał i dopytywał Ali Babę, że ten w końcu powiedział
bratu o skarbcu 40 rozbójników i o zaklęciu, które je otwiera.
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wudara zakośte ławenca. Ne pe peskry bibaht dzia zadylnija
syr wćhuwełys te gone sownakaja i łaćhe bara kaj zabyskirdzia
zakośte ława sawe pirawenys grota. Kasim sys zaphando i dar
pe łestyr peja bary, bo syr rysiona ciora i łes daj dykhena pe
hyria dowa łeske wydziała. But moły rakirełys rawyr ława kaj
te piraweł wudara ne pał ćhi na moginełys peske te przybyskireł
ciaciune zakośte ława. Pośli sawoś ciro zor łes omekcia i peja
pe sownakune łowe. Pał nahara przytradyne ciora, kaj te
garuweł te peskro śteto newe kotyra. Gił wudara dykte saweś
osłen, dołeske sare wyline bare ćhuria i dzia wgene te grota.
Haline kaj konś sy te łengro garudo śteto. Syr dykte Kasimos
line łes te deł waśtenca i destenca, mało so łes na zamarde.
Phuredyr ciorengro przereskirdzia łenge bo kamdzia te
przepucieł Kasimos syr doreścia pes te łengry grota. Kasim na
sys łaćho manuś, ne na wydyja peskre pszałes Ali Baba. Ciora
sphande łes i mekte te grota. Maśkir pestyr urakirde kaj jek
łendyr tradeła te foro i wypucieła gadzien kon nahara sygo
zbarwalija. Dre do ciro romni Kasimoskry sys dre bary dar, bo
rat pes kerdzia a łakro rom na rysija khere. Geja te Ali Baba i
mangełys łes kaj te rodeł peskre pszałes. Ali Baba tradyja te
weś a peskre romniake i Palmirake przyphendzia kaj miśto pes
te rakhen. Kham wygeja pe boliben syr Ali Baba dotradyja te
weś. Pałe wgeja pe ruk i ziakirełys. Pał nahara barestyr wygene
tryjanda enia ciora i jek parutaro. Ali Baba na dzinełys so dawa
sy, ne halija kaj jek cior przerydzia pes pał parutarostyr...
- O me dynało, mekciom myre semenca, syr ćhi dziuwla dena
pes te hohaweł przeryde cioreske i meryben jandena pe jamendyr
sarendyr – phendzia peske Ali Baba.
Ciora pes roztradyne a jow sygo zgeja rukhestyr,
rozdykcia pes dre sare ryga i phendzia zakośte ława. Wgeja
maśkirał i rakcia peskre pszałes. Kasim sys phares pomardo,
dołeske ćhudzia łes pe guruwestyr i pośtył rysiołys khere. Pełdy

Kasim oszalał z chciwości i od razu wyruszył do lasu
z kilkoma mułami. Bez trudu znalazł skałę i otworzył wrota.
Wszedł do środka i zamknął czarodziejskim zaklęciem skarbiec,
ale tak się zatracił w pakowaniu złota, klejnotów i innych
kosztowności, że zapomniał jak brzmiało zaklęcie otwierające
skarbiec. Kasim był uwięziony i bardzo się bał, że gdy wrócą
zbójcy i zobaczą go w grocie, źle się to dla niego skończy. Trudził
się i trudził, ale nie mógł sobie przypomnieć zaklęcia. W końcu
stracił nadzieję i padł zmęczony na stos złotych monet.
Nie minęło zbyt wiele czasu, gdy nadjechało 40
rozbójników z nowymi łupami. Weszli do groty z bronią, bo
zauważyli przed wejściem muły Kasima i spodziewali się, że w
środku jest ktoś obcy. Rozgniewani nie na żarty zbóje zaczęli
okładać biednego Kasima rękami i kijami i pewnie by go zabili,
gdyby nie ich szef, który chciał go wypytać, jak się dostał do
zaczarowanej skały. Kasim chociaż nie był zbyt dobrym bratem,
nie wydał Ali Babę, więc zbójcy związali go mocno sznurem
i rzucili w kąt groty.
Sami zaś uradzili, że jeden z nich pojedzie do pobliskiego miasta i dowie się czy ostatnio ktoś się szybko nie
wzbogacił. W tym samym czasie żona Kasima martwiła się,
że noc już zapadła, a jej mąż nie wrócił do domu. Pobiegła do
Ali Baby i poprosiła go o pomoc. Ali Baba pojechał do lasu w
poszukiwaniu swojego brata i zapowiedział swojej żonie
Fatimie i Palmirze, żeby były bardzo ostrożne. Nadszedł ranek
gdy Ali Baba dotarł na miejsce i ukrył się na swoim drzewie.
Po niedługim czasie z groty wyszło 39 rozbójników i jeden
kupiec. Zdziwił się tym widokiem Ali Baba, ale wkrótce
zrozumiał, że kupcem był przebrany złodziej...
- O ja głupi, zostawiłem swoją rodzinę, kobiety dadzą się nabrać
fałszywemu kupcowi i sprowadzą na nas wszystkich pewną
śmierć – pomyślał Ali Baba
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do ciro hohano parutaro dotradyja te foro i dodzindzia pes kaj
sawoś Ali Baba sodywes tradeł te weś pał kaśta a łeskro pszał
Kasim na rysija tasia khere. Dawa wyćhija cioreske, geja te
kher Ali Babakro i naćhindzia pe łeskre wudara sawoś znako,
kaj raty te prynckireł pe sawo kher sy te na pereł sare ciorenca.
Miśto rakirełys peske Ali Baba łeskry romni i Parmira ćhi na
dykte. Pe baht, Ali Baba sys służka Morgana, joj jek na paciełys
parutaroske a sys łes łaćhe thana i pał na bare łowe. Fatima i
Parmira wykendenys siukar thana a Morgana na zmekhełys
parutarostyr jakha. Pośli sawoś ciro dziuwla pokinde saro so
wykendyne a parutaro tradyja duredyr. Morgana dykcia tykno
znako pe wudara sawo naćhindzia parutaro i tasawo znako
kerdzia pe sare wudare pe rawyr khera pe łengry ulica. Ali Baba
rysija te kher pośli warykicy śtondy i halija kaj ciora dzinen kon
dodzindzia pe łengre garude śtetostyr a kana syr ćhi łeskre
semenca kamena te zamareł. Kasim sys phares naswało, dołeske
na moginenys te wytradeł forostyr. Bedo Ali Baba na dzinełys
so sy te kereł... ne dre do ciro podgeja te jow Morgana i
ophendzia łeske parutarostyr i znakostyr sawo naćhindzia pe
łengre wudara i kaj joj naćkindzia tasawo znako pe wudare te
sare khera pe łengry ulica. Ali Baba na moginełys te pacieł kaj
łeskry służąca wpeja pe tasawo łaćho kotyr, ne kokoro na
wpejaby pe ćhi fededyr.
Hohano parutaro rakcia pes peskre manusienca te
zakośty grota. Ciora rozholisyne kaj konś na darełys i rawyr
moło wgeja te łengro garudo śteto a kana wyciordzia łenge
Kasimos. Hohano parutaro zasandzia i dzia phendzia:
- Na holiniakiren tumen myre pszała, dzinaw kon dowa sys.
So jaweła jamen baht, dre daja rat zamarasam dołen kon dzineł
pał jamaro garudo śteto!
- Mek dzia jaweł! – dyne godli ciora, beśte pe grendyr i tradyne
te foro.

Zbóje odjechali, a Ali Baba szybko zszedł z drzewa,
rozejrzał się dookoła, wypowiedział zaklęcie i wszedł do groty.
Odnalazł ciężko pobitego brata. Położył go ostrożnie na
swojego woła i szybko pojechał do domu. Przez ten czas
fałszywy kupiec zdążył już rozejrzeć się po mieście i dowiedział
się, że niejaki Ali Baba drwal codziennie jeździ do lasu po
drewno, a jego brat Kasim zniknął gdzieś poprzedniego dnia.
To wystarczyło zbójowi. Poszedł do domu Ali Baby i na
drzwiach narysował znaczek, żeby razem z towarzyszami łatwo
odnaleźć to miejsce. Ali Baba miał rację. Ani jego żona, ani
bratowa nic nie podejrzewały, jedynie służąca Margana z
nieufnością patrzyła na kupca, mimo że miał wyborny towar i
dobre ceny. Fatima i Parmira były zajęte wybieraniem pięknych
tkanin, a Margana nie spuszczała z oka nieznajomego gościa.
W końcu dobito targu, a kupiec odjechał dalej. Margana
zauważyła jednak mały znaczek, jaki namalował na ich
drzwiach i taki sam znaczek namalowała na wszystkich
drzwiach każdego domu na ich ulicy. Ali Baba dotarł do domu
po kilku godzinach i zrozumiał, że zbójnicy już wiedzą kto zna
ich tajemnice i że jemu i jego rodzinie grozi wielkie
niebezpieczeństwo. Nie mogli jednak wyjechać, bo Kasim był
zbyt słaby i nie przeżyłby podróży. Ali Baba nie wiedział, co
ma robić... wtedy Margana opowiedział mu, że zauważyła jak
kupiec rysuje jakiś znaczek na ich drzwiach, więc ona
narysowała taki sam znaczek na drzwiach wszystkich innych
domów na ulicy. Ali Baba nie mógł uwierzyć, że jego służąca
wpadła na tak dobry pomysł, ale musiał przyznać, że sam
niczego lepszego by nie wymyślił.
Fałszywy kupiec spotkał się w grocie ze swoimi
towarzyszami, którzy kipieli ze złości, że ktoś był tak zuchwały
i wszedł jeszcze raz do ich groty i ukradł im więźnia, czyli
Kasima. Fałszywy kupiec uśmiechnął się tylko i powiedział:
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Syr dotradyne pe śteto sys rat a sare khera sys te pe
podymen. Hohano parutaro zgeja grestyr i pe jek wudara rakcia
peskro znako, ne do korkoro znako rakcia pe rawyr, tryta wudara.
.. pe sare wudara. So dawa sy, so kana te keras – rakirenys
maśkir pestyr ciora. Na sys łen tasawy zor kaj te napereł pe
sare khera, manusia sygo łen htyłena i zaphandena te śtaryben.
Phuredyr ciorengro phendzia kaj dre daja rat ćhi na kerena,
dołeske rysiona te peskry grota.
Pe rawyr dywes jow kokoro przerydzia pes dre
parutarostyr sawo bikineł oliwa. Przytradyja te Ali Babakro
foro belwele. Sygo pes dodzindzia kaj sy kher Ali Babakro i
geja łes te mangeł, kaj łes te przeraćkireł dre peskro kher i te
przegaruweł łeske śtar desia, bare khore oliwasa. Siarełys Ali
Baba teł boliben, kaj sare manusia dre foro rakiren sawo Ali
Baba sy łaćho i patywawo. Kindzia cior siukare ławenca Ali
Baba i przyćhija bedo gadzio pe dowa kaj hohano parutaro te
ćheł te jow pe rat. Parutaro mekcia peskre wurdena khorenca
awry a kokoro geja te kher kaj soś te przehał gił soiben. Ali
Baba zaćhudzia tysia łaćhe habnasa. Beśte sys dzia khetane a
hohano parutaro ophenełys sarenge so dykcia pe baro sweto.
Syr jawia bary rat sare gene te soweł, ne jek Morgana na
paciełys parutaroske i geja te dykheł sosa ciacies jawia parutaro.
Wygeja awry i pośtył zamardzia dre jek khoro a daj konś pheneł:
- Jawia ciro?
- Na, ziakiren – odphendzia Morgana , podgeja te sare khore i
do korkoro phendzia sare ciorenge. Pośli dowa sygo geja khere i
dzingadzia peskre ras Ali Baba. Garudzine sodujdziene awry i
ziakirenys so kereła hohano parutaro. Pał nahara i jow wygeja
awry kaj te pheneł peskre manusienge kaj jawia ciro, dre sawo
sy te napereł pe Ali Babatyr i łeskre semencatyr, ne syr dogeja
te jekhatuno khoro Morgana dyja godli kaj ciora łen napene.
Łakry godla dzingadzia sare gadzien rawyre kherendyr i pał

- Nie złośćcie się bracia, wiem kim jest ten śmiałek i jeśli
szczęście nam dopisze jeszcze dziś w nocy zabijemy wszystkich,
którzy znają naszą tajemnicę!
- Hura! – zakrzyknęli zbójcy i nie tracąc czasu wsiedli na konie
i pojechali do miasta.
Na miejscu czekała ich jednak niespodzianka. Nastała
już noc, wszystkie domy były do siebie podobne. Fałszywy
kupiec zsiadł z konia i na drzwiach pierwszego domu odnalazł
swój znaczek, ale znalazł taki znaczek także na wszystkich
innych drzwiach...Co robić - zastanawiali się zbóje, nie mogą
przecież napaść na wszystkie domy, bo mieszkańcy rychło ich
schwytają i pozamykają w więzieniu. Szef bandy zdecydował,
że tej nocy nic nie zrobią i muszą wracać do swojej kryjówki.
Następnego dnia on sam przebrał się za sprzedawcę oliwy, ale
przyjechał do miasta Ali Baby dopiero wieczorem. Szybko
dowiedział się od mieszkańców, gdzie mieszka drwal i poszedł
poprosić go o nocleg i gościnę, a co ważniejsze o przechowanie
swojego towaru .... 40 dzbanów najlepszej na świecie oliwy.
Wychwalał przy tym Ali Babę jako człowieka szanowanego
przez wszystkich mieszkańców miasta i Ali Baba dał się
oszukać ładnym słówkom herszta bandy. Handlarz zostawił
swoje wozy na podwórzu domu Ali Baby, który zaprosił swojego
gościa na posiłek i nocleg. Po kolacji Kupiec opowiadał o
dalekich krajach, jakie odwiedził i o dziwach, jakie widział.
Gdy nastała już późna noc, wszyscy domownicy i gość poszli
spać. Tylko służąca Margana była niespokojna i postanowiła
sprawdzić prawdziwe zamiary gościa. Wyszła na podwórze i
zapukała w pierwszy dzban, a wtedy usłyszała cichy głos:
- Czy już czas?
- Nie, jeszcze nie czas, czekajcie – odpowiedziała Margana i
nie tracąc głowy podeszła do kolejnych dzbanów i każdemu
zbójowi odpowiedziała tak samo.
66

nahara Ali Baba i łeskre sąsiady pohtyłde sare desiu śtaren
cioren. Cioren phande dre śtaryben a Alibaba na śty paciełys
dre peskry baht i dre gody peskre służkakry Morganakry. Pał
dowa kaj saren łen urakcia merybnatyr Ali Baba dyja
Morganake sownakune łowe kaj i joj te frejdzioł fededyre
dzipnasa.
Miśtypen ciorengro ćhija pe but bersia cełe semencake
a Ali Baba sare ciry phenełys peskre ćhaworenge i
praskulontkienge kaj na śty te kameł za but sownakaj a dowa
sy bahtało kon frejdzioł dołesa so łes sy.

Potem obudziła swego pana i czekali co zrobi szef
bandy. Po niedługim czasie zbój zszedł na dół, żeby
przygotować swoich ludzi do ataku na Ali Babę, ale wtedy
rozległ się krzyk Margany, który pobudził wszystkich
mieszkańców ulicy. Sąsiedzi Ali Baby szybko przybiegli do jego
domu i wspólnie schwytali 40 rozbójników. Rozbójnicy trafili
do więzienia a Ali Baba nie mógł uwierzyć w swoje szczęście i
w mądrość swojej służącej. W zamian za uratowanie życia całej
rodziny ofiarował Margania część skarbu, aby i ona cieszyła
się lepszym życiem.
Skarby z groty zapewniły dostatnie życie wielu
pokoleniom, ale Ali Baba przestrzegał soje dzieci i wnuki przed
chciwością i miłością do złota.
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Aladynoskry lampa

Lampa Aladyna

(paramisia arabsko)

(na podstawie baśni arabskiej ze zbioru
„Baśni tysiąca i jednej nocy”)

Dre sawoś chińsko foro, hara, hara dałeske dzido sys
peske bedo krawco, sawo pes kharełys Mustafa, peskre
romniasa Marudasa i ćhawesa Aladynosa. Gadzio phares buty
kerełys, kaj te urykireł peskre semenca. Bersia przedzianys i
syr Aladyn podbaryja , łeskro dad kamełys te nasyklakireł łes
te syweł. Pe bibaht rakłoro sys hyria mizipen i na kamełys te
kereł buty. Na kandełys ni peskre dades, ni da. Bede Mustafake
zadziałys siero, so wybarioła łeskre ćhawestyr i kon pe phure
bersia łen urykireła. Aladyn ćhi peske dołestyr na kerełys i pe
cełe dywesa hylciołys rawyre rakłorenca i dynalipena peskre
kerełys. Ciro nasiełys i Mustafa phuryja i syr dowa sy
phurypnasa jawia naswalipen. Maruda sys łaćhi romni i ceło
ciro dełys but peskre romestyr ne Aladyn pes na sparudzia.
Phuro gadzio meja pośli sawoś ciro ne te meryben zadziałys
łeske siero so duredyr jaweła łeskre romniasa i ćhawesa. Kana
Maruda korkory saresa pes załełys i sare zoriendyr kerełys saro
kaj łakro ćhawo te na pireł bokhało i obreskirdo. Htyłełys pes
saweś buciendyr a so na sys buty bikinełys kotyra kherestyr,
kaj te kineł soś te haben. Pał nahara na sys so te bikineł i
najekwar phury gadziory i łakro ćhawo pirenys bokhałe.
Aladyn sodywes nasiełys rakłorenca te foro. Durałestyr
sys dyćło kaj łeskro kher sy ciororo. Rakłoro sys rydo dre purane,
pozasyde fliki, a pe hera sys łes mełali phuw bo pe tyraha hara
na sys łes łowe. But moły działys bokhało te soweł ne pał ćhi na
kamełys te dział te buty. Sawoś dywes Aladyn wygeja kherestyr,
kaj te nasieł kajś, rawyre mizipnenca. Dre foro podgeja te jow

W pewnym chińskim mieście, dawno, dawno temu żył
sobie biedny krawiec o imieniu Mustafa ze swoją żoną Marudą
i synem Aladynem. Krawiec ciężko pracował, żeby utrzymać
swoją rodzinę. Mijały lata i kiedy Aladyn podrósł, ojciec
postanowił nauczyć go swojego fachu. Niestety chłopiec miał
w głowie jedynie zabawę i psoty i nie słuchał słów ojca ani
matki. Biedny Mustafa bardzo martwił się, co też wyrośnie z
jego syna i z czego wszyscy będą żyć, jeśli Aladyn nie przejmie
warsztatu. Aladyn tymczasem uciekał od pracy jak tylko mógł
i razem z innymi nicponiami biegał po ulicach swojego miasta i
różne psoty wyprawiał. Czas płynął i Mustafa się zestarzał i
jak to zwykle bywa ze starością przyszły choroby. Maruda była
dobrą kobietą i przez cały czas troskliwie opiekowała się mężem,
ale Aladyn nie zmienił się mimo choroby ojca. Biedny krawiec
zmarł po pewnym czasie, ale do końca nie przestał martwić się
o swoją żonę i syna. Teraz Maruda sama musiała zadbać o
siebie i swojego niedobrego syna. Podejmowała się różnych prac
a kiedy było trzeba sprzedawała różne rzeczy z domu, żeby kupić
coś do jedzenia. Wkrótce nie było już co sprzedawać i bieda
wielka zagościła w domu staruszki.
Aladyn codziennie bawił się na ulicy. Od razu było
widać, że w jego domu panuje niedostatek. Chłopak miał na
sobie stare, połatane ubranie a na nogach tylko brud z ziemi bo
na buty nie było ich stać. Nie raz głodny szedł spać, ale nigdy
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phuredyr gadzio rydo syr muzułmańsko rasiaj. Pełdy sawoś ciro
murś przydykhełys pes rakłoreske i dzia phendzia:
- Syr tut khares?
- Aladyn – odphendzia rakłoro.
- Kon sys tyro dad? – pałe pućcia pes gadzio.
- Myro dad kharełys pes Mustafa, sys krawcosa, ne meja
warykicy bersia dałeske- phendzia Aladyn.
Rasiaj lija te obłeł Aladynos i te roweł ... syr przećhija phendzia:
- Tu san myre pszałeskro ćhawo, pał jekwar tut prynćkirdziom
dzia sa podymen te myro pszał Mustafa! Hyria pes kerdzia
kaj na dykciom man myre pszałesa!
Aladyn na śty halołys so rakireł do gadzio i kamełys łestyr te
hylcioł, bo phendzia peske kaj dawa sy sawoś dynało manuś,
ne rasiaj pałe rakirełys:
- Dzia sy, miśto siundzian. ... me som tyro kak, kharaw man
Muhammado. But bersia beśto somys dre durykani Afryka,
dołeske na rakciam men sygiedyr.
Pałe zdykcia pe rakłorestyr i phendzia:
- So me dykhaw? Ćhawo myre pszałeskro pireł dre poreskirde
fliki. Na śty pe dawa te dykhaw. Na ha tuga Aladyno kana
tyro dzipen pes sparuweła!
Aladyn paćcia kaj do gadzio sy łeskro kak, ne pe bibaht
dzia na sys. Ciacies murś sys baro mago, sawo rodełys
majbaredyr pe sweto miśtypen. Wydykcia dre peskre fody, kaj
dre Chiny sy dzido jek rakłoro, sawo mogineł te rakheł do
miśtypen. Do rakłoresa sys Aladyn. Mago rakcia Aladynos i
dołeske hohadzia kaj sy łeskro kak.
Hohano kak kindzia Aladynoske łaćhe, barwałe fliki
ciaciune pharestyr i siukar, newe tyraha łaćhe cypkatyr. Aladyn
dzia siukar sys rydo syr khynigo. Śtonda, śtondatyr kak butedyr
pes udełys Aladynoske, dołeske zamangdzia łes te peskro kher.
Mago kindzia but habena i rawyr kotyra i saresa jawia te

nie narzekał i nadal nie szukał pracy. Pewnego dnia do Aladyna,
który jak zwykle wyszedł z domu, żeby pobiegać bez celu po
mieście, podszedł starszy jegomość ubrany jak mnich
muzułmański. Mężczyzna przyglądał się chłopcu przez pewien
czas, a potem zapytał:
- Jak się nazywasz?
- Aladyn – odpowiedział chłopiec.
- A kim jest twój ojciec? – znowu spytał nieznajomy.
- Mój ojciec Mustafa był krawcem, ale zmarł kilka lat temuodpowiedział Aladyn.
Nagle mnich zaczął ściskać zaskoczonego Aladyna i płakać
....a kiedy się trochę uspokoił powiedział:
- Mój drogi bratanku, od razu poznałem, że jesteś synem mojego
kochanego brata Mustafy. Jaki ty jesteś do niego podobny! Jaka
szkoda, że nie zdążyłem spotkać się z moim bratem!
Aladyn nie mógł zrozumieć, co znaczą wszystkie te słowa
obcego człowieka i już chciał uciekać, bo pomyślał, że to pewnie
jakiś szalony człowiek, ale mnich znowu zaczął przemawiać:
- Tak, tak dobrze słyszysz ... jestem twoim stryjem
Muhammadem. Od wielu lat mieszkam w dalekiej Afryce i
dlatego nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy.... – potem spojrzał
na chłopca jeszcze raz i dodał - Co ja widzę?! Syn mojego
kochanego brata chodzi w podartych łachmanach! Nie mogę
na to pozwolić, nie martw się Aladynie, twój los się odmieni!
Aladyn uwierzył w końcu, że nieznajomy jest jego
stryjem, ale niestety prawda była inna. Mężczyzna był wielkim
magiem, który przybył do miasta Aladyna w poszukiwaniu
największego skarbu na świecie. Ze swoich magicznych kart
wyczytał, że tylko dzięki Aladynowi uda mu się go zdobyć, więc
oszukał chłopca, żeby zdobyć jego zaufanie. Fałszywy stryj
zabrał Aladyna do najlepszego sklepu w mieście i kupił mu strój
z prawdziwego jedwabiu i buty z mięciutkiej skórki, tak bogate i
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Aladynoskro kher. Gił łeskre datyr pałe rowełys i udełys kaj
dzi łes dukhał pał peskre pszałestyr Mustafatyr. Maruda
nijekwar na siundzia kaj łakre romes sys pszał, sawo wytradyja
pał thema i ćhija rasiasa. Pośli sawoś ciro paćcia łeske, bo kon
syr na semenca, mogineł dzia miśto te załeł pes łakre ćhawesa
i te kineł łenge pał ćhi habena i fliki. Phury gadziory butedyr
frejdzija, syr siundzia kaj Mahommedo wysyklakireła Aladynos
pe parutarostyr. Do cirostyr syr jawia te jone mago, saro dre
Aladynoskro kher sparudzia pes pe fededyr. Sys łen haben a
Aladyn miśto i sygo syklakirełys pes syr te ćheł łaćhe
parutarosa. Syr Maruda i Aladyn dre saro paćte magoske,
Mahommedo khardzia Aladynos i phendzia łeske kaj sykaweła
łeske baro dzieło i deła Aladynoske bary misja.
Wykendyne pes sodujdziene pał foro, dzianys hara ciro
i ćhi na rakirenys. Syr dogene te phuro weś hohano kak phendzia:
- Aladyno, posiun man kana miśto! Myre magiczna fody phende
mange, kaj dre da weś garudo sy majbaredyr miśtypen pe sweto
a tu san jek manuś pe phuw, sawo mogineł łes te odrakheł. So
man na kandesa, spereła pe tutyr bary bibaht! – saro phendzia
hyrie, sparude rakirybnasa.
Rakłoro wystrasija i kana przećhija te pacieł kaj da
gadzio sy łeskro kak. Dariasa odphendzia:
- Halijom, myro kak. Dre saro tut kandawa.
- Miśto myro ćhaworo – phendzia mago i pośtył lija te rakireł
saweś zakośte ława, sawe sykade gił łendy baro bar. Pe bar sys
sastruno waśt.
- Htyłesa pał do waśt i hadesa bar te berga, zdziasa schodenca
maśkirał. Syr terdziosa pe desiu tryto schodko, phenesa tyro
ław, ław tyre dadeskro i papuskro. Dre do ciro pirawena pes gił
tutyr wudara i dykhesa tryn khera. Te jek jawena tykne
sownakune łowe, te rawyr jawena rupune łowe, te tryto bare
sownakune łowe. Zarypyr tuke miśto, przedziasa pełdy tryn

piękne, że nawet król by się ich nie powstydził. Aladynowi coraz
bardziej podobał się jego stryj, więc zaprosił go do swego domu
na kolację. Mag kupił jeszcze wiele podarków i pyszne jedzenie
i z wszystkimi pakunkami przybył do domu Aladyna. Przed jego
matką ponownie z płaczem opowiadał o swoim żalu z powodu
śmierci swojego kochanego brata Mustafy. Maruda nigdy nie
słyszała od swojego męża o bracie, który został mnichem i
wyjechał do Afryki, ale uznała, że to wszystko prawda, bo obcy
człowiek nie miałby powodu, żeby obdarować ich takimi
wspaniałościami. Kobieta jeszcze bardziej się ucieszyła, gdy mag
obiecał, że wyuczy Aladyna kupieckiego fachu. Od czasu
przybycia fałszywego stryja w domu Aladyna wszystko zmieniło
się na lepsze. Nie brakowało jedzenia, a Aladyn został pilnym
uczniem i szybko uczył się, jak być dobrym kupcem.
Maruda i Aladyn do końca uwierzyli w dobre zamiary
swojego afrykańskiego krewnego i wtedy mag powiedział
Aladynowi, że chce mu pokazać coś ważnego i powierzyć wielką
misję. Wybrali się we dwóch za miasto. Szli przez długi czas
nic nie mówiąc. Gdy dotarli do starego lasu, fałszywy stryj
powiedział:
- Aladynie, słuchaj dobrze, co ci powiem! Moje magiczne karty
wyjawiły mi, że w tym lesie jest ukryty największy skarb na
ziemi, a ty jesteś jedynym człowiekiem, który może go odnaleźć.
Musisz mi być jednak posłuszny, bo inaczej spotka cię wielkie
nieszczęście! – dokończył dziwnym i złym głosem.
Chłopiec był bardzo wystraszony i zaczynał wątpić, że
człowiek który przed nim stoi jest bratem jego ojca. Mimo
strachu, po chwili odpowiedział jednak:
- Rozumiem stryju, będę ci posłuszny.
- To dobrze mój chłopcze – odpowiedział mag i wymówił
zaklęcie, które pokazało kamienną płytę tuż przed nimi. Na
środku płyty był metalowy uchwyt.
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khera ne na ni tuke frej te łeł nijek łow. Pał khera sy siukar weś,
dre sawo sy rukha pe sawe barion łaćhe bara. Maśkirał weś sy
terdo baro bar a pe łestyr lampa... Łesa do lampa i jandesa ła
mange. Grota rakheł bary magia, sawy mogineł tut de
zarykireł....
Aladyn zdykcia pe kakestyr Muhammadostyr, ne na
dykcia peskre kakes a hyrie manusies sawo pał peskro miśtypen
syr ćhi by łes zamardziaby. Mago dykhełys pe łestyr holinasa.
- Przepejom bedo, dyjom man te hohaweł! Dawa na ni pszał
myre dadeskro a sawoś hyria manuś –phendzia kokoro te pe
Aladyn a dariatyr zameja dre łestyr dzi.
- Łe da jangruść – pałe rakirełys mago i dyja łeske jangruśc sawy
zlija peskre waśtestyr- da jangruść rakheła tut hyrie magiatyr,
sawy sy te grota. Rypyr na łe ćhi rawyr syr lampa!
Darełys pes bedo Aladyno ne lija jangruść i dogeja te
baro bar. Htyłdzia pał waśt i na paciełys kokoro peske .... kokoro
hadyja tasawo pharo bar. Zgeja pe schody, a syr terdzija pe
desiu tryto schodko wyphendzia peskro ław, ław peskre
dadeskro i papuskro. Saro kerdzia pes dzia syr phenełys mago.
Piradzine wudara a Aladyn przegeja pełdy jek kher, dre sawo
sys tykne sownakune łowe, pełdy rawyr kher, dre sawo sys
rupune łowe i pełdy tryto, dre sawo sys bare sownakune łowe.
- Dakicy barwalipen paśto sy teł phuw a me i myry daj dre bida
i bok sam dzide. Kuty da łowe kerdeby jamendyr barwałen
manusien – dzia peske rakirełys dre siero Aladyno ne darełys
magostyr, dołeske nalija nijek łoworo.
Dogeja te weś i pałe peskre jakhenge na paciełys, pe rukha
barionys łaćhe bara, ne Aladyn na zreskirdzia nijek. Dogeja te
baro bar, pe sawo sys terdy lampa. Dariasa lija Aladyn lampa
te waśta i garudzia ła peske pał brek. Ćhi pes na sykadzia, ni
mułe, ni rawyr daria.
- Udeła pes mange te wydział ceło da grotatyr – phendzia peske

- Złapiesz za uchwyt i uniesiesz kamień, potem zejdziesz po
schodach w dół a na trzynastym schodku wypowiesz swoje imię,
imię swojego ojca i dziadka. Wtedy otworzą się przed tobą drzwi
i zobaczysz trzy komnaty. W pierwszej będą małe złote monety,
w drugiej – srebrne, w trzeciej – wielkie złote dinary. Zapamiętaj
sobie dobrze!, przejdziesz przez te trzy komnaty, ale nie wolno
ci zabrać nawet jednej monety. Za komnatami znajduje się
piękny ogród z drzewami, na których rosną drogocenne kamienie,
a na jego środku jest wielki kamień, na którym stoi lampa
oliwna...Weźmiesz tą lampę i przyniesiesz ją do mnie. Jaskinię
strzegą wielkie czary, które mogą ci zaszkodzić ...
Aladyn spojrzał na stryja Muhammada ze strachem, ale nie
zobaczył już stryja, ale zaślepionego chciwością człowieka,
który patrzył na niego zimnymi i pełnymi złości oczami.
- Biada mi, dałem się oszukać! To nie jest brat mojego ojca, ale
jakiś zły i niebezpieczny człowiek – pomyślał jeszcze bardziej
wystraszony Aladyn.
- Weź ten pierścień – odezwał się mag i podał chłopcu pierścień,
który zdjął ze swojej dłoni – on obroni cię przed czarami, które
bronią jaskini. Pamiętaj, nie bierz niczego oprócz lampy!
Bardzo się bał biedny Aladyn, ale wziął pierścień i podszedł do
kamienia. Złapał za uchwyt i sam nie mógł uwierzyć .... lekko
podniósł ciężki kamień. Zszedł po schodach licząc każdy stopień
a gdy stanął na trzynastym, wypowiedział swoje imię, imię
swego ojca i dziadka. Stało się tak, jak mówił mag. Otworzyły
się drzwi. Aladyn przeszedł przez pierwszą komnatę pełną
małych złotych monet, przez drugą pełną srebrnych monet i
przez trzecią pełną wielkich złotych dinarów.
- Tyle bogactwa leży pod ziemią a ja i moja matka przez lata
cierpimy głód i biedę, nawet mała garść tych skarbów uczyniła
by z nas bogaczy – tak sobie myślał Aladyn, ale bał się gniewu
maga, więc nie wziął nawet jednej monety.
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Aladyn – ne dakicy barwalipena daj mekhawa a jek lampa
zaława? – i lija te garuweł dre kisyka łaćhe bara i sownakune
łowe.
Mago ziakirdo sys pe berga i dełys pe łestyr godli:
- Aladyno so dzia hara doj keres, dynało mizipen, sygo wydzia!?
- Dziaw, dziaw myro kak- odphendzia Aladyn
Syr dogeja te bar Muhammado dyja godli:
- Pode mange lampa!
- Dawa tuke ła, syr wydziawa – odphendzia Aladyn.
- Pode mange lampa!!! – pałe dyja godli, parno holinatyr mago.
... ne Aladyno na dyja łeske lampa, pał dowa zarysija i garudzija
dre grota. Dre siero peske ućhudzia kaj mago zamareła łas so
doreseła lmpa.
- Przekosiaw tut Aladyno!!!- dyja godli Muhammado.
Halija kaj rakłoro na wydziała, dołeske wyphendzia
zakośte ława i phandzia grota. Aladyno kamełys te hadeł baro bar,
ne kana na sy łes tasawy zor. Rakłoro ćhija zaphando. Zorałes
dełys godli, kaj konś łes te wymekheł na nikon na podyja łeske waśt.
Hara rowełys pe peskro dzipen, pośli sawoś ciro bez zoriatyr i
bokhało zasucia. Syr dzingadzija, na dzinełys kicy ciro sys phando
teł phuw. Działys dre sare ryga te rakheł wydziaben, ne ćhi na rakcia.
- Na ni man pani i haben, sygo merawe teł da phuw- phendzia
peske Aladyn i zaphagirdzia waśta... dre jek ciro sykadzia pes
gił łestyr baro gadzio:
- Me som dżino jangruściatyr, raj panieskro, bałwalakro i
phuwiakro. Phen so kames myro raj a me dowa kerawa.
Aladyn na dzinełys kaj dowa sy ciacio, paciełys kaj dawa saro
sune pes łeske deł ne phendzia:
- Załe man da grotatyr!
Dre jek ciro sys dre weś, kokoro bo dżino kajś przepeja. Aladyn
hadyja siero te berga i dykcia boliben.
- Som pe frej – dyja godli i naścia te peskro kher.

Doszedł do ogrodu i własnym oczom nie wierzył, kiedy zobaczył
drzewa, na których rosły drogocenne kamienie, ale nie zerwał
nawet jednego. Doszedł do wielkiego głazu, na którym stała
stara zakurzona lampa, ze strachem wziął lampę i schował za
pazuchę. Nic się nie pojawiło, ani duch, ani potwór.
- Może jednak uda mi się wyjść cało z tej jaskini – pomyślał
trochę spokojniejszy Aladyn – ale tyle bogactwa zostawię, a
tylko lampę zabiorę? – i zaczął pakować do kieszeni i drogocenne
kamienie i złote monety.
Mag stojąc nad jaskinią, coraz bardziej się niecierpliwił i zaczął
głośno wołać:
- Aladynie, pośpiesz się, co tam wyprawiasz głupi smarkaczu!?
- Idę już, Idę! – odpowiedział Aladyn
Kiedy doszedł do wejścia Muhammad krzyknął:
- Podaj mi lampę!
- Najpierw wyjdę – odpowiedział Aladyn .
- Podaj mi lampę !!! – znowu krzyknął blady ze złości mag.
... ale Aladyn nie podał mu lampy, tylko zawrócił i zszedł w
głąb jaskini, bo pomyślał, że gdy odda lampę czarodziej na
pewna go zabije.
- Bądź przeklęty Aladynie!!! – krzyczał Muhammad, a gdy
zrozumiał, że chłopiec nie wyjdzie, użył zaklęcia
i zamknął jaskinię.
Aladyn próbował podnieść kamień, ale tym razem ciężar ani
drgnął. Chłopiec był uwięziony. Krzyczał głośno, prosząc o
ratunek, ale nikt nie przyszedł mu z pomocą. Płakał przez długi
czas nad swoim losem, aż w końcu zmęczony i głodny usnął.
Gdy się obudził, sam nie wiedział, jak długo jest w jaskini.
Szedł we wszystkie strony i szukał wyjścia, ale wszystko na
nic.
- Bez wody i jedzenia przyjdzie mi tu umrzeć – pomyślał Aladyn
i załamał ręce ... i nagle pojawiła się przed nim wielka postać:
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Syr jawia pe śteto przemangdzia peskre da kaj dzia hara
na rysiołys i saro łake ophendzia. Maruda rowełys frejdatyr,
kaj łakro ćhawo tasawe bibahciatyr, ceło i sasto rysija te kher.
Aladyn garudzia sownakune łowe i łaćhe bara. Jandzia łen
dakicy kaj na darenys pes ciororypnatyr. Na hanys tuga pał
hohane kakestyr, bo miśto haline kaj wytradyja te peskro them.
Dywesa nasienys a Aladen syr haredyr bawinełys pes rawyre
rakłorenca. Najekwar zadziałys dre siero pe so magoske sy do
lampa. Sawoś dywes lija ła te obdykheł sare rygiendyr.
- Lampa syr lampa – phendzia peske- i lija ła te okhoseł melendyr
... Dre jek ciro sykadzia pes gił łestyr rawyr dżino i dzia phendzia:
- Me som dżino lampatyr, majbaredyr dżino pe sweto. Kerawa
saro so kames, myro raj.
Kana Aladyn saro halija, hyria mago kamełys te jaweł rasa
majbaredyre dżinoskre. Dżino ziakirdo sys so Aladyn pheneła,
a jow na dzinełys so te pheneł. Pośli sawoś ciro phendzia:
- Jande mange hanen i piben, sawo barwaluki i khynigi han i
pien.
Dre jek ciro dżino jandzia łeske habena pe sownakune i
rupune ciare i piben dre siukar khore wymarde łaćhe barenca.
Pośli dowa dżino siukar pes ukłonindzia i przepeja.
Przegene bersia a Aladyn na kharełys dżinos bo ćhi łestyr
na kamełys. Khetane peskre dasa sys beśto dre baht, ne na
zabyskirełys bede manusiendyr i but moły podełys łenge waśt.
Sawoś dywes pirełys peske Aladyn pe foro a daj dykheł khynigica
dział peskre manusienca. Tasawy siukar sys kaj Aladyn dre suno
na dykcia. Dzi łeske sygiedyr zamardzia i dre siero soś pes
sparudzia a syr rysija khere na za miśto wydyćhołys.
- So pes tuke kerdzia myro ćhawo, naswało san?- pućcia pes
łeskry daj.
- Dykciom majsiukarydunia dziuwla pe sweto i kana bez łatyr
na ni mange dzipen – odphendzia Aladyn.

- Jestem dżinem z pierścienia, panem wody, ziemi i powietrza.
Wykonam wszystko co rozkażesz panie.
Aladyn pomyślał, że to jakaś zjawa mu się pokazała we śnie,
ale wypowiedział życzenie:
- Zabierz mnie z tej jaskini!
Po chwili był w lesie, a dżin zniknął. Aladyn spojrzał w górę i
zobaczył niebo.
- Jestem wolny – krzyknął radośnie i pobiegł do swego domu.
Po powrocie przeprosił swoją matkę, że tak długo nie wracał i
opowiedział jej o wszystkim, co mu się przytrafiło. Maruda
rozpłakała się ze szczęścia, że jej syn cały i zdrowy wrócił do
domu. Aladyn ukrył złote monety i drogocenne kamienie,
przyniósł ich tyle, że nie musieli już martwić się o swój byt.
Nie martwił się też fałszywym stryjem, bo słusznie pomyślał,
że mag wrócił do dalekiej Afryki. Muhammad rzeczywiście
wrócił do swojego domu, bo był pewny, że Aladyn leży martwy
w jaskini.
Mijały dni. Aladyn bawił się z innymi chłopcami,
biegał po ulicach i psocił jak dawniej, ale czasami zastanawiał
się, po co magowi była ta lampa. Pewnego dnia wziął lampę i
zaczął ją oglądać ze wszystkich stron.
- Zwykła lampa – pomyślał i wytarł ją z kurzu ...
W tej samej chwili pojawił się przed nim dżin, który rzekł:
- Jestem dżinem z lampy, największym z dżinów. Wykonam
wszystko co rozkażesz panie.
Teraz Aladyn wszystko zrozumiał. Zły mag chciał być panem
największego dżina. Dżin czekał na rozkaz, ale Aladyn nie
bardzo wiedział, czego ma sobie życzyć, więc poprosił:
- Przynieś mi potrawy i napoje , jakie królowie i bogacze jadają
i piją.
W mgnieniu oka dżin przyniósł potrawy przeróżne na pięknych,
srebrnych i złotych talerzach ułożone i napoje rozmaite w
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- Na haluwaw so rakires myro ćhawo....
- Dadywes dykciom jamare khynigoskre ćha i zakamdziom man
dre łatyr cełe dziesa. Ława ła romniake! – phendzia Aladyn.
- Tu san ćhawo krawcoskro a kames te łeł pał romniatyr khynigica.
Khynigo tut wysała, a so goredyr zaphandeła dre śtaryben.
Maruda dariasa dykhełys pe peskre ćhawestyr.
- Na dar tut, myry daj. Me som raj duje dżinengro. Łe
sownakune ciare i ućhuw pe łendyr łaćhe bara i sownakune łowe.
Ligir dowa khynigoske i pomang łes kaj te deł mange peskre
ćha pał romniatyr, ne na rakir kaj som ćhawo krawcoskro.
Na udełys pe dawa Marudake, ne kedzia dzia syr ła
mangełys. Khynigoske i łeskre manusienge udyne pes łaćhe
bara i sare rakirenys kaj na dykte siukaredyr. Maruda phendzia
khynigoske kaj łakro ćhawo sy barwało, terno i siukar murś i
kameł te łeł khynigica pał romniatyr. Khynigo przylija łaćhe
bara i sownakaja, ne kuty łeske dowa sys dołeske phendzia:
- Mek tyro ćhawo jandeł mange dre ćhon ciro śtar desia tasawe
sownakune ciare łaćhe barenca i sownakune łowenca, mek do
barwalipen janden te myry fiłacin śtar desia siukar gadzicy i
śtar desia zorałe gadzie. So tyro ćhawo dowa kereła, dawa łeske
myre ćha pał romniatyr.
- Dawa pes na deła tekereł – phendzia te pe Marude, ne
ukłonindzia pes khynigoske i geja khere. Ophendzia saro
Aladynoske a jow khardzia dżinos lampatyr:
- Me som dżino lampatyr, majbaredyr dżino pe sweto. Kerawa
saro so kames, myro raj.
- Majbaredyr dżino, mangaw tut kaj te jandes mange śtar desia
sownakune ciare łaćhe barenca i sownakune łowenca, mek do
barwalipen janden te khynigoskry fiłacin śtar desia siukar
gadzicy i śtar desia zorałe gadzie.
Dżino przepeja a pał jek ciro gił kher Aladynoskro terde
sys śtar desia siukar gadzicy i śtardesia zorałe gadzie, sawe

dzbanach zdobionych drogocennymi kamieniami. Potem dżin
się ukłonił i zniknął.
Minęły lata, Aladyn nie wzywał ani dżina z pierścienia,
ani z lampy, bo niczego od nich nie potrzebował. Razem z matką
żyli dostatnio, ale zawsze pamiętali o ubogich, którym pomagali
w potrzebie. Pewnego dnia Aladyn chodził sobie po mieście i
ujrzał orszak księżniczki tak pięknej, że nawet we śnie
piękniejszej nie widział. Aladynowi zahuczało coś w głowie i
w sercu i kiedy wrócił do domu nie wyglądał za dobrze.
- Co ci się stało synku, może jesteś chory? – zapytała
zaniepokojona matka.
- Widziałem najpiękniejszą kobietę na świecie i bez niej nie ma
dla mnie życia – odpowiedział Aladyn.
- Nie rozumiem o czym mówisz synku ...
- Dzisiaj zobaczyłem córkę naszego króla i pokochałem
księżniczkę całym sercem. Muszę się z nią ożenić! – oznajmił
stanowczo Aladyn
- Jesteś synem krawca, a chcesz prosić o rękę księżniczki. Król
cię wyśmieje, albo co gorsze każe zamknąć w lochu - Maruda z
lękiem popatrzyła na swojego syna.
- Matko, nie bój się o mnie, przecież jestem panem dżinów. Weź
trzy złote talerze i ułóż na każdym z nich drogocenne kamienie
i złote monety. Zanieś je królowi i poproś w moim imieniu o
rękę jego córki, ale nie mów mu, że jestem synem krawca.
Bardzo się to nie podobało Marudzie, ale zrobiła, o co ją prosił.
Król i jego ludzie podziwiali klejnoty tak piękne, jakich jeszcze
nie widzieli. Maruda powiedziała, że przyszła prosić o rękę
królewskiej córki w imieniu swojego syna Aladyna, który jest
bogatym, młodym i przystojnym młodzieńcem. Król przyjął
podarunek, ale zażądał jeszcze:
- Niech twój syn Aladyn dostarczy mi w ciągu jednego miesiąca
czterdzieści złotych talerzy, a każdy talerz niech będzie
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rykirenys sownakune ciare łaćhe barenca i sownakune łowenca.
- Dzias te khynigoskry fiłacin – phendzia Aladyn i geja gił
łender.
Syr khynigo dykcia tasawo baro barwalipen, dyja
Aladynoske pał romniatyr peskre ćha khynigica. Dre do dywes
kerde baro biaw. Biaw działys a Aladyn phendzia dżinoske
lampatyr kaj te wyćhuweł łeske i łeskre romniake fiłacin nadur
khynigoskre fiłacinatyr. Dżino pałe przepeja a pał nahara
terdzija gił Aladynostyr siukar fiłacin. Aladyn i łeskry romni
beśte sys peske pełdy sawoś ciro bahtałes dre newo kher. Pe
bibaht łeskre biawestyr dodzindzia pes mago Muhammado.
Mago przytradyja te Chiny i przerydzia pes pał bede, phure
parutarostyr. Pirełys pe Aladynoskro foro i dełys godli
- Lampy skinaw, purane lampy skinaw!
Dzia wypeja kaj Aladyn tradyja khynigosa i łeskre
manusienca pe polowanio. Khynigica kokory ćhija te fiłacin, syr
siundzia godli phure parutarostyr. Greho pes łake kerdzia
phures gadziores, dołeske lija purani lampa peskre romeskry i
oddyja ła parutaroske. Bedy rakli na dzinełys kicy moł sy do
lampa i sawy bibaht jandzia pe sarendyr, kaj oddyja do lampa
hohane parutaroske.
- Kana preskirawa pał saro Aladynoske!!! – dyja godli mago.
Pał nahara khardzia dżinos lampatyr i phendzia łeske, kaj te
htyłeł khynigica i te przeligireł ła cełe fiłacinasa te duratuni
Afryka.
Syr khynigo rysija polowaniostyr, dykcia kaj przepeja
kajś łeskry ćhaj i łakry fiłacin. Khynigo rozholisyja pe
Aladynostyr i phendzia kaj te wćhurden łes te śteryben.
Sphando Aladyno phaś rat przerondzia pał peskre romniatyr,
ne pe baht przybyskirdzia peske kaj sy łes zakośty janguść i
khardzia dżinos.
- Me som dżino jangruściatyr, raj panieskro, bałwalakro i

wypełniony drogocennymi klejnotami. Niech przyniesie mi te
dary 40 pięknych niewiast i 40 silnych młodzieńców, wtedy
oddam Aladynowi rękę swojej córki.
- To przecież niemożliwe – pomyślała Maruda, ale ukłoniła się
i nic nie mówiąc poszła do swego domu. Opowiedziała o
wszystkim Aladynowi, a on wezwał dżina z lampy:
- Jestem dżinem z lampy, największym z dżinów. Wykonam
wszystko, co rozkażesz panie.
- Największy dżinie proszę cię o czterdzieści złotych talerzy, a
każdy talerz niech będzie wypełniony drogocennymi klejnotami,
niech przyniosą te dary 40 pięknych niewiast i 40 silnych
młodzieńców –wypowiedział życzenie Aladyn.
Dżin zniknął, a chwile potem w domu i przed domem Aladyna
stały piękne dziewczyny i silni młodzieńcy, którzy trzymali
talerze złote wypełnione drogocennymi klejnotami.
- Idziemy do zamku króla – powiedział Aladyn i ruszył przodem,
a za nim cały orszak z darami dla króla.
Król nie miał już wątpliwości i zgodził się, aby Aladyn ożenił
się z jego córką. Tego samego dnia odbyło się huczne wesele, a
nim się skończyło, Aladyn poprosił dżina z lampy o
wybudowanie pałacu naprzeciwko królewskiego zamku. Dżin
jak zwykle zniknął, ale po chwili obok zamku stanął pałac
przepiękny. Aladyn zamieszkał w nim ze swoją żoną i żyli tak
sobie szczęśliwie przez pewien czas. Niestety wieści o jego
zaślubinach z księżniczką rozeszły się po całym świecie i na
nieszczęście dotarły też do maga Muhammada. Mag przybył
do Chin i przebrał się za ubogiego handlarza, który skupuje
lampy oliwne. Codziennie chodził po ulicach miasta Aladyna i
nawoływał:
- Lampy kupuje, stare lampy kupuje!
Zdarzyło się tak, że Aladyn wyjechał z królem na polowanie.
Księżniczka sama została w pałacu i usłyszała głos ubogiego
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phuwiakro. Phen so kames myro raj a me dowa kerawa.
- Myro łaćho dżino, wytyrdyjan man grotatyr i kana pode mange
waśt. Ryśkir mange myre romnia, fiłacin i lampa – phendzia
Aladyno.
- Przemangaw tut myro raj, ne na som tasawo zorało syr dżino
lampatyr. Na kerawa so kames, ne moginaw tut te ligireł te
siukar khynigica.
- Miśto, mek dzia jaweł.
Dre jek ciro Aladyn pałe sys te peskry fiłacin, a paś łestyr beśty
sys łeskry zarondy romni.
- Na row myry romni – pośtył phendzia Aladyn- na hara saro
jaweła miśto.
Khynigica ophendzia Aladynoske so pes kerdzia i zadziałys dre
siero kaj na udeła pes łenge te hylcioł hyria magoske, dołeske
kaj jow kameł te łeł ła pał romniatyr. Dre do ciro Aladyno
pokhościa jangruść i terdzija gił łestyr dżino:
- Me som dżino jangruściatyr, raj panieskro, bałwalakro i
phuwiakro. Phen so kames myro raj a me dowa kerawa.
- Myro łaćho dżino, jande mange drab sawo zamarła hyrie
Muhammados – phendzia Aladyno.
Dżino przepeja a gił Aladynostyr terdo sys tykno
khororo. Aladyno wćhudzia kuty drab te moł i phendzia peskre
romniake kaj te khareł magos pe haben i te pheneł łeske kaj
jaweła łeskre romniasa.
- Syr dowa phenesa naćhuw moł te duj głazy i phen kaj kames
te wypieł pał tumary baht. Muhammado pacieł kaj khynigo
obćhindzia mange siero, dołeske ćhi na haloła. Ker dzia syr
phenaw a saro pes udeła.
Dar bary peja pe khynigicatyr, ne saro kerdzia syr łake
phendzia Aladyno. Dałe mołosa sys łen baht bary i
Muhammedo wypija hyria moł i peja muło. Aladyno rakcia
paś łestyr zakośty lampa i khardzia dżinos.

kupca. Żal się jej zrobiło staruszka, więc postanowiła, że
podaruje mu starą lampę Aladyna. Biedna dziewczyna nie znała
tajemnicy lampy i nie wiedziała ile nieszczęść sprowadzi na
wszystkich, oddając ją fałszywemu kupcowi.
- Teraz odpłacę ci się Aladynie!!! – krzyknął mag, a po chwili
rozkazał dżinowi z lampy przenieść cały pałac Aladyna razem
z jego piękną żoną do dalekiej Afryki.
Po powrocie król ujrzawszy, że pałac i jego córka przepadli,
rozgniewał się okrutnie na Aladyna i kazał zamknąć go w
więzieniu. Uwięziony Aladyn pół nocy rozpaczał i płakał za
ukochaną żoną, aż w końcu przypomniał sobie o pierścieniu.
Wezwał natychmiast dżina.
- Jestem dżinem z pierścienia, panem wody, ziemi i powietrza.
Wykonam wszystko co rozkażesz panie.
- Mój dobry dżinie, już raz uratowałeś mi życie, pomóż mi i
teraz. Sprowadź do mnie moją żonę, pałac i lampę –
wypowiedział życzenie Aladyn
- Wybacz panie, nie jestem tak silny jak dżin z lampy. Nie mogę
spełnić twego życzenia, ale mogę ciebie przenieść do pięknej
księżniczki.
- Dobrze, takie jest więc moje życzenie.
Po chwili Aladyn był w swoim pałacu, a obok niego siedziała
zapłakana księżniczka.
- Nie płacz ukochana żono – powiedział cicho Aladyn – już
wkrótce będziesz wolna.
Księżniczka opowiedziała Aladynowi co się stało i martwiła
się bardzo, że nie uda im się uciec od złego maga, tym bardziej,
że Muhammad postanowił się z nią ożenić. Wtedy Aladyn
potarł pierścień i stanął przed nimi dżin.
- Jestem dżinem z pierścienia, panem wody, ziemi i powietrza.
Wykonam wszystko, co rozkażesz panie.
- Mój dobry dżinie, pomóż mi jeszcze raz. Przynieś mi truciznę,
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- Me som dżino lampatyr, majbaredyr dżino pe sweto. Kerawa
saro so kames, myro raj.
- Majbaredyr dżino, mangaw tut odligir jamen i jamary fiłacin
pe haratuno śteto te Chiny. – phendzia Aladyno.
Dżino przepeja a pośli jek ciro fiłacin terdy sys pe
haratuno śteto a pał nahara przynaścia te jone khynigo, sawo
frejdziołys kaj łeskry ćhaj pes odrakcia. Dołe cirostyr Aladynos
i łeskre romnia na sys ni sawe bibahcia.

która zabije okrutnego Muhammada– wypowiedział życzenie
Aladyn.
Dżin zniknął, a przed Aladynem stał malutki dzbanek. Aladyn
wlał kilka kropel trucizny do dzbana z winem i powiedział żonie,
żeby zaprosiła maga na kolację i oznajmiła mu, że zgadza się
go poślubić.
- Kiedy to powiesz, nalej wino do dwóch kielichów i powiedz,
że chcesz wnieść toast za wasze wspólne szczęście.
Muhammad na pewno myśli, że król ściął mi już głowę, więc
nic nie podejrzewa. Zrób tak jak mówię ukochana żono, a
zobaczysz, że wszystko się uda.
Księżniczka bała się okropnego maga, ale zrobiła tak, jak
powiedział Aladyn. Tym razem szczęście im dopisało i po
pierwszym łyku zatrutego wina Muhammad padł martwy.
Wówczas Aladyn chwycił lampę, którą mag miał przy sobie i
wezwał dżina.
- Jestem dżinem z lampy, największym z dżinów. Wykonam
wszystko, co rozkażesz panie.
- Największy dżinie proszę cię, odeślij nas i nasz pałac do Chin
–wypowiedział życzenie Aladyn.
Dżin zniknął, a po chwili pałac stał na dawnym miejscu, a król
wbiegł do środka, bardzo rad, że odzyskał swoją córką. Od
tego czasu nic już nie zakłócało szczęścia Aladyna i jego żony.
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