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PëTanIa MarIolCZI
Rómk Drzéżdżónk

Jak wa wiéta, môłé 
dzecë baro lubią sã 
wcyg ò cos swòjich 
starszich pëtac. Takô je 
téż Mariolka, co mô piãc 
lat. Dzéwczãtkò mëmie 
i tatkòwi zadôwô tësącë 
pëtaniów, a ti cerplëwie 
na nie òdpòwiôdają.

–  Mëma,  czemù 
wòda w mòrzu je słonô? 
– pitô sã Mariolka.

– Mie sã wëdôwô, że 
aniółczi, jaczé w blón-
kach mieszkają, czej 
widzą jak chto je nie-
grzeczny, tedë płaczą. 
Słoné łizë jima z òczów 
ceczą i kroplama desz-
czu do mòrza spôda-
ją. Temù òno je słoné 
– òdpòwiedza mëma.

Mariolka kąsk pò-
mëszla, i rzekła:

– Mëma, jeżlë aniół-
czi w blónach miesz-
kają, tej téż mùszą nad 
zemią nieczedë płakac, 
a w rzékach i jezorach 
wòda słonô nie je.

– Mòże ne aniół-
czi wiedzą, że lëdze 
brëkùją leno miodny 
wòdë do picô. Dlôte 
òne, czej ùzdrzą co 
złégò, lecą nad mòrze 
i tam płaczą.

– Jeżlë aniółczi pła-
czą blós nad mòrzã, tej 
czemù kòl nas padô?

– Hmm, jak na zemiã 
padô, tedë wiedzec je, 
że òne swiat pòdléwają, 
żebë wszëtczé roslënë 
fejn rosłë. 

– Aha! A skąd sã 
wzãłë roslënë?

– dôwno temù na 
zemi nie bëło nick òkróm 

– To je takô do-
brô białka, jakô mô 
bôczënk nad roslë-
nama i zwiérzãtama. 
Pòsłëchôj dali. Nën-
ka Roda widzącë tak 
smùtną zemiã, poprosëła 
słunuszkò, bë no ògrzało 
zemiã. Słunuszkò rôd sã 
zgòdzëło, ale rzekło, że 
czasã bãdze mùszało 
òdpòcząc. Stąd mómë 

spac. Temù jegò wid je 
wiele słabszi jak słu-
nuszka.

– Mëma, co bëło 
dali?

– Czej na zemi zro-
biło sã cepli a widni, 
Nënka Roda wzãła 
séwankã i zaczãła sôc 
wszelejaczé roslënë pò 
całi zemi. Czedë ne 
pëszno ùrosłë białka 
wëpùszczëła ze swòjégò 
szërtucha schòwóné tam 
zwierzãta. Jima baro to 
sã widza, wiãc chùtkò 
rozeszłë sã pò całim 
swiece. Na kùńc na 
zemiã wëszłë z szërtu-
cha dzecë Nënczi Rodë. 
To bëlë lëdze.

– Taczi jak më, jo? 
– Mariolka rzekła to 
spiącym głosã.

– Jo, taczi sami. 
A jak òni wëszlë z negò 
szërtucha, bëlë ju baro 
zmãczony, bò pòmôgalë 
swòji nënce sôc roslënë 
i pilowalë zwierzãta. 

Mariolka zéwnãła, 
zamkła òczka, a mëma 
smùcząc jã pò głowie 
cëchò pòwiedza:

– A pòtemù òni 
pòszlë spac, tak jak 
Mariolka terô – wzãła 
córeczkã na rãce i za-
niosła ùspóną do łó-
żeczka.

Dobri nocë dzecë 
Nënczi Rodë!

nadżich skałów, wiôl-
dżich kamów i piôskù, 
chtëren wiater rozséwôł 
pò swiece. Wtenczas 
bëło baro kòmùdno 
i smùtno. Słunuszkò 
nie ògrzéwało zemi, 
a miesądz nie rozwid-
niôł nocë. Widzącë to 
Nënka roda…

– a chto to je Nënka 
Roda?

dzéń a noc…
– a w nocë je mie-

sądz! – redosno zawòła 
Mariolka i pòkôza rącz-
ką za òkno. – Taczi jak 
nen!

– Jo, to je nen jistny, 
jaczégò Nënka Roda 
wtenczas pòprosëła, bë 
nen, jak słunuszkò mdze 
spało, rozwidniôł swiat, 
leno tak bë lëdze mòglë 
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ÒDMIna I ÒToMIn
Janusz Mamelsczi

Kòl Gduńska je 
piãkné jezoro. Rozcy-
gô sã westrzód lasów, 
kòl górë, co jã zwą Jan-
tarową.

Przódë lat mieszkôł 
tam sómny ricérz. Króm 
niegò w môłim gôrczu 
na półòstrowie bëło le 
pôrã lëdzy kònieczny 
służbë. 

Nicht z mieszkań-
ców nie wiedzôł, czemù 
znóny ricérz żëje czësto 
sóm. Òni cos tam leno 
napòmikelë ò niezji-
scony miłocë i bòlący 
zdradze. 

Tak a tak òtomin, 
bò taczé miôł miono, 
baro lubił bëc sóm. Całi 
rok nie wëchôdôł z gôr-
cza, dopiérkù jak we 
Gduńskù prowadzëlë 
ricersczi turniér. Òkòma 
tegò całé gòdzënë prze-
sôdiwôł na brzegù jezo-
ra i ò czims rozmiszlôł. 
Mòże jesz dërch wspò-
minôł dzéwczã, co mù 
sã przeniewierzëło, 
a mòże mëslôł ò tajem-
ny mòrzëcë, co mieszka 
w jezorze. Pòwiôdelë 
ò ni starszi lëdze. Bòdôj 
miała wiôlgą mòc, cza-
rza swòją ùrodą i spié-
wem, a pòtemù wcyga 
w głãbòką toniã jezora. 
Temù téż lëdze jezoro 
mijelë z dalek.

Òtomin nic so nie 
robił z tich strachów. 
A mòże nawetka żdôł 
na wòdną pannã?

Jednégò dnia, jak 
słuńce sã skrëło za czëpë 
dãbów i chójków, z głãbi 
jezora doszłë ricerza 

zwãczi tãskny mùzyczi. 
Òne gò przeńdzewałë, 
maniłë czëcé, dëcha 
i serce. Za sztót w wie-
czórny gôrni pòkôzało 
sã nadzwëczôj snôżé 
dzéwczã. Òtomin stojôł 
jak òczarzony.

 – Jes të ale wëbëtny 
a cërplëwi – zwãcznym 
głosem przemówia ru-
sałka.

Jak przebrzmiôł 
pòmión niezwëczajnégò 
spiéwù, Òtomin przë- 
szedł nazôd do dzyrs-

kòscë.
 – Jô widzã, że to 

nie béł czas daremny. 
Mòżesz të mie wëjawic 
swòje miono, pani?

 –  mòje  miono 
je òdmina, a twòje 
Òtomin, doch jo?
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– Skądka të to wiész? 
– zdzëwòwôł sã ricérz.

 – Pòdzéróm za tobą 
ju wiele miesãcy. Të 
wzérôł na jezoro, a jô 
na ce. Wëzdrzisz mie na 
ùtcëwégò i wiérnégò.

 – Czemù lëdze mają 
ce strach? – pitôł sã 
Òtomin.

 – Lëdze są falszëwi. 
Të bë mùszôł doch ò tim 
cos wiedzec. Taczi 
chùtkò dżiną w mòjim 
jezorze. Kò të doch jes 
jiny, ni mùszisz miec 
mie strach, të jak jô 
lëdôsz òsóbnotã.

Ricérz i wiła baro sã 
mielë do se. Schôdelë sã 
kòżdą noc i pòwiôdelë 
so do samégò rena. 
Òdmina  òpòwiôda 
ò pòdwòdnym swiece, 
Òtomin ò ricersczich 
przëtrôfkach. Kòżdégò 
dnia niecerplëwie żdelë 
na wieczór.

Chòcô służba widza, 
że ksążã sã zmienił, 
mëslelë, że krëjamno 
wrëjarzi z jakąs panną. 
Nikòmù bë nie przëszło 
na mësl, że spòtikô sã 
z rusałką.

Niezmąconé szcze-
scé tich dwòje dérowało 
bez pôrã miesãcy. Jaż 
przeszedł czas na ricers-
czi turniér we Gduńskù. 
Ricérz miôł dostóną 
klëkã òd ksãca. Mùszôł 
sã òdwitac z Òdminą, 
chòcô cãżkò jemù bëło 
òstawic òblubienicã. 

– Jak jô tam strzi-

móm tëlé dniów bez ce-
bie? – jiscył sã ricérz.

– Jedz i wëgrôj. 
Zrobi to dlô mie. Të 
kwiatë cë bãdą mie 
przëbôczëwac – rzekła 
i włoża Òtominowi na 
głowã wińc z biôłich 
lekùczi. 

– Dzãkùjã cë. Bãdã 
nazôd jak nôrëchli.

– Leno nikòmù ò 
mie  n i e  pòwiôdô j 
– prosa rusałka. – Jeż-
lë të bë wëjawił naszã 
krëjamnotã, jô bë ju ni 
mògła pòkazywac sã 
w lëdzczim swiece.

 – Jô cë przëmôwióm, 
że bãdã damił – przërzekł 
Òtomin.

Ùskrzëdlony miło-
tą do Òdminë wëgrôł 
wszëtczé miónczëznë. 
Béł nôlepszi w jachanim 
na kòniu, w strzélanim 
z łãkù i w biôtkach na 
piczi. Pierszi rôz zda-
rzëło sã na gduńsczim 
turniérze, żebë jeden 
dobéł pòtrójno. 

Jak co rokù turniér 
kùńcził  sã spaniał-
im balem. Pòdôwelë 
smaczné jestkù i bël-
ny picé, gra mùzyka, 
a wszãdze bëło fùl 
piãknych dzéwczãtów, 
leno Òtomin niczemù 
sã nie cesził. Dërchem 
le mëslôł ò swòji ùkò-
chóny.

Smùtk dobëtnika nie 
dôł pòkù tima, co bëlë 
na balu. Nôbarżi to sã 
nie widzało brutkóm, bò 

niejedna sã spòdzéwa, 
że Òtomin bãdze miôł 
na niã òkò. Bëła téż 
midzë nima Subisła-
wa, córka gduńsczégò 
ksãca. Òna próbòwa  
zacząc z ricerzem gôd-
kã:

–  C z e m ù  t ë  s ã 
smãtwisz? Të doch 
môsz dobëté!

– Jô sã ceszã dobëcu, 
leno mùszã jachac na-
zôd do swòjégò gôrcza 
– òdrzekł Òtomin.

– A cëż ce tak cygnie 
dodóm? Mòże të tam 
òstawił jakąs białkã? 
To òd ni są te snôżé 
kwiatë?

Ricérz sã zaczer-
wienił, leno pamiãtôł, 
że jemù nie je wòlno 
wëjawic krëjamnotë.

– Nie pitôj sã, pani, 
bò jô cë ni mògã rzec 
nick wiãcy.

– Kò cëż, dzyrsczi 
ricerzu, mòże mòja pół-
sostra ce namówi, żebë 
të nama wiãcy rzekł 
– z przekąsem pòwiedza 
Subisława.

W tim sztërkù na zalë 
pòkôza sã Justina. Serce 
Òtomina zadërgòtało 
– to bëła jegò pierszô 
brutka.

– Cëż cë je, Òtomi-
nie, të sã ze mną nie 
przëwitôsz? – wësmiéw-
no rzekła Justina.

– Pani!  – ricérz 
klãknął i kùsznął rãkã, 
jaką Justina do niegò 
wëcygnã.

– Òtomin prawie 
chce jachac, bò doma 
żdaje na nie brutka – 
rzekła Subisława.

 – Cëż jô czëjã? 
A mie të òbwiniôsz 
ò przeniewiérkã? Chtëż 
to sã zarzékôł, że nie 
bãdze kòchôł niżódny 
białczi, leno mie?

 – Jô słowa dotrzi-
môł.

 – A skądka të môsz 
ten wińc kwiatów? Mò-
że nié òd brutczi?

 – Jô gò nie dostôł 
òd białczi, leno òd 
rusałczi.

Na zalë zarô sã stało 
cëchò. Òtomin zroz-
miôł, że nie dotrzimôł 
słowa, co gò béł dôł 
Òdminie. Stanął na rów-
né nodżi, wënëkôł ze 
zalë, wskòcził na kònia 
i jachôł kùli dechù nad 
jezoro.

Tam bëło pùsto i cë-
chò. Nick nie pòmògło 
wòłanié, chlechanié 
i proszenié ricerza. 
Òdminë nie bëło. Jaż 
kòl pòrénka Òtomin 
ùczuł cëché szeptanié:

 – Pòj do mie... .
Nie namiszlôł sã 

wcale. Skòcził do jezora 
i òd te czasu nicht gò ni 
miôł widzóné.

Jedną le wspòminką 
pò  apar tnym r ice -
rzu je jezoro, co do 
dzysdnia nazywô sã 
Òtomińsczé.

W ùszłim numrze zmiłkòwò òstôł pòdóny aùtor legeńdë „Zapadłé dwiérze”. Je to dokôz Janusza 
Mamelsczégò. Aùtora i czëtińców za felã przeprôszómë.

redakcja
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Cele:
1.Sztôłcenię ùmiejãtno-

tów òdczëtiwaniô jidee do-
kazu;

2.Wdrażiwanié ùmie-
jãtnotów wërażiwaniô gwôs-
nych sądów;

3 .Rëch towan ié  ùcz - 
niów do òdbioru kùlturë 
przez przesztôłcanié znacze-
niów słownych na òbrazowé;

4.Òdszukiwanié wôrtnotów wôżnych z pùnk- 
tu widzeniô jednostczi.

Ùmiejãtnotë:
1. Ùczéń rozmieje przenosnie ùżëté w wiér-

szu;
2. Rozmieje wërazëc swòjã òpiniã na temat 

wiérsza;
3. Ùżiwô słowiznë òceniającégò. 
I. Rozmòwa wstãpnô:
1) Co më mòżemë zrobic jak jô móm lëchò 

i jesmë smùtny? (np. jic na spacér, pògadac 
z drëchã);

2) Czedë môsz problemã, do kògò sã zwrócy-
wôsz? (np. do drëcha);

3) Jaczé problemë mają dzecë, a jaczé dozdrze-
niali lëdze? (np. pòważné, błahé, skòmplikòwóné, 
marginalné);

4) Jaczi człowiek mòże sã żôlëc, że ptôch mô 
złómóné skrzidło abò chtos drëdżi je głodny? 
(wrażlëwi).

Taczim wrażlëwim człowiekiem béł Jón Drzéż-
dżón. Pòéta i pisôrz kaszëbsczi, editór i szkólny. 
Ùrodzył sã 16 maja 1937 rokù w Domatowie kòl 
Pùcka, na nordze Kaszëb. Pisôł pò kaszëbskù 
i pòlskù. Je ùtwórcą taczich ksãżków dlô dzôt-
ków jak: „Kraina Patalonków”, „Poszukiwania”, 
„Wśród ludzi”, „Tajemnica bursztynowej szkatuł-
ki”. Za swòje lëteracczé dokazë òstôł nôdgrodzony 
Medalã Stolema. Jón Drzéżdżón żił blós 55 lat i je 
pòchòwóny na smãtarzu w Mechòwie. 

II. Cwiczënczi w gôdce, czëtanim i pisënkù
Szkólny czëtô wiérztã Jana Drzéżdżóna 

„Przëszlë do mie…”
Dzecë dolmaczą wiérztã na pòlsczi jãzëk.

TéMa: a jÔ Tak roZMIejã WIérZTã jana 
DrzéżDżóna „ Przëszlë Do mie…”

Aleksandra Etmańskô

Jón Drzéżdżón 
„Przëszlë do mie…”

Przëszlë do mie rôz dwa biôlé kôlpë
Ceż wa pòwiéta, drësze dwa?
Dóm wama swiéce na drogã.
Niech sã pôlą długò na ti drodze biôli.

Przëszlë do mie rôz mòdrôczi z żëta.
Dzeż wa bëla tak długò, wa drësze dwa?
Dóm wama na drogã mòje nowé bótë
Na tã dlugã biôlą drogã piôszczëstą.

Przëszlë do mie rôz dwa jezora z gladą.
Dzeż wa spa tak długò, przëjacele mòji?
Dóm wama mòje òczë na samò głãbòczé dno,
Żebë wa mia co òde mie na pamiątkã.
  
Przëszlë do mie rôz dwie gwiôzdë z nieba,
Żebë jô z nima szedl w tã drogã wësoką.
Wzãlë mie pòd pazëchã, a tej më szlë,
A wkól lëdze zwònilë, zwònilë zwònama.

Bôczënk: Na nordze mieszkają bëlôcë, co w môl 
„ł” gôdają „l”.

 III. Cwiczënczi zrzeszoné z wiérztã:
1. Jaczé òdczëca przëchòdzą Wama na mësl òb 

czas słëchaniégò? 
– Òsoba liricznô wëpòwiôdô sã w pierszi perso-

nie. Mòżemë rzec, że Drzéżdżón gôdô ò se.
2. Chto do niegò przëszedł? 
– Przëszłe kôłpe, mòdrôczi, jezora, gwiôzdë. 

Są òne dzélã przërodë, z chterną Drzéżdżón czuł 
sã związóny; nazywô jich drëchama.

3. Co òsoba liricznô dała swòjim drëchóm? 
– Kôłpë dostałë swiéce; Mòdrôczi – nowé bó- 

të; Jezora – òczé; Gwiôzdë – towarzëszëłë w slédny 
drodze pòdmiotowi liricznémù.

4. Dokądka òn sã webierô?
– Swiéce – to symbòl widu dlô dëszë; bótë 

– w kaszëbsczi lëteraturze òznôczają krótką smierc; 
òczë – są szpéglã naszégò żëcégò; zwònë są razã z 
nama w slédny drodze; wiérzta Jana Drzéżdżóna 
je testameńtã pòétë.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1) Dôł jima swiéce na drogã.
2) Dostałe nowé bòtë.
3) Na Kaszëbach je jich wiele, gôdają, że tesąc.
4) Czasnik, chtëren pòwtôrzô sã w kòżdi strofie wiérzta.
5) Swiécą na niebie òb noc.
6) Droga mòdrôków bëła….
7) Wielnik w wiérzce.
8) Je na kòscelny wieżë.

Rozwiązanié krziżówczi: kôłpë, mòdrôczi, jezora, przëszlë, gwiôzdë, piôszczëstô, dwa, zwón. Hasło: Przëwidz.

IV. Ùkierunkòwónô jinterpretacjô wiérzta:
1. Nalézta epitetë, personifikacje i metafòrë. 

Czemù òne służą?
Na tôflë pòjôwiô sã malënk ùkazëjący tresc 

wiérzta.
Dzecë jinterpretëją epitetë, pesonifikacje 

i metafòrë.
Czë takô jilustracjô òddôwô tresc ùtworu? 

Swòbódny wëpòwiedzë dzëcy.

V. Gramatika
1) Zamienië czas ùszłi na czas przińdny:
Szkólny: Przëszlë do mie rôz dwa biôlë kôlpë.

Dzëcë: Przińdą do mie rôz dwa biôle kôlpë.
Szkólny: Przëszlë do mie rôz mòdôczi z żëta;
Dzëcë: Przińdą do mie rôz mòdrôczi z żëta.
Szkólny: Przëszlë do mie rôz dwa jezora 

z gladą.
Dzëcë: Przińdą do mie rôz dwa jezora z gla-

dą.
Szkólny: Przëszlë do mie rôz dwie gwiôzdë 

z nieba.
Dzëcë: Przińdą do mie rôz dwie gwiôzdë 

z nieba.
2) Òdmieni wërażenié: biôle kôlpë.
3) Wëpiszë z wiérztë jistniczi i òkreslë jich 

ôrt.

Ù
C
Z
B
a

VI. Rozrzeszë krziżówkã, a dowiész sã, w erbie jaczi gminë je kôłp.

NU_2008-05.indd   5 2008-04-11   21:12:57



V� môj 2008 • „Najô Ùczba” • dodôwk do „Pòmeranii”

G
r
a
M
a
T
I
k
a

Hana Makùrôt
PrzińDné czasë w kaszëbsczim jãzëkù

Przińdny czas je gramatną kategòrią czasnika, 
jakô òdnosziwô sã do aktiwnosców i zdarzeniów, 
chtërne bãdą dokònywałë sã pòzdze negò sztótu, 
w jaczim sã ò nich gôdô.

Przińdné czasë w kaszëbiznie

W kaszëbiznie wëapartniwô sã przińdny prosti 
czas i przińdny zesadzony czas.

I. przińdny prosti czas – je ùrôbióny blós 
dlô dokònónëch czasników; kùnôszczi przińdnégò 
prostégò czasu są taczé samé jak kùnôszczi ternégò 
czasu; òsobòwé zamiono nie je tuwò mùszebné:

 
pisac
1. (jô) napiszã   1. (më) napiszemë 
2. (të) napiszesz  2. (wa) napiszeta
3. (òn) napisze  3. (òni) napiszą
    (òna) napisze      (òne) napiszą
    (òno) napisze  
  (Wë) napiszece 

 

Nót je dac bôczënk na nieregùlarné fòrmë 
przińdnégò prostégò czasu czasnika jic:

jic
1. (jô) pùdã   1. (më) pùdzemë 
2. (të) pùdzesz  2. (wa) pùdzeta
3. (òn) pùdze  3. (òni) pùdą
    (òna) pùdze      (òne) pùdą
    (òno) pùdze
  (Wë) pùdzece 

Czasnik bëc w przińdnym prostim czasu 
mòże miec trzë zestôwczi òsobòwëch fòrmów:

bëc
1. (jô) bãdã   1. (më) bãdzemë 
2. (të) bãdzesz  2. (wa) bãdzeta
3. (òn) bãdze  3. (òni) bãdą
    (òna) bãdze      (òne) bãdą
    (òno) bãdze
  (Wë) bãdzece 

1. (jô) bądã   1. (më) bądzemë 
2. (të) bądzesz  2. (wa) bądzeta
3. (òn) bądze  3. (òni) bądą
    (òna) bądze      (òne) bądą
    (òno) bądze
  (Wë) bądzece 

1. (jô) mdã   1. (më) mdzemë 
2. (të) mdzesz  2. (wa) mdzeta
3. (òn) mdze  3. (òni) mdą
    (òna) mdze      (òne) mdą
    (òno) mdze
  (Wë) mdzece 

II. przińdny zesadzony czas – je ùrôbióny 
blós dlô dokònónëch czasników; fòrmë negò czasu 
mòże twòrzëc na dwa spòsobë:

1) przińdny czas zesadzony z òsòbòwi fòrmë 
wëpòmòżnégò słowa bëc w przińdnym czasu 
i czasnikòwi fòrmë ùszłégò czasu zakùńczony na 
-ł; òsobòwé zamiono nie je tuwò mùszebné:

pisac
1. (jô) bãdã pisôł  1. (më) bãdzemë piselë
    (jô) bãdã pisa(ła)      (më) bãdzemë pisałë
2. (të) bãdzesz pisôł 2. (wa) bãdzeta piselë
    (të) bãdzesz pisa(ła)       (wa) bãdzeta pisałë
       (wa) bãdzeta pisa(ła)
3. (òn) bãdze pisôł 3. (òni) bãdą piselë
    (òna) bãdze pisa(ła)       (òne) bãdą pisałë
    (òno) bãdze pisało
  (Wë) bãdzece piselë 

2) przińdny czas zesadzony z òsòbòwi fòrmë 
wëpòmòżnégò słowa bëc w przińdnym czasu 
i fòrmë jinfinitiwù; òsobòwé zamiono nie je tuwò 
mùszebné:
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pisac
1. (jô) bãdã pisac  1. (më) bãdzemë pisac
2. (të) bãdzesz pisac 2. (wa) bãdzeta pisac
3. (òn) bãdze pisac 3. (òni) bãdą pisac
    (òna) bãdze pisac     (òne) bãdą pisac
    (òno) bãdze pisac
  (Wë) bãdzece pisac 

W przińdnym zesadzonym czasu wëpòmòżné 
słowò bëc mòże òstac ùżëté téż wedle pòòstałëch 
dwùćh mòdłów òtmianë, tj. jakno: bądã, bądzesz, 
bądze, bądzemë, bądzeta, bądą, bądzece; abò: mdã, 
mdzesz, mdze, mdzemë, mdzeta, mdą, mdzece.

Nalézë fòrmë przińdnégò czasu w teksce:

W kònia jô ju robił nie bãdã, ale w biurze sedzec 
mògã. Jô zrobił kùrs na ksãgòwégò i bãdã zarôbiôł, 
sedzącë. Dostónã mieszkanié z ògrodã, depùtat, 
mògã chòwac jinwentôrz i jesz rińtã bãdã miôł. 
A że jô tam zdzebło bãdã kùlawi?... Kto wié, czë 
bãdã kùlawi, jak òtrzimóm amerikańską protezã? 
Doktór w Słupskù ju wzął miarã. [...] Mie ju nicht 
niczegò nie naklekòce. Sóm wiém, co je mòżebné, 
a co nié.

Anna Łajming, Mrok i świt

Piãtów Tóna
 kaSZëBSCZé 

WëZGÔDCZI – DZél II
1. Pòrenë jidze na szterzech, w pôłnié na dwùch, 

a ò wieczór na trzech nogach. Co to je?
Człowiek

2. Są dwa słupë, na tich słupach beczka, na ti 
beczce kam, na tim kamieniu las, a w tim lese są 
stwòrzenia.

Człowiek

3. Co bë sã rôd chcało, czej sã je młodi, a czegò 
bë sã znôw rôd chcało, czej sã je starszi?

Czej sã je młodi, chcałobë sã bëc starszi,  
a czej je sã starszi, to chcałobë sã bëc młodszi

4. Nôprzód pierz, pózni czesz,
a jesz pózni dopłac kòmù,
co bë wzął smierdzela z domù.

Nierobné dzéwczã

5. Jedna starëszka rzekła do swòji córczi: mòja 
córkò, pòwiédz swòji córce, żebë ji córka nie 
przebùdzëła swòji córczi. Czim bëła ta starëszka 
dlô spiący?

Praprastarką

6. Dwùch òjców i dwùch sënów zabiło na jachce 
trzë zajce, a jednak kòżdi z nich przëniósł dodóm 
jednégò. Jak to sã mògło stac?

Bëlë to òjc, syn i wnuk

7. Szedł brat ze sostrą i chłop z białką i nalezlë 
szterë jabka pòd jabłónką. Kòżdi wzãł pò jednym 
jabkù, a jednak jedno jesz òstało. Jak to sã stało?

Jich bëło troje – sostra bëła białką chłopa

8. Co wòjewòda widzy rzôdkò, starosta 
czãszczi, a gbùr co dzéń?

Drëcha

9. Czedë król stoji na jedny nodze?
Czej na kònia sôdô

10. Jedze nié wòzem, smagô nié pëtszem, krący 
bez diszla.

Rëbôk w czôłnie

11. Jedze nié wòzem, machô nié batogem, łapie 
nié zwiérzã, rzucô nié gnôtë, jé nié miãso.

Rëbôk jedze czôłnem, rëchô wiosłem,  
łowi i jé rëbë, a òdrzucô szczeżle

Terôczasny pisënk na spòdlim: Piãtów Tóna, Òrzechë do ùcechë, 
abò pół tësąca kaszëbsczich zagôdk, Gduńsk 1956, przërëchtowa 

Jiwòna Makùrôt.
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Małgòrzata Grzib, Dorota Kerlën  ÒDMIna I ÒToMIn

Przódë na Jantarowi Górze 
mieszkôł czësto sóm ricérz 
– Òtomin, co wëchôdôł z gôr-
cza le tej, czej w Gduńskù béł 
ricersczi turniér.

Jednégò razu Òtonim 
ùzdrzôł snôżé dzéwczã 
– Òdminã. Òd tegò czasu 
ricérz i rusałka schôdelë sã 
co noc i pòwiôdelë so do 
rena. Mielë sã do se...

Przëszedł czas na ricersczi 
turniér. Òtomin ùskrzëdlony 
miłotą do Òdminë wëgrôł wszët-
czé miónczëznë... le nie dotrzimôł 
słowa, co gò béł dôł Òdminie...

„Pòj do mie” 
– zawòła Òdmina, 
a Òtomin z żalu 
skòcził za rusałką 
do jezora, co do 
dzysdnia nazywô 
sã Òtomińsczé.

NU_2008-05.indd   8 2008-04-11   21:13:02


