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To ju 35. rôz, jak do Wiela przëjachelë méstro-
wie gôdczi. Turniér Lëdowëch Gôdkôrzów 
Kaszëb i Kòcewia òstôwô wôżnym dzélã 
kaszëbsczégò kalãdôrza. Dlô niechtërnëch 
lëdzy béł to pierszi kòntakt z kaszëbsczim 
słowã, bò prawie tam abò wëstãpòwelë jakno 
młodé dzéwczãta i knôpi, abò słëchelë na zalë 
jak kôrbilë Édmùnd Kònkòlewsczi, Józef Rosz-
man, ks. Róman Skwiercz czë Halina Wreza. 
Sztëk historii kaszëbiznë…
Ò tim, jak wëzdrzôł latosy kònkùrs bãdzeta sã 
mòglë doznac z tegò numra „Stegnë”. Tuwò 
téż gôdczi latosëch dobiwców: Édmùnda Le-
wańczika, chtëren stôł sã ju legendą kaszëb-
sczich gôdkôrzów, i Genowefë Czech, jakô 
w òstatnëch latach dobiwô nôdgrodë na roz-
majitëch kònkùrsach.
Séwnikòwô „Stegna” je nadzwëkòwò bòkadnô 
w prozatorsczé dokazë. Mómë nôdzejã, że 
bãdze to bëlnô pòmòc w robòce szkólnëch 
kaszëbsczégò jãzëka, jaczi prawie zaczinają 
pòstãpny szkòłowi rok. Żëczimë jima – i jich 
ùcznióm – żebë brzadã latosy robòtë bëło jak 
nôwicy młodëch lëdzy, co rozmieją i chcą ga-
dac w rodny mòwie.
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Òd gôdczi sã wszëtkò zaczãło. Doch Pón 
Bóg rzekł pôrã słów ë sã stôł swiat. Në do-
bra, le nié ò gôdce w taczim znaczënkù dzy-
sô tu nót pisac. Nié ò gôdce jakno gôdce, le 
gôdce jakno… gôdce. To znaczi pòwiôstce. 
Kôrbiónce. Brawãdze. Wërglu, ëtd. Ë chòc 
na zycher ta gôdka je młodszô òd ti z Ge-
nesis, to równak stôrô wnetk jak sóm swiat 
téż mùszi bëc. Kò czej taczi homo sa-
piens czë jinszi erectus (a mòże jesz nié), 
zmarachòwóny pò ùdałi jachce tak, że nijak 
ni miôł ju chãcë pòkôzywac, jak to cos stôré, 
wëlëniałé a nieùwôżné zabił, wëmëslił, że 
ò tim òpòwie. Rzeknie pòwiôstka. Ë nad 
zwëk ùwidzało mù sã to gôdanié gôdków, 
tak tej bez lata lateczné ë stalata stalatné 
doskònalił nen kùńszt jaż gò dokùńsztarził 
(jakbë to wierã rzekł naj’ bëlny pòeta Jón 
Zbrzëca) do „Jiliadë”, „Kalevalë” czë jinszégò 
negò ôrtu arcëdokazu. Ë tedë tej człowiek 
doszedł do te, że nimò wszëtkò pisanié to je 
cos. Le to ju jinszô pòwiôstka.
Nié, drodżi Czëtińcu, to co jesce le prze-
czëtelë, to niżódnô kònkùrsowô gôdka, czë 
ji part. Nie je to téż rëchtowóny na pòsobny 
turniér dokôz (kò do te drig mùszi miec), a le 
wstãp-plesta do negò artikla, nie bãdã łgôł, 
że równak cos tam je pisóné pòd doznanim 
kònkùrsu.
Wej tej we Wielu, w dniach 11-12 zélnika, ju 
pô rôz 35 òdbéł sã Turniér Lëdowëich Gôd-
kôrzów Kaszëb ë Kòcewia, zrëchtowóny bez 
môlowi Dodóm Kùlturë, Mùzeùm Zôbòrsczi 
Zemi, Ùrzãd Gminë Kôrsëno ë Nôwëższé 
Przédnictwò Kaszëbskô-Pòmòrsczégò Zrze-

szeniô. Pierszégò dnia, na zalë wielewsczégò 
D.K., pòd òkã juri: Stanisława Pestczi, Bòże-
në Ùgòwsczi ë wielewiôczczi Irenë Sabini-
ôrz, szesnôsce gôdkôrzów biôtkòwało sã 
(a w przerwach wëstãpòwałë sparłãczoné 
fòlkloristiczné karna „Marëszka” ë „Cise-
-wianki”) ò laùrë w trzech kategòriach:  
1. pòzwóny mionã dochtora ë ju òbrosłégò 
legeńdą gôdkôrza Józwë Brusczégò – dlô 
lëdzy zeza Kaszëb ë Kòcewia; 2. mionã dze-
jarza a piesniarza, méstra grë na cytrze Wic-
ka Rogalë – dlô tëch, co przedstôwielë doka-
zë nieswòje abò ju pùblikòwóné; 3. mionã 
naszégò pierszégò ë bëlnégò pòetë, chtëren, 
jak sóm rzekł, „zełgôł” pòemat „Ò Panu 
Czôrlińsczim co do Pùcka pò secë jachôł”, 
to je Hieronima Derdowsczégò – dlô tëch, 
co plëstelë gôdczi swòje, nigdze rëchli nie 
pùblikòwóné. 
Nié wszëtczé dokazë bëłë baro wôrtné. 
Króm tëch artisticzno lepszich zdarzëłë sã 

Grégór J. Schramke

Wielewskô biôtka na 
gôdczi ju 35. rôz
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ë gòrszé, a nawetka, wedle mie, czësto sła-
bé, jak np. ta w chtërny Eligiusz Sitek z Gdi-
nie wnerwiôł sã, że wszãdze pòdôwô sã, że 
bana z Berlëna jedze do Gduńska, a prôw-
dą je że jaż do Gdinie, a tej patrioticzno 
m.jin. wëmieniwôł kaszëbsczich aktorów, 
czë prawił ò „bursztynowej zupie”, nawet-
ka pòdôwającë ji skłôd! Ë wierã tëch pôrã 
słabëch dokazów dokònało, że dzél lëdzy 
nie dowarôł do kùńca ny biôtczi na gôdczi. 
A szkòda, bò w dalszim parce turniéru bëło 
jesz rôz mòżno ùczëc nestora ë laùreata 
pôrã TLGKëK, wielewiôka ë hònorowégò 
mieszkańca gminë Kôrsëno Édmùnda 
Kònkòlewsczégò, a na sóm kùńc słëchiń-
ców zaczarził smãtną, bëlno pòwiedzoną 
pòwiôstką ò nick niewôrtny sënowi ë krziw-
dze ji tesców znóny na Kaszëbach gôdkôrz 
z Żukòwa, a téż kònferansjera ë dobiwca 
łońsczégò kònkùrsu – Édmùnd Lewańczik. 
Dejadë nié le nestorzë czë znóny gôdka-
rze bëlë latos we Wielu. Wierã wnetk pôło-
wa z biôtkòwników bëła pierszi rôz na ten 
turniér przëjachónô, nie zafelowało téż 
dzecy ë młodzëznë ë nót tu zarô rzec, że 
piãkno òni gôdelë, czë to pò naszémù czë 
w kòcewsczi gôdce. 
Wôrt tu zarô jesz dopòwiedzec, że 7 do-
kazów bëło prawionëch pò kaszëbskù 
(w tim môło Magdalenka Malotka-Trze-
biatowskô wëstapòwa w dwùch katego-
riach), 5 pò kòcewskù ë 5 z wësoka, a jeż-
lë jidze ò tematikã kôrbiónków, to òkróm 
wspòmnióny smãtny gôdczi Lewańczika, 
z binë mógł ùczëc m.jin. szpòrtowné jak 
ta Janusza Prëczkòwsczégò ze Stążków kòl 
Swiónowa ò tremie (na spòdlim dokazu Ro-
mana Drzéżdżóna) ë ùpiãkszonô artisticz-
ną chòreògrafią Genowefë Czech z Stajsze-
wa ò sabace czôrowniców ë czôrownicowi 
módze; wnetk sensacyjnô kòcewianczi z Piń-
czina Kristinë Kamińsczi ò tim jak sąsôdze, 
chtërnym familiô pòwiôdajczi niemało  
pòmògła, z czësti złoslëwòscë zniszczëlë jima 
jich „business”, czë historicznô E. Kònkò- 
lewsczégò ò Józwie Wëbicczim. Nié wiedno 

równak, wedle mie, w nen ôrt gôdczi (jak-
no pòwiôstczi) dokôz sã wpasowiwôł, jak np. 
wëgłoszonô, notabene cekawô ë dlôte, że to 
ju doch rzôdczi ôrt ùtwórstwa, ë dlôte, że 
z daleczny rzeszowszczëznë, wieselnô mòwa 
Eùgeniusza Bùczka.
Drëdżégò dnia, pò mszë w jintencjë gô- 
dëszów ë złożenim kwiatów w môlach, co  
ùpamiãtniają patronów turniéru, miôł na 
binie môlowégò amfiteatru, na co sã zeszło 
wierã wicy jak sto sztëk lëdzy, swój môl fi-
nał jimprezë – rozstrzëgniãcé kònkùrsu 
ë kòncert dobiwców, a do te wëstãpë 
kaszëbsczégò lëdowégò karna „Kaszuby” 
z Wiela a Kôrsëna.
W nôwôżniészi kategòrie, mn. Hieronima Der- 
dowsczégò, przédną nôdgrodã – 500 zł, ksąż- 
kã ë kaszëbską tacã – dobëła „czôrownica” 
Genowefa Czech ze Stajszewa; 1. nôdgro-
da trafia do rãków Edmùnda Lewańczika;  
2. nôdgroda Eugenii Laska; 3. nôdgroda Kri-
stinë Engler, a wëprzédnienié Magdalenë 
Malotka-Trzebiatowsczi ë Szimona Sroczi. 
W kategòrie mn. Józwë Brusczégò 1. plac – 
wôrt 300 zł, ksążkã ë dél z namalowónyma 
na nim kaszëbsczima nótama – zajął Janusz 
Prëczkòwsczi; 2. plac zajãłë Kristina Kamiń-
skô ë Magdalena Bùniek; 3. plac Eligiusz Si-
tek, a wëprzédnienié (tu prawie zdzëwiony 
jem, że blós wëprzédnienié) pòszło do Klaù-
die Rzóska, jaczi recëtacjô dokazu na finało-
wim kòncerce pùblice baro sã widza. 
W kategòrie mn. Wincentégò Rogalë 1. nôd- 
grodã – òbrôzk, ksążkã ë 300 zł – dosta Ste-
faniô Bùda. Wëprzédniony za swój dokôz 
òstôł Eùgeniusz Bùczek, a Mirosława Begge-
ra, jaczi téż w ti kategorie brôł ùdzél, wëa-
partnilë „za promocję Turnieju i propago-
wanie idei gawędziarstwa w pomorskich 
mediach”.
Dobiwcóm gratulëjemë, a najim czëtiń-
cóm pùblikùjema niżi dwa dokazë nôwëżi 
òbtaksowóné w kategorie ò laùr H. Derdo-
wsczégò. Òstałë òne przez mie spisóné ze 
słëchù i przërëchtowóné do drëkù przez 
redakcjã.
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Niech bãdze pòchwôlony nasz Swórca i Zbôw-
ca, Jezës Christus. Todrowa jô sã i todrowa do 
te Wiela, jaż w kùńcu złapiła za mòjã miotłã 
i jô ani pëtôj tuwò bëła. Rôz, dwa. Nawet jem 
mòjégò drëcha, Édka, wëprzedzëła. Jô ju we 
Wielu krącëła, przed Wielã òn swòjim aùtã 
dopiérzë béł. Ale nié ò tim jô bãdã chcała 
pòwiadac dzysô.
Jedny nocë na Łësy Górze zlecałë sã cza-
rownicë z całëch Kaszëb midzë Ceszónkã 
a Ceszeniã nad Jezorã Swiónowsczim. I bëłë 
to cotë z wszëtczich strón Kaszëb i matró-
në Kaszëbów: z Wierzchùcëna, z Pãpòwa, ze 
Strzelna, ze Smólna, z Przedkòwa. Në bëłë i te 
ze Stajszewa. 
Pierszim pąktã czarownicczim bëło òmó-
wienié, jaczé latos są módné miotłë. A latos 
miotłë są ekòlogiczné. Proszã widzec. Sztil 
w kropë. Wiele pôli na sto? Jaczi galop mô 
w lëfce? Czë kùrzi dëmã czôrnym czë czerwio-
nym? Czë zôkrãtë bierze i scynô?
Drëdżim pąktã czarownicczim bëło wëmie-
nienié sã zelama na zaczarzenié. I terô tak: 
Jak zaczarzëc, jak ùczarzëc chłopa jak spiti 
jedze na kòle, żebë dodóm nie trafił i białczi 
nie nerwòwôł? Jak krowóm mlékò òdebrac? 
Jak gąsątka môłé ùczarzëc? Jak dzecë môłé 
zaczarzëc? Jak wrëjarzenié młodim zepsëc? 
Jak nipòcëùszama zãbë wëbic? I tak to cotë 
téż zelama sã wëmieniwałë, jak parzëc, jak 
chòrim lëdzóm, czej przińdą w pòtrzebie 
pòmóc. I dlôtegò jô dzysô dlô waju móm, 
drësze kòchóny, zela z naszich łąk i pól zebró-
né i w ten piãkny jubileùsz wama w darze je 
dóm (rzucô widzóm krutczi zelów i kwiatów  
– przëp. G.J.S).
A nastãpnym pąktã czarowniców nôwôżnié- 
szich bëło pòkôzanié czarownicczi módë. 

Pierszi wëstąpiłë heksë z Wierzchùcëna. Bëłë 
òblôkłé w stôré szôtorë, pòrwóné stréfle, 
kòrczi na nogach, dłudżé sëkniska, refòrmë 
na slôdkach, chùstë na głowach. A jak widza-
łë to te z Przedkòwa, jak zaczãłë je pôlcama 
wëtëkac i so z nich wëszczerzac: Tëc wa żëje-
ta jesz 19. wiekã! Më doch mómë ju wiek 21. 
Tej sã zaczãłë sztridowac:
- Më mómë terô jiną módã, naszã!
- Zwëk i tradicjã są nôwôżniészé!
Ale wtrącëłë sã te ze Smòlna i z Pãpòwa:
- Jo, jo – òne gôdałë – ale më doch mùszimë 
jic do przódkù z módą, a nie òstawac z tëłu.
A jak ùczëłë to te czarownice ze Stajszewa, 
jak złapiłë za swòje sztile, jak zaczãłë tej rznąc 
przedkòwsczé, bò te stôré ruchna òne zdrzu-
cëłë, a pòd spódkã òne miałë strindżi, stréfle 
w satkã jak do rëbów łowieniô, czerwioné 
blewiązczi, bez bicykònuszów krótkô bluza, 
krótczi czitel, pół łëpa ògòloné, a resztã wło-
sów w piãc krôsach pòfarwòwóné. 
- Chtëż to widzôł?! – na to ni mògłë czarowni-
ce ze Stajszewa pòzwòlëc – Zdrada! Zdrada! 
– wrzeszczałë i pò pùklach, pò chrzeptach, za 
klatë je cygnãłë, za gãbë, za knérë, w sztërkù 
te nowòmódné ruchna zaczãłë z nich zdze-
rac. Òne gôdałë:
- Zwëk i tradicja nôwôżniészé! Kaszëbskô bia-
łeczka mùszi bëc òblokłô. Skarpetczi wełniané 
na nóżkach, bambòsze ùjiklowóné, żebë òna 
miała cepło, jak so pò kùchni krzątô, a dzôt-
czi spią. Strindżi jo, mòji drëszë kòchóny, ale 
z wełniany wełnë ùwiãzłé, (pòkôzywô „striń-
dżi” wnetk pò kòlana dłudżé), biôłé, żebë biał-
ce cepło bëło, bò tej białeczka ùrodzy zdrów 
i całé dzecë, a strindżi? Wiater wszëtkò so 
przewieje i wëwieje i tej rek je jiny. A rek 
w zëmny wòdze płiwô i żëc lubi.

Genowefa Czech – przédnô nôdgroda 

Zlot czarowniców
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A jô móm chùstã téż na chrzepce. Ale we far-
wach kaszëbsczich. I nowòmódną bluzã we 
falbanë, a nié chùstë na głowie, le kapelusz. 
A na kapeluszu ptôszk sadnie i jaką melodiã 
wëspiéwô. I tak to më mùszimë bëc, a dze 
òna òstała – mówiã – nasza, nôwôżniészô, 
swiãtô tradicja?!
Tuwò je cérzniô swiãconô i palma, bò òd 
chòróbstw i òd nieszczescégò nas broni. Tuwò 
są zeła zbóż i kwiatów zebróné na Matkã 
Bòską Zélną i w Swiónowie pòswiãconé. I na 
zymkù są kruszoné i w pòle sóné, żebë piãkné 
plonë i żniwa bëłë. 
A tuwò je wiónôszk na Bòżé Cało ùplotłi i téż 
pòswiãcony i òd złégò nas chroni. Tu je wòda 
òd Matczi Bòsczi ze Swiónowa swiãconô. A tu 
je kréda, żebë nas wszëtczich òd złégò chro-
nia. Ale cos mie tu nie graje, to jesz wszëtkò 
chëba nie je. Aaaaa, tu doch je miarka toba-
czi, jô zabôcza zażëc. (zażiwô)

Miarka tobaczi zażëtô je lepszô w pòtrzebie 
jak niejedna pëla. Òd razu cësnienié mie 
spôdô. A gromica swiãconô, to téż doch na-
sza tradicja nôwôżniészô je. 
(spiéwô)
Hej tu ù nas, na Kaszëbach malowóné zemie. 
Wòdë, lasë, smùdżi, górë, 
dzywny czar w nich drzémie.
Szëmią gradła, krze i lasë
swòjã piesń òdwieczną, 
przë robòce chłop so nócy 
frantówkã stateczną”. 
A terô mòji drësze czas je na mie. Mùszã ja-
chac i kòntrolã przeprowadzëc, czë òne, 
te heksë, nie nastawiłë na nas żódnëch sy-
dłów. Żebë më wszëscë szczãslëwie, zdrów 
do swòjich dodomów wrócëlë. Jô ju mùszã 
lecec na mòji miotle, a wama żëczã zdrowia, 
zdrowia, wiele dobrégò i wiele miłoscë. Do 
ùzdrzeniô. 

Witôjtaż drëszczi i drësze. Wiéta, żëcé je dzyw-
né. Swiat je piãkny. Lëdze są dobri. Ale tam-
-sam sã trafi jaczé lëché zôrno nierôz. 
Na Kaszëbach, niedalek Bùkòwi Górë miesz-
kelë dwaji gbùrzë, chtërny mieszkelë pò jedny 
stronie górë i pò drëdżi stronie górë. I ti gbùrzë 
gòspòdarzëlë na lëchi zemi. Plëchtowie mie-
lë piãc sztëk dzecy, same dzéwczãta. Wszëtkò 
taczé kãpiasté, zasadłé, za stôrą Plëchcëną. 
Pò drëdżi stronie Topkòwie mieszkelë, ti mielë 
blós dwòje dzecy – dzéwczã i knôpa. Ale bëlë 
to baro robòcy i baro pòbòżny lëdze. Nigdë 
òni òd nikògò wiele nie chcelë. Sami wszëtkò 

swòjima rãkama pòtrafilë zrobic, stôri Topka 
miôł jednégò dosc mòcnégò kònia, dwie kro-
wë, pôrã swiniów w chléwie, ale stôrą bùdã 
drzéwianą. Wiéta, jak chto robi a szpórëje, tej 
òn mô. 
Zôs Plëchtowie, ti brelë wiôldżi tón, ale bëlë  
letkòmëslny – co zarobioné, to w lëft pùsz-
czoné. Në, ù Topków bëło jinaczi. Stôrô Top-
czëno i stôri Topka bëlë robòcy, rzetelny, pi-
lowelë swòjégò, dzecë chòwelë dobrze. Czas 
chùtkò mijôł, jednégò dnia jich dzéwczã rzekło:
- Mëmkò, czôrną sëkniã, bò jô jidã do klôsz-
toru.

Édmùnd Lewańczik – 1. plac 

Lëdzkô krziwda bãdze 
òdpłaconô
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- Jezës Maria, dwòje më le mómë – stôrô Tôp- 
czënô płaka na całą gôrdzel, do chłopa swò-
jégò sã jiscëła, a òn gôdô:
- Wiész, białkò, Bóg pòwòłuje, më ni mómë 
nick procëm prawa miec. Jak òna chce, niech 
jidze.
Në i tak przëszło. Szła do klôsztoru i baro rzôd-
kò dodóm zazéra. 
Òstôł jim blós knôp. Te pòla za wiele nie bëło, 
kòl dwadzesca mòrgów, jesz lëchégò – përznã 
lasa, jezoro. I torf tam sobie mòglë ùkòpac. 
Knôp gôdô:
- Tatkù, jidą nowé czasë. Terô chto bë to na gòs- 
pòdarce chcôł robic. Jô mùszã sã le wpiérw 
czegò wëùczëc. Na gòspòdarce wiedno mògã 
robic.
- Në, dobrze bë bëło – pòwiôdô stôri Topka. – 
A co bë të chcôł robic?
- Jô bëm tak szedł do miasta. Tam móm 
taczégò drëcha, òn sã ùczi za piekôrza.
- To bë bëło dobrze. To chléb bë béł swiéżi. Jak 
chcesz, to biéj. 
Knôp szedł do miasta.
Ale sąsôdka, co òbòk mieszka, Plëchcënô, 
gôdô: 
- Në jô, Topczëno, ten waji knôp to tak dich-
tich kawalér je. A më mómë piãc sztëk 
dzéwczãtów. Mòże bë mù sã jakô widzała?
A Topczëno òdrzekła:
- Òn je jesz môłi, jesz ni mô òsmënôsce lat. Kò 
tej doch nie bãdze so jesz ò żeniaczce mëslôł, 
a ò dzéwczãtach. Niech òn so nôprzód fachù 
naùczi. 
- Në jo, jo. To prôwda. Ale jô le tak gôdóm, wë 
wiéce. Na taką sąsôdkã, to bë bëło fejn. Më bë 
to do górë pòwnëkele.
- Në jo, jo, jo. Biéjce le, biéjce le, Plëchcënô. Jô 
mëszlã, że òn sobie w tim radã dô. 
Czas chùtkò mijôł. Knôp dorósł, skùńcził swòjã 
szkòłã, a przëjachôł rôz dodóm i gôdô:
- Tatkù, wiéce le co? Jô móm sobie fejn robòtã 
wëszukóné. 
- A cëż to?
- Jô sã na òkrãt dostónã. Za kùchôrza. Bãdã 
w swiat jachôł, a doma jô wiedno mògã robic. 
- Në jo, kò jak chcesz. Në, ale czej?

- Jesz dopiérze nié! Mòże jaż na za rok, òni mie 
mają gôdóné. 
- Na za rok, tej na za rok. Të leno sobie tu, do- 
ma wez òstani.
Tak béł doma, gòspòdarził razã z tatkã, naùcził 
so i sec, i torf robic, i wszëtkò, a ne Plëchtowé 
dzéwczãta tam zalôżałë, ale Tôpczëno gôda:
- Nié, nié, nasz syn dopiérze sã jesz nie bãdze 
żenił. Òn mô co jinégò w głowie.
Në, ale jak to młodi. Knôp łazył na mùzykã tam 
i tam. Jednégò dnia, w niedzelã, Topczënô to-
drëje do kòscoła, i narôz widzy Plëchtka. 
- Topczënô, stójce le!
- A cëż je?
- Jô wczora widza te wajégò. Òn z taką jed-
ną szlindrą tam na mùzyce tuńcowôł. Ta mia 
slépia wëmalowóné, nokce na kòlorowò, roz-
majité. Marija, Józef, skądkaż òn to wënalôzł?
- To mòże w miesce? Në, bò òn w miesce je. 
Aaaaa, to mësl bãdze. Ta miastowô jedna gùła, 
chtërna tu bë chca taczégò fejn parobka sobie 
za chłopa miec!
- Lepi, żebë òn tã naszã jednã żenił – gôdô 
Plëchcëno.
- Ò, Jezës Panie, to bë bëło dobrze, ale jô doch 
ni mògã mù nakazowac. Ale jô mùszã zmerkac, 
czë to je prôwda.
Tak kòle kòscoła, pò mszë sã pitô tegò i tegò:
- Jo, jo waji Léònk béł wczora na mùzyce z taką 
jedną. To je żgajuta! Ta pózni na kùńc bëła tak 
napitô, że më jã mùszelë wléc pòd pôchã, żebë 
na wstid lëdzczi tu nie leżała!
Stôrô Topczënô rãce załómiwa, a przënëka do-
dóm i gôdô:
- Wiész të, Józefkù, co? Ten nasz knôp je 
ògłëpiałi. Dlôcze më gò do miasta pùscëlë?
- Në, ale cëż zrobisz? 
- Trzeba mù to z głowë wëbic. 
Tak a tak, z knôpã gôdkã. A knôp na to:
- Niééé, tam mama z tatą gôdają. Z miasta są 
téż fejn białczi.
- Mòże jo, ale mómë czëté, że òna tak pije!
- Kò to że wëpic lubi, në to doch nie je nôgòrzi. 
Jak sã òżeni, tej sã òdmieni. Mëmkò, cos mùszi 
dlô òka téż fejn bëc. 
- Synkù – gôdô Topczënô – z tegò dobri białczi 
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nie dô. Wez jã chòc przëprowadz rôz do nas.
- Në, dobrze.
- Jô zrobiã jaczégò kùcha, niech tu przëléze. 
Òbôczimë to twòje cëdo.
Tak jo. Jednégò dnia pò pôłnim todrëją dwòje 
pólną drogą. Ta tak wisy na nim, gò trzimie, na 
taczich cenczich szpétkach. Jak Topczënô to 
ùzdrza, rzekła:
- Marija, Józef! W co ten knôp nasz je wlazłi?! 
To doch nie je dlô niegò, a dlô nas wcale nié.
Në, ale co zrobic? Knôp so ùpiarł i doszło 
do wieselégò. Za piãc miesący sã dzeckò 
ùrodzëło! Tôpczëno gôdô:
- Marija, Józef! Sromòta na lëdzy! Co ten 
nipòcëjôsz nama za krziwdã zrobił?! Jezës, më 
tak dobrze żëlë, a ten terô taką sobie przëw-
lókł.

***
Jednégò dnia knôp rzekł:
- Jô dostôł wezwanié, żebë sã zgłosëc do 
pòrtu, abë sã mùsztrowac na òkrãt.
- Në, jak mùszisz, to mùszisz.
Pòżegnôł sã, jachôł. 
Dłudżi czas ni mielë żódny wiadomòscë. 
A sënowô gôdô tak:
- Wa bë chcelë, żebë jô tu robia, wama tu 
pòmôgała, bò wa jesta corôz starszi, ale cëż jô 
tu móm do robòtë, czej to nie je mòje! Czej wa 
bë zapisa na nas, tej më bë robilë. Chòc chłop 
je na mòrzu, ale jô bë wama pòmôgała. 
- Aaaaa, widzysz të, Józefkù, na co ta żgajuta 
je wëszłô. Ta le czekô, żebë më to jima chùtkò 
zapiselë. Tej më mòżema pińdle zwijac stąd-
ka. Ni ma tak.
Nie minãłë całé dwa lata, przed Jastrama brif-
ka przëniósł wiadomòsc: òkrãt, na chtërnym 
béł jich knôp, zatonął i całô załoga sã ùtopia. 
Stôri Topka z Topczëną bëlë ju czësto dobiti. 
Òn mówi:
- Jedna nôdzeja nasza. Ta szła do klôsztoru, ten 
dót, terô ni ma nikògò. 
Ale knôp, wnuk jeden, co sã ùrodzył, ten rósł 
fejn. A ta młodô, ta szła w długą. Le drëszczi, 
nôpierw pò letkù, friz zrobiony, òkò wëmalo-
wóné i ji ni ma.

Stôrô Topczënô prosëła:
- Bës pòmògła përznã przë robòce.
- To nie je mòje, to jô ni móm tu nic do robòtë. 
Jem pani z miasta.
Jednégò dnia Topczënô reno chùtkò wstała, bò 
sã miało na grzmòt, jidze tam do òkna i szturô:
- Wstawôj, wstawôj! Pòmòżesz mie torf ze-
brac, bò jidze na grzmòt!
- Sama so zbierôj, të czarownico jedna!  
– ùczëła.
- Ùùùu – pòwiôdô – do cze to terô jidze? 
Józefkù, widzysz të?
Ale stôri Topka sã mòcno przejął, że syn zdżi-
nął, a òn taką sënową trafił i ze zgrëzotë 
zachòrzôł i ùmarł.
Stôrô Topczënô òsta sama. 
Sënowô nie wëchòwiwa dzecka wcale. Ła-
zëła dërch pò bùdach abò do miasta, nierôz 
dwa, trzë dni ji nie bëło, tej ta óma tegò wnu-
ka wëchòwiwa. Jednégò dnia, prawie w żniwa, 
stôrô Tôpczëno kòsã naszëkòwa, szła òbsekac, 
bò mielë z masziną przëjachac, a wòła tã sëno-
wą:
- Pòj, pòmòżesz mie, zwiążemë to. 
- Nick mie nie òbchòdzy, jô jem zmãczonô, jô 
sã mùszã wëspac. Jô jem pani z miasta, wë tu 
jesce do robòtë! Dali, a nié mie bùdzëc! 
Matizernoga. Topczënô ni mògła tegò scer-
piec. 
- Takô krziwda – òna gôdô – w żëcym sã nama 
stała. Za nasze dobré żëcé.
Drëdżégò dnia reno Topczënô szła w chléw 
dojic krowë. Wtim czëje jaczis szum. Pò drëdżi 
stronie bùdinkù stojała sënowô, a jesz jedna 
i dwùch jich dżadów. 
Ta włosë z głowë rwała, szła chùtkò krowë do-
jic, a jidze nazôd z mlékã, tej ta sënowô wësa-
dzëła, szadô, jakbë diôbéł w rabarber pãknął, 
a gôdô:
- Co terô, czarownico, tu pòzérôsz w òkna? 
Raus, z tobą je czas, a jak nié, to jô cë w ti stëdni  
ùtopiã! Co të mie tu bãdzesz rozkazowa?! Jô 
jem tu panią! Zapisac mie môsz môl, tej to jô 
tu bãdã robiła! 
Jednym razã sënowô gôdô tak:
- Słëchôj le no, të stôrô czarownico, të tu 
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w bùdze nie mdzesz sedza, bò të mie tu za-
wôdzôsz. Jô móm dlô ce plac przëszëkòwóné. 
Hénë tam w swini kùchni bãdzesz mieszka 
òd jitra. Tu zarô przińdą mòji dwaj kòledze, 
ti ce tam włożą całą leżankã, wëkalkùją i tam 
bãdzesz sedza, dze swini jôda je szëkòwónô. 
A nié, żebë të tu panią grała. Jô pùdã do sądu 
i zôpisë załatwiã. 
- Òòòùùù, tak dalek to je?!
Sënowô zaczãła stôrą białkã wëzewac, prze-
wrócëła jã, pòbiła. I meldowała na milicjã, 
że tescowô, czëlë starka, jã pòbiła! A sama 
w nocë przëszła òbtłëkłô, jak taczé jabkò, co 
spadnie z wësoczégò drzewa. 
Pòlicja przëjacha, le zdrzą, në dzeż ta stôrô 
białka mògła tã młodą pòbic? Wzãlë jã, spise-
lë protokół, ale òni le tak cziwnãlë i rzeklë:
- A biôjce dodóm, to ma wiéma, jak to tam 
wëzdrzi. 
Tôpczënô wëchòwiwa wnuka, chtëren dorósł. 
Jak béł ju ùstny, tak szła do ksãdza, na pòradã, 
co tu z tim wszëtczim zrobic. 
Ksądz ji rzekł:
- Në jo, za sënową bë sã trzeba mòdlëc.
- Proszã ksãdza, jô móm dzewiãcraką nowen-
na òdmówioné i wszëtczé litanie, a co nie 
pòmòże na tegò pùrtka, to nie pòmòże. Co-
rôz gòrzi z nią, leżi jak takô smierdzącô łacha 
tam w tëch wërach, napitô. Wszëtkò, co widzy 
w gôrzc chwôcy, a jesz mie pieńdze kradnie. 
A ksądz gôdô: 
- To sã dô. Môta wëchòwóné tegò knôpa, to 
tak jak wasze. Jak môce dobrze wëchòwóné, 

tej blós na niegò mòżece zapisac. Jiny drodżi 
ni ma. Ale òn mùszi bëc ùstny. 
- To òn je!
Në tak, pòmaleczkù, nic nie gôdając, jachała 
do sądu. Zaszlë do biura, spiselë testament, na 
tegò wnuka. 
- Ale że do smiercë – Topczënô gôdô – jô jesz 
bãdã miała słowò. Pò mòji smierce, tej òn mô. 
To że òna bëła w ùrzãdze, doszło do ùszów ti 
sënowi.. Jak òni przëjachelë nazôd, tak òna 
pòbiła starkã i rzekła:
- Jô bëm ce nômili, të czarownico, pòwiesëła 
na ti stôri krëszce!
Wiéta wa co? Długò nie dérowało. Przëszło 
tak, że pózną jesenią Bóg zabrôł i Topczëną. 
Tej młodô gôdô do swòjégò knôpa:
- Aaa, widzysz të, terô mómë dobëté! Terô jô 
tu bãdã panią, bò jô doch mùszã pò mòjim 
chłopie cos dostac. 
A syn gôdô:
- Wë ju nie jesce mòją mëmką. A wiele wôrt 
wë téż nie jesce. Të môsz wszëtkò w żëcym 
przepité i rozëm téż. Të tu nic ni môsz do szu-
kaniô w mòji bùdze. 
- Jak to w twòji?!
- W mòji bùdze. Bò óma na mie mô zapisóné 
całi majątk. A wë za krziwdã, chtërnã wë zro-
bilë mòji ómie, chtërna jak matka mie bëła, 
terô wë pùdzece do swini kùchni. Tam lôgro-
wac. Niech ten smród tam z wama jidze razã. 
W bùdze dlô waji placu ni ma. 
Tak tej widzyta lëdkòwie, że lëdzkô krziwda 
bëła òddónô. 
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Rozdzél I
Zadzëwòwanié wastnë Małgòrzatë Linde

Dwórk wastnë Małgòrzatë stojôł prawie 
w tim placu, dze wiôlgô darga, prowadzą-
cô do Avonlea, òpôdała w dolëznã òkrãżoną 
ólszkama i pòrosłą parpacama. Przez dargã 
przechòdzëła strużka mającô swòje zdrzó-
dło dalek w lasach kòle dwòrkù stôrégò Cu-
thberta. Na zôczątkù swòji wanodżi bez lasë 
na strużka bëła baro wëmëslnô i rozwòlnô, 
spłiwała kaskadama abò rozléwała sã w môłé 
błotka, le przësuwającë sã blëżi do dolëznë 
Lindów, stôwała sã kòżdi rôz spòkójniészą 
i bëlno wëchòwóną strëgą. Nawetka struż-
ka przechôdającô w òkòlim ògroda wastnë 
Małgòrzatë Linde mùszi miec w pamiãcë, co 
„sã gòdzy, a co sã nie gòdzy”. Gwësno i òna 
wiedzała ò tim, że wastna Małgòrzata, sedzą-
cë prawie przë òknie, zarô widzy wszëtkò, co 
sã dzeje w òkrąg. Zdrzi na strëdżi i dzecy, a że-

lë zmerkô cos apartnégò, nie dô ji pòkù, jaż nie 
duńdze przëczënë i célu ti rzeczë. 
Wiele je lëdzy, tak samò w Avonlea, jak i za ji 
grańcama, chtërny lubią zajimac sã sprawa-
ma swòjëch sąsôdów, a bez to zanikwią swòji 
gwôsné. Le wastna Małgòrzata Linde zaliczô sã 
do tëch òsoblëwie dzyrsczich ludków, chtërny 
dbającë rãdo ò gwôsné dobro, jinteresëją sã 
tak samò gòrąco sprawama swòjëch blëznëch. 
Bëła òna bëlną gòspòdënią, pòd ji òkã 
gbùrstwò szło jak w zégarkù. Òna komańdéro-
wała w Sziwnicë dlô Dzéwczãtów, òna zajimała 
sã niedzelną szkòłą, bëła jednym z wôżniészich 
nôleżników w parafialnym Zrzeszenim Pòmòcë 
i Stowôrze Pòmòcë dlô Misjónarzów nawrôca-
jącëch daleczich pògónów. 
Nimò tegò wastna Małgòrzata miała jesz dosc 
tëli wòlnégò czasu, żebë sedzącë gòdzënama 
przë kùchniowim òknie, héklowac bawełnia-
né zachlastnicë – a miała ju jich zrobioné szes-
nôsce, jak cëchò gôdałë klapétnicë z Avonlea 

Lucy Maud Montgomery

Ana z Zelony Grzëpë
z pòlsczégò skaszëbiła Magdalena Bobkowska
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– i ùwôżnym òkã przëzérała sã dardze, chtër-
na tuwò prawie skrącëła w dolëznã, a dali wi-
ła sã w górã pò spadzësti grzëpie.
Temù, że Avonlea zbudowónô je na trzënórt-
nym, môłim półòstrowie, wrzinającym sã 
w Hôwingã Swiãtégò Wawrzińca, i z dwùch 
stronów òkrążonô wòdą, kòżdi, chto szedł 
do gardu abò z niegò pòwrôcôł, mùszôł 
przechòdzëc dargą prowadzącą kù grzëpie. 
Taczim spòsobã, sóm ò tim nie wiedzącë, mi-
jôł sztrasã pòd òkã wszëtkò widzący wastnë 
Małgòrzatë. 
Jednégò dnia, pò pôłnim, w pierszich dniach 
czerwińca, sedzała òna na swòjim zwëczajnym 
môlu. Cepłé i jasné parminie słuńca zazérałë 
bez òkno. Kòle dwòrkù rozcygôł sã cëdowny 
sôd. Strojił òn sã terô w nôpiãkniészé wiesel-
né ruchno z bladoróżewëch i biôłëch kwiatów, 
nad nim ùnôszała sã i brzãczëła rzma pszczo-
łów. 
Tomôsz Linde – cëchi człowieczk, chtërnégò 
lëdze z Avonlea bëlë przënãcóné nazewac 
„chłopã Małgòrzatë Linde” – sôł pózné wrëczi 
na ùrzmie za stodołą. Sąsôd jegò, Matéùsz 
Cuthbert, na gwës robił to samò na wiôldżim 
pòlu nad strëgą, kòle Zelony Grzëpë. Ti ùdbë 
bëła wastna Małgòrzata. Przeszłégò dnia czëła 
w krómie Wilema Bakera, jak Matéùsz gôdôł 
do Piotra Morrisona, że witro bãdze sôł wrëczi. 
Kò pewno, że gò Pioter mùszôł ò to zapëtac, 
bò Matéùsz Cuthbert nie nôleżôł do lëdzy, 
chtërny gôdają chòc le përznã niepitóny. 
A timczasã? Je to mòżlëwé? Ò godzënie 
pół do czwiorti, w jasné pòpôłnié, i to 
w codzénny dzéń, Matéùsz Cuthbert jedze 
wòlnym drawã dargą pòd górã. Co jesz bar-
żi dzywné, mô na se biôłi kòlniérzëk i nie-
dzélné ruchna. Z tegò je wiedzec, że wëjéż-
dżô z Avonlea. Jedze kabrioletã zaprzëgłim 
w cemnoczerwònobrunégò kònia. To wska-
zëje, że darga je dosc dalekô. Dokądka sã 
wëbrôł i jaką mógł miec ùdbã?
To nie je wątplëwé, żlë bë szło ò równo 
kògò z jinëch mieszkańców Avonlea, wastna 
Małgòrzata, namëslëwszë sã sztërk, òdpò-
wiedzała bë na òba pitania. Le Matéùsz tak 

rzôdkò wëjéżdżôł z dodómù, że leno jakôs 
nôgłô i niespòdzajnô sprawa mogła bëc tegò 
przëczëną. Zgódno z jegò nôtërą béł tak pło-
chi, że wëjôzd z dodómù abò jidzenié midzë 
cëzëch, z chtërnyma mùszôłbë gadac, ùwôżôł 
za wiôlgą dokùczlëwòsc. Matéùsz w biôłim 
kòlniérzëkù, w kabriolece – bëło to zjawiszcze 
rzôdkò widzóné. 
Chòc wastna Małgòrzata długò mëslała ò tim, 
nie rozmiała równak dóńc do niżódny ùdbë. 
Nie dało to ji pòkù! „Ni ma jiny radë – ùdbała 
so kùreszce na tczëwôrtnô białka. – Pò arba-
ce pùdã na Zeloną Grzëpã i dowiém sã òd Ma-
rilë, dokądka Matéùsz pòjachôł i w jaczi spra-
wie. Nigdë w tim cządze rokù nie jezdzy do 
gardu i nigdë nie gòscy, i to jesz w codzénny 
dzéń. Żlë bë mù zafelało wrëków do seniô i bë 
mùszôł pò nie jachac, nie béłbë òblokłi w nie-
dzélné ruchna i nie jachôłbë kabrioletã. Nie 
jachôł téż pò dochtora, bò jachôł za wòlno. 
Mùszebno tedë òd wczora wieczór stało sã 
ù nich cos niespòdzajnégò! Ni mògã tegò 
zrozmiôc! Ni mògã dac sã na pòkù, póczi sã 
nie dowiém, dlôcze Matéùsz Cuthbert wëja-
chôł dzysô z Avonlea”. Zarô pò arbace wast-
na Małgòrzata rëszëła w dargã na Zeloną 
Grzëpã. Krótką miała wanogã. Wiôldżi, roz-
wlokłi i òkrążony sadama dodóm, w chtërnym 
mieszkała familiô Cuthbertów, stojôł prawie 
ò wiertel mili dargą òd dwòrkù Lindów. Mu-
szi równak przeńc jesz sztëczk bôczną dargą. 
Òjc Matéùsza béł tak samò môłczati i płochi 
jak jegò syn i bùdëjącë swòje domôctwò, miôł  
starã pòstawic je mòżlëwie dalek òd sąsôd-
nëch dodómów, nie tacącë gò równak w cało-
scë w lese. Dwórk swój pòstawił tej na nôdal-
szim kùńcu smùga, dze stoji òn do dzysô. Béł 
do ùzdrzeniô z wiôldżi dardżi, wedle chtërny 
stanãłe jakbë dlô stowôrë wszëtczé zaòstałé 
bùdinczi Avonlea. Wastna Małgòrzata Linde 
dzëwòwała sã wiedno, jak mòże zbùdowac 
dodóm w tim placu i jesz nazewac gò miesz-
kanim. 
„Mô sã dak nad głową, to prôwda – gôda-
ła do se, jidącë bòczną dargą ò głãbòczich 
kòłoważach, òkòloną czerzama dzëczi rozë 
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– leno nick wiãcy. Cëż dzywnégò, że Marila 
i Matéùsz są përznã dzëwôkama, żlë mieszka-
ją na taczim pùstkòwiu? Żlë drzewa mògą bëc 
stowôrą, to mają jich, dzãka Bògù, jaż za wiele. 
Równak wedle mie mili zdrzec na lëdzy. Prôw-
dac ti dwòje wëzdrzą na zadowòlonëch, le jem 
dbë, że są przënãcóny do taczégò ôrtu żëcégò. 
Mòże sã do wszëtczégò przënãcëc – rzekł je-
den Jirlandczik, chtërnégò skôzelë na smierc 
przez pòwieszenié”.
Tak rozmëszlającë, wastna Małgòrzata weszła 
na wiôldżi pòdwórk Zelony Grzëpë. Całi we-
strzód zelonoscë, czësti i snôżi, z jedny starnë 
òkòlony béł wësoczima, stôrima wierzbama, 
z drëdżi zôs – równo przëcãtima topòlama. 
Ni jeden kamiszk, ni jeden nicpòtrzebny 
knëpelk nie leżôł na zemi. Kò pewno wastna 
Małgòrzata dobadérowała bë sã tegò natëch-
stopach. W dëszë bëła ti dbë, że Marila Cuth-
bert zamiôtô nen pòdwórk równo czãsto jak 
swòje jizbë. Mógłbë jesc smiało prosto z ze-
mi bez strachù pòłknieniô stebła błocëszcza. 
Wastna Linde krótkò i mòcno zaklepała do 
dwiérzów kùchni i czëła: „proszã”. Wlazła. 
Kùchniô na Zelony Grzëpie bëła baro wie-
sołô, a rëchli bëłabë wiesołô, jakbë nié na 
ùrzasnô stara ò czëstosc. Òna sprôwiała, że 
mógłbë pòmëslec, że nicht tuwò nigdë nie bi-
wô. Òkna kùchni bëłë sczerowóné na wschód 
i na zôpôd. Ze stronë zôpadny, òd pòdwórka, 
swiécył strëmień łagódnégò, czerwińcowégò 
słuńcowégò widu. Zôs òd wschòdu ceszëła 
òczë jasnota biôłégò kwiatu wiszni z sadu i ze-
lonosc letkò kòlibiącëch sã lëbawëch brzozów, 
piãło sã dzëczé wino. Tuwò Marila Cuthbert se-
dzała, żlë chcała sztërk òdetchnąc, wiedno nie 
dowierzającë słuńcu, chtërne dlô ni wëzdrza-
ło za baro wiesołé i parmné dlô pòwôżnégò 
swiata. Tuwò téż prawie sedzała w tim sztó-
ce, héklowała. Stół bëł nakrëti do wieczerzë. 
Lenò Małgòrzata zdążëła òdemknąc dwié- 
rze, ju bëlno zmerkała wszëtkò, co stało na 
stole. Bëłë na nim trzë nakrëca. Bëło prawie 
widzec, że Marila żdała na jaczégòs gòsca, 
chtëren miôł gwësno przëjachac z Matéùszã. 
Le talérze bëłë codzénné, zôs w salôtnicë le-

no mùżdżónka z jabków i jeden ôrt chleba.  
Ten spòdzéwóny gòsc nie béł niżódną tczë- 
wôrtną, wësok achtnioną òsobą. Równak 
w taczim przëtrôfkù, co znaczi biôłi kòlniérzëk 
Matéùsza? Wastna Małgòrzata zaczãła sã ta-
cëc w ti krëjamny sprawie, jaką òdkrëła w tak 
cëchi i bënômni nie òkrëti krëjamnoscą Zelo-
ny Grzëpie. 
- Dobri wieczór, Marilo! – rzekła, wchòdzącë. 
- Dobri wieczór, Małgòrzato! – òdpòwiedzała 
wiesoło Marila. – Snôżi wieczórk, prôwda? 
Sadnij so, proszã! Jakno sã twòjim żëje?
Cos, co z niedostatkù jinszi pòzwë mógłbë na-
zewac drëszstwã, bëło wiedno midzë Marilą 
Cuthbert a Małgòrzatą, nimò – abò mòże pra-
wie z przëczënë procëmnotë jich charakterów. 
Marila bëła wësoką i zmiartą białką ò përznã 
kańcowati bùdowie cała. Ji cemné klatë mia-
łë niewiele sëwëch kòsmëków, wiedno bëłë 
zwiniãté w grëbi wãzeł, bez wërozëmiałoscë 
przëszëté dwùma żelôznyma szpilkama. Robi-
ła wrażenié òsobë ò wąsczim pòzdrzatkù na 
swiat i baro wëmôgający. Równak niewiôlgô 
jakôs znanka kòle lëpów, letkò leno naznaczo-
nô, zdrôdzała krëjamné pòczëcé hùmòru. 
- Czëjemë sã wszëtcë bëlno – òdpòwiedzała 
wastna Małgòrzata. – Le czedë widzała jem 
Matéùsza jadącégò dargą, bëła jem dbë, że 
stało sã ù waji cos niedobrégò. Mëszlała jem, 
że mòże jedze pò dochtora. 
Ledwò widoczny ùsmiéch pòjawił sã na lëpach 
Marilë. Żdała na Małgòrzatã, bò wiedzała bël-
no, że òbrôzk Matéùsza, wëjéżdżającégò 
niespòdzajno kabrioletã, wierã wzbùdzy 
cekawòsc sąsôdczi. 
- Nié, czëjã sã prawie dobrze, nimò że mia-
ła jem wczora cãżką migrenã – òdrzekła. – 
Matéùsz pòjachôł na banowiszcze. Żdżemë 
na môłégò knôpiczka z Dodomù dlô Serotów 
w Nowi Szkòcji. Mô òn gwësno przëjachac 
wieczórnym cugã. 
Żlë Marila bë rzekła, że Matéùsz pòjachôł 
na banowiszcze, żebë òdebrac kangùrka 
przësłónégò z Aùstralie, zadzëwòwanié wast-
në Małgòrzatë pewno nie bëłobë wikszé. 
Zdôwało sã, że òniemiała na czile sekùnd. 
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Nie je mòżlëwe, że Marila szpòrtëje z ni… le 
w tim sztërkù wastna Małgòrzata bëła parôt 
tak mëslec. 
- Czë gôdôsz prôwdã, Marilo? – spitała pò 
òdzwëskanim głosu. 
- Kò pewno – òdpòwiedzała zapitónô taczim 
głosã, jakbë sprowôdzanié knôpów z Dodomù 
dlô Serotów w Nowi Szkòcji bëło czãscą 
zwëkłëch zymkòwëch zajãców dlô kòżdégò 
pòrządnégò gbùrstwa w Avonlea. 
Wastna Małgòrzata czëła, że ni mòże przińc 
do se. Mëslała samima wòłôczama. Knôpiczk! 
Marila i Matéùsz Cuthbertowie bierzą knôpa 
za swòjégò! Z Dodómù dlô Serotów! Czë to nie 
je kùńc swiata! To chëba nick ju ji nie zdzëwi? 
Nick! Nick!
- Skądka to wama przëszło do głowë? – spitała 
tonã òszkalowaniô. Żlë cos òstało ùdbóné bez 
ji radë, mùszała to zganic. 
- Ò, më długò rozmiszlelë ò tim, wnetka bez 
całą zëmã – òdpòwiedzała Marila. – Na czi-
le dniów przed Gòdama bëła u naju wastna 
Spencer i òpòwiôdała, że na zymkù mô ùdbã 
wząc za swòje dzéwczã z Dodómù dlô Sero-
tów w Hopetown, dze mieszkô ji półbrat. Bi-
wała czãsto u niegò, mògła pòznac nen Sero-
cyńc jakno bëlno prowadzony. Gôdała ò czi-
le knôpiczkach – serotach, chtërnëch tam wi-
dzała, a że Matéùsz i jô òd dôwna mëslimë 
ò tim, żebë wząc do se jaczégòs knôpa, më so 
ùdbelë zrobic to terô. Matéùsz je ju niemło-
di – wiész, że je szescdzesąt lat stôri – i nie je 
taczi dzyrsczi jak dôwni. Tej-sej serce gò bòli. 
A dejade rozmiejesz, jak cãżkò dzysô nalezc 
cëzą pòmòc! Ni ma tuwò jinszich robòtników 
òkróm tëch głupëch frãcësczich młodélców. 
Cãżkò jich ùtrzëmac, bò ledwò përznã sã 
podùczą i przënãcą, jidą do robòtë do fabri-
czi abò jadą do Americzi. Na zôczątkù Matéùsz 
mëslôł ò anielsczim knôpiczkù. Leno jô nie 
chca sã na to zgòdzëc. „Mòże bëc, że je to ba-
ro pasowny nabëtk, nie chcã gadac w przék – 
jô rzekła – leno nie chcã znac bówków z Lon-
dinu. Dôj mie przënômni hewò stądka dzeckò. 
Kògò më bë wzãlë, wiedno to ùdba baro nie-
pewnô. Le bãdze mie lżi na dëszë, bãdã spała 

barżi spòkójno, żlë bãdã mia dzeckò z Kana-
dë” – gôdała jem. I kùreszce më pòstanowilë 
prosëc wastnã Spencer, abë czedë pòjedze 
pò dzéwczã dlô se, wëbrała dlô naji knôpicz-
ka. Prawie w ùszłim tidzeniu më dowiedze-
lë sã, że wëjéżdżô w ti ùdbie i natëchstopach 
przez słëga Roberta Spencera pòsłała jem ji 
pòzdrówczi z prosbą, abë nama pòszëkała 
snôżégò, zdrowégò dzesãc abò jednôsce lôt 
stôrégò knôpiczka. Pòdług nas je to nôlepszi 
wiek – knôpiczk je dosc stôri do sprôwieniô we 
wsë mni wôżnëch sprawów, a dosc tëli młodi, 
bë móc sã wiele naùczëc. Naléze ù naji cepłi 
rodzynny nórcëk i pasowną òpiekã. Dzysô pra-
wie më dostelë òd wastnë Spencer telegraficz-
né wiadło – przëniósł ji lëstowi – że przëjéżdżô 
òna cugã ò szósti pò pôłnim. Dlôte Matéùsz 
pòjachôł na banowiszcze. Wastna Spencer 
òstawi tam knôpiczka, bò sama jedze dali, do 
Biôłëch Piôsków. 
Wastna Małgòrzata wiedno chwôlëła sã tim, 
że szczerze gôdała swòje zdanié. Pòstanowiła 
zrobic to i tim razã, nimò że nie òdzwëskała 
jesz swòji zwëczajny równowôdżi. 
- Wiész, Marilo, muszã ce rzec szczerze, że wa-
jô ùdba to wiôldżé szôléństwò, wiôlgô nieroz-
wôga. Nie wiéta wa, co robita! Wprowôdzôta 
do wajégò dodómù jaczés cëzé dzeckò, 
stwòrzenié, ò chtërnym wa nick nie wiéta. 
Nie je òno wama znóné, ni môta wa pòjãcô, 
jaczich òno miało starszich, czim òno bãdze 
w przińdnoce. Prawie w ùszłim tidzeniu czëta 
jem w cządnikù, że jakôs żeniałô pôra z najich 
strón wzãła za swòje serotã, knôpa z serocyń-
ca, a nen niebëlnik pòdpôlił jich domôctwò. 
Ùmëslno! Wnetka bë zdżinãlë w płomieniach. 
Czëła jem téż ò jinym przëtrôfkù, że taczi wzãti 
serota wëpijôł wszëtczé jôjka i gòspòdôrze ni 
mòglë gò òd tegò òdnãcëc. Żlë bë të sã mie 
spëtała ò radã, czegò jes nie zrobiła, Mari-
lo, jô bë zaklënãła ce na wszëtkò, żebës tegò 
nie robiła. Nié! - Na spòzdzonô przestrzega 
zdôwała sã ni nie ùrzasnąc, ni nie jiscëc Mari-
lë. Spòkójno héklowała dali. 
- Wiém, że je përznã prôwdë w tim, co të jes 
rzekła, Małgòrzato. Jô sama przez dłudżi czas 
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nie wiedza jem, czë sã na to zgòdzëc. Leno 
Matéùsz baro tegò chcôł. Widzała jem, jak mù 
na tim zanôlégô, dlôte jô sã zgòdzëła. Matéùsz 
tak rzôdkò żądô czegòs, że żlë to robi, to móm 
za mój òbrzészk spełnic jegò prosbã. Żlë ji-
dze ò niebezpiek, to drãgò przewidzec z gó-
rë skùtczi wiele sprawów na swiece. Ti, chtër-
ny mają gwôsné dzecë, téż nie są gwësny, co 
z nich bãdze. Nié wiedno roscą na bëlnëch 
lëdzy. A Nowô Szkòcjô to wnetka dzél najégò 
òstrowa! Dëcht czësto co jinszégò, żlë më bë 
sprowadzëlë knôpiczka z Anielsczi abò z Ame-
riczi. Dzeckò z najich strón ni mòże przecã sã 
tak baro apartnic òd naji. 
- Në, cëż! Móm nôdzejã, że wszëtkò sã bël-
no zdarzi – rzekła wastna Małgòrzata ta-
czim głosã, że bëło czëc, że nie je tak richtich  
ti dbë. – Leno nie gadôj pòzdze, że jem cã nie 
òstrzégała, żlë nen knôp czedës pòdpôli waji do-
dóm abò wrzucy strichninã do stëdni. Przëbôczi-
wóm so taczi przëtrôfk w Nowim Brunszwikù, 
dze całô familiô ùmarła w nôgòrszich mãkach 
… Leno tedë to bëło dzéwczã. 
- Leno më nie bierzemë dzéwczëca – òdpò-
wiedzała Marila, jakbë zatrëwanié stëdniów 
bëło leno dzéwczëcym zajãcym i ni mòże sã 
tegò spòdzewac ze stronë knôpiczka. – Nigdë 
nie bëłabëm ti ùdbë, żëbë brac dzéwczã do-
dóm. Jem zdzëwionô, że wastna Spencer to 
prawie robi. Òna równak wzãłabë całi Dodóm 
dlô Serotów pòd swòjã òpiekã, żle bë leno so 
to ùbrzątwiła. 

Wastna Małgòrzata miała chãc pòżdac na 
Matéùsza. Leno muszała bë czekac jaż dwie 
gòdzënë. Ùdbała so tej jic dali i weńc do 
Bellów, abë jima zaniesc to wiadło. Mësla-
ła so, że zrobi tam wiôldżé wrażenié. Wast-
na Małgòrzata baro lubiła nowé wiadła. Òd- 
dzãkòwała sã, z czegò baro sã ùceszëła Ma- 
rila, w chtërny pòd cëskã czôrnëch przeczëców 
i wróżbów wastnë Małgòrzatë znôwù prze-
bôczëłë sã dôwné wątplëwòscë i miała përznã 
strachù. 
- To nie je do ùwierzeniô! – wzdichnãła wastna 
Małgòrzata, jakno nalazła sã znôwù na dardze. 
– Czë to abë nié spik? Në, jem gwësnô, że mi 
tegò knôpiczka je serdeczno żôl. Ni Matéùsz, 
ni Marila ni mają pòjãcégò ò wëchòwiwanim 
dzecka i gwësno jak drót bãdą żądelë òd niegò, 
abë béł barżi mądri i doswiôdczony òd jegò 
starka, żlë gò czedës miôł, co je wątplëwé. 
Ni mògã sã równak wëòbrazëc dzecka w do-
dómie Cuthbertów. Przecã tam nigdë dzec-
ka nie bëło, bò Matéùsz i Marila bëlë ju do-
zdrzeniałi, czedë jich òjc bùdowôł swój nowi 
dodóm – a kùreszce Bóg wié, czë òni bëlë cze-
dës dzecama. Za nick w swiece bëm nie chca-
ła bëc w skórze tegò żôrotnégò knôpiczka. Pò 
prôwdze je mie gò żôl! Taczim spòsobã 
wastna Małgòrzata wëchòdzëła przed kwit-
nącyma krzama cérznic. Leno lëtowałabë sã 
niewątplëwie jesz barżi i rzewni, żle bë mògła 
widzec dzeckò, chtërny w tim sztóce żdało na 
banowiszczu w Szeroczi Rzéce. 
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Adam i Éwa mùszelë òdéńc z Raju, równak Bóg 
wcyg miôł ò nich starã. Nie dôł, żebë zdżinãlë 
z głodu. Dôł jima òbrodzajną zemiã, zwierzãta 
i drzewa, jaczé rodzëłë brzôd. Wiedzelë téż, że 
terô mùszą cãżkò robic, żebë przeżëc.
Adam zbùdowôł chëcz, w jaczi Éwa ùrodza 
pierszégò sëna. Wiedzelë, że nowi człowiek je 
darënkã òd Bòga. 
Nimò że nie bëlë w raju, to zôs czëlë redotã:
- Éwò! Mùszimë dzãkòwac Bògù, że wcyg mô 
ò nas starã!
- Môsz prôwdã! Bóg dôł nama sëna! Òd terô 
nie jesmë tuwò sami. Pòjmë złożëc Bògù òfiarã 
z brzadu i pësznëch kwiatów.
I tak zrobilë. Éwa trzima dzeckò na rãkach, 
a Adam niósł kòsz z darënkama. Pòłożëlë je na 
wôłtôrzu i chwôlëlë Bòga. Pózni Adam miôł 
rzekłé:
- Hewò nasz syn. Òd terô bãdze miôł miono 
Kajin.
Pòtemù Éwa ùrodzëła drëdżégò sëna, chtër-
négò nazwelë Abel.
Knôpi chùtkò roslë. Bëlë mòcny a zdrów. Ka-
jin, jakò starszi, miôł wiedno wicy òbòwiązków 
jak Abel. Adam robił sã corôz starszi, a na pòlu 
wiedno bëło wiele robòtë. Dlôte Kajin mùszôł 
cãżkò robic.
Młodszim sënã zajimała sã Éwa. Abel béł téż 
robòcy. Rôd wstôjôł wczas reno i pòmôgôł 
starszim w pasenim bëdła i òwców. Baro 
kòchôł zwierzãta i swòjã robòtã. Pò cãżczi 
robòce Kajin i Abel nioslë Bògù darënczi, 
żebë pòdzãkòwac za to, że pilëje jich familie. 

Bògù widzało sã, że knôpi pòmôgają swòjim 
starszim i że jich słëchają. Wiedno, czej kłe-
dlë swòje darënczi na wôłtôrzu, Bóg jima 
błogòsławił.
Jednégò dnia skùńczëlë robòtã baro pózno. 
Słuńce ju wchôdało za blónë i robiło sã cem-
no. Nimò ùmãczeniô rëszëlë złożëc Bògù darë.
- Ach, jem narobiałi, chcôłbëm kùreszce 
òdpòcząc – rzekł Kajin. Dzéń w dzéń òd rena 
do wieczora mùszimë robic. Móm tegò dosc!
- A jô jem rôd, że mògã bëc ze zwierzãtama 
i miec ò nie starã. Czej widzã je zdrowé 
i mòcné, wiém, że je to nôdgroda za mòjã cãż-
ką robòtã.
- Ablu, nie widzysz të, że Bóg tak a tak mô 
ò nas starã. Nie dô, żebë cos sã nama stało. 
Czej bë jesmë òstawilë robòtã, nick bë sã nie 
zmieniło – zwierzãta dali bë sã pasłë, a zbòżé 
dali rosło.
- Nie narzekôj. Dostôwómë wszëtkò, co chce-
më, ale mùszimë słëchac Bòga i starszich. Tatk 
z mëmką nas kòchają, ni mòżemë jima nie 
pòmagac.
- Gôdôsz tak, bò starszi wiedno cebie chwôlą. 
Twòja robòta je dlô nich lepszô jak mòja.
- To nie je prôwda. Chcemë sã nie wadzëc, je ju 
cemno, a reno mùszimë chùtkò wstac.
Chcemë zaniesc Bògù darë, pòdzãkòwac Mù 
i wrócëc dodóm.
W sercu Kajina zaczãła rodzëc sã zôzdrosc 
i niezgara do Abla. Ùdbôł so, że pòkôże star-
szim i Bògù, że brat je òd niegò gòrszi. Cze-
dë Adam zôs wësłôł sënów z òfiarą, Kajin 

Aleksandra i Dariusz Majkòwscë 

Bibliô dlô dzecy 
Kajin i Abel
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wzął ze sobą nôpiãkniészi brzôd i zbòżé, żebë 
ùwidzec sã Bògù. Równak Bóg miôł wëbró-
né òfiarã Abla, bò widzôł, że mô òn serce fùl 
wdzãcznotë.
Czej Kajin to ùzdrzôł, rzekł do Bòga:
- Bòże, zdrzë téż na mòje darë. Zebrôł jem dlô 
Ce wiôldżi kòsz nôlepszégò brzadu i zbòżégò! 
Nie jes rôd z mòji robòtë?
Bóg òdrzekł:
- Dlôcze jes kòmùdny i sã jiscysz? Wiész doch, 
że widzy mie sã twòja robòta. Ale w twòjim 
sercu ni ma prôwdë i je w nim wiele gòrzu. 
Wez nôprzódka zgòdzë sã z Ablã, a pózni prziń-
dzesz do mie.
Kajinowi zrobiło sã baro żôl. Bóg miôł òd-
rzëcóné jegò òfiarã. Bëło mù téż wstid przed 
starszima, bò chcôł, żebë prawie z niegò bëlë 
bùszny.
- Òjcu i mëmce nie bãdze sã to widzec – 
gôdôł sóm do se. Bóg kôzôł mie téż zgòdzëc 

sã z Ablã. Nié! Ni mògã tegò zrobic! Zôs jem 
gòrszi òd niegò.
Kajin zdrzôł na bracynã, jak sedzôł kòl swòjich 
zwierzãtów i czuł, że je w nim corôz wicy nie-
zgarë. Pòdeszedł cëchò, wzął nóż i zabił Abla.
Bóg czuł krzik młodszégò brata. Nalôzł Kajina 
i sã spitôł. Dze je Abel?
- Skądka móm wiedzec? – òdrzekł Kajin.
- Co môsz zrobioné?! Zabił jes swòjégò brata! 
Twòje serce miało bëc fùl miłotë, a nié niezga-
rë. Ni mòżesz òstac tuwò ze starszima. Dôł jem 
wama te roscënë, zwierzãta, chëcz, żebësta 
bëlë szczestlëwi. Błogòsławiã wama kòżdégò 
dnia. A të, Kajinie, baro môsz zrenioné mòje 
serce. Jes zabił swòjégò bracynã, sëna swòjich 
starszich! Mùszisz òdéńc! Òstawisz swòje do-
dóm i starszich i nigdë ju tuwò nie wrócysz.
Kajin baro sã wërzasł, czedë czuł taczé słowa. 
Wiedzôł równak, że zrobił baro lëchò i mô za-
służoné na taką sztrôfã.
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Dwiérze rozsënãłë sã wnetk bezszemarno. 
Młodô, nad zwëk pësznô białka, wlazła do 
baro rëmnégò mieszkaniô. Bëło ju w nim sza-
ro, kò sã robił wieczór ë jizbã òd zôpôdu roz-
widniałë le slédné, zaòstałé parminie słuńca, 
jaczé wpôdałë bez baro szeroczé òkna.
Białka trzima w rãce taszã z różnégò ôrtu  
kùpiszã. Chòc torba bëła fùl jestkù ë rozma-
jitégò jinszégò dobra, zdôwa sã nick nie 
wôżëc. Blós letëchné, dëcht le do wëczëca ji 
wibrowanié, jaczégò ùczałim sã jesz nie ùdało 
ùsënąc, zdrôdzało, że òsta òna zrobionô 
z samòregùlëjnégò mòcama procëmgrawita-

cjowima szpecjalnégò materiału. Zagwësni-
wôł òn temù, co tã taszã nosył, że chòcbë jã 
wëfùlowôł òłowiã, to tej tak a tak bë czuł, jak-
bë niósł gôrzc piórów. 
Białka pòstawiła torbã na zemi, scygnãła 
bótë, a tej pòdeszła do òkna ë zazdrza sã 
w snôżi zôpôd słuńca. Stoja tak wzérającë 
na swiat za rutą ë pòdzywiającë piãknotã 
kùńczącégò sã dnia. W jaczims równak sztó-
ce ji mëslë pòlecałë czësto dze jindze. Przed 
òczama zjawiłë sã dzywné scenë z ùszłotë, 
a tej narôz ùzdrza nen dzéń przed trzema 
miesącama, w jaczim pòzna Jadama. Mëslë 

Grégór J. Schramke

Sostra Davida Swintona 
Ta pòwiôstkô dobëła w pierszim kònkùrsu na kaszëbską pòwiôstkã 
science-fiction ògłoszonym przez redakcjã gazétë: Kurier Bytowski.
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zaczãłë terô krążëc wkół niegò a téż wkół nich 
razã ë białka ùsmiéchnã sã. Ùsmiéwk nen 
stôł sã jesz barżi snôżim, czej òne wëfrugnãłë 
w przińdnotã, jaż w tã daleczną…
Czas mijôł ë slédné parminie słuńca zga-
słë a wieczórnô rzozô pòcemniała. W kùńcu 
białka zdrignãłã sã jak wërwónô ze spikù 
a wëstchnãła: 
- Ach, żebë to tak bëła prôwda! 
Òbróca sã òd òkna. Mieszkanié ju tonãło 
w cemnoscë.
- Wid. Miãtczi, cepłi – rozkaza ë wnym na 
dwùch naprocëmnëch scanach delikatno 
zapôlëłë sã przëscanowé lampë. Białka le-
tëchno, rozkòszno snôżé zmôrszczëła brëwie 
ë wëdëmała fùlné lëpë. Cos ji wcyg jesz felo-
wało. Wnym ùsmiéchna sã. 
- Ju wiém! – zakrzikła letkò. – Kòmink! 
Òdżin! – doda ë wnet w nym samim sztó-
ce syknãło, a na sztëczk drewna padła skra 
ë bùchnãłë płomë. Krótkò pò tim nozdrczi 
białczi pòchwëcëłë nową, le co do wëcknie-
niô snôżą pôchã.
„A to skądka?” – pòmësla zaskòkłô, a pò 
sztërkù òbzéraniô sã pòdeszła krodzy ògnia. 
Pôcha ta sta sã kąsynk mòcniészô. „Wejle,  
to z drewka!” – zdzëwiła sã, a tej ze stolicz-
ka z bòkù kòminkã wzã lecónkã. Dosta jã 
dzéń rëchli w krómie doparłãczoną do drze-
wa, jaczégò kùpiła tam trzë sztëczczi ë z ja-
czich jeden prawie co pôlił sã w żôlnicë. Prze-
jacha pôlcã pò tôflë lecónczi a tej ùkôzało sã 
ji rozwietwioné, òbsëpóné snôżima, wiôl- 
dżima kwiatama drzéwiszcze, co rosło na 
sómny ùrzmie, letkò kòlibiącé sã we wie-
wie cyberneticznégò wiatru ë òparminioné 
taczim samim słuńcã. Jaczis głos zaczął ga-
dac: „Hewò najé różané drzewò nowégò 
ôrtu, wëhòdowóné w labòratorium firmë 
Enxessest w rokù 2139 ë… - „ò, to nawet-
ka nié dwa lata dowsladë” – pòmësla biał-
ka - …terô ju dostãpné dlô waju, tczëwôrtny 
kònsumentowie, jakno drewka do kòminków. 
Naji ùczałi pòbilë wszëtczé rekòrdë, bò 
wëòbrażce so, że no drzewò rosce jaż 95 razy 
chùdzy jak ne dôwné ë pôli sã òd nich jaż  

47 razy dłëżi! Do te najé karno ekspertów 
wdzejało w nie jesz nótã kwiata różë, stąd-
ka mô òno w se letëchną różaną pôchã. Na 
zycher bãdzece, drodżi kònsumentowie, 
rôd z wëbraniô najégò produktu.” Lecónka 
ùcëchła ë widzënk drzewa zgasnął. 
- Ach, tej to tak?! Szkòda, że jaż trzë drewka 
jem kùpiła, bò to wierã nama sygnie jaż na 
miesąc! – zasmia sã białka, a tej pòmalinkù 
zaczã sã brac za swòjã robòtã. Zaniosła do 
kùchnie taszã z kùpiszã, zwinãła szmërgniãté 
lumpë Jadama ë scarła no zdebełkò pichù, 
jaczé niewiedzëc skądka nalazło sã na 
x-plejstejszwiibòxu 6840 ë hòlograplazmie 
HHD (hiperhighest definition). Pòtim pòdlała 
trzë òrchideje jaczé bëłë w mieszkanim, a tej, 
czej ju bëła zycher, że nick wiãcy ni mô tu do 
zrobieniô ë że jizbë jak wiedno jaż sã łiszczą 
òd czëstoscë, pòszła rëchtowac wieczerzã dlô 
Jadama. 
Jadam béł jednym z tëch lëdzy, jaczi w nô- 
wiãkszi zgardze trzimelë ne wszëtczé nowò-
módné ôrtë żëwieniégò, a ju òsoblëwie ne 
„mądré” pële, jaczé wiedzałë co z se ë cze-
dë wëpùszczëc, bë dac cału to, co brëkùje 
ë bë nie pòczëło niżódnégò głodu. Lubił 
szmakã prôwdzëwégò jestkù ë nie sknërził 
na nie dëtków, chòc w przërównanim do 
pëlów, kòształo stolemnie wiele. Dejade òn 
miôł pieniądz, zarôbiôł bëlno, dzãkã czemù 
stac gò bëło kùpic so na wnet sami górze 
723 piãtrowégò blónownika dwapiãtrowé 
ë rëmné mieszkanié, na dodôwk z pësz-
nym widzënkã na gard, jachtową hôwingã 
ë mòrze. 
Czej białka prawie co skùńczëła stôwiac jestkù 
na stole w pańsczi jizbie, bùtnowé dwié- 
rze sã rozsënãłë ë do mieszkaniô wszedł jesz 
młodi, pòstawny chłop. 
- Witôj Jadam! – przëwita gò, rozcygającë 
lëpë w szeroczim ùsmiéchù, że jaż załisnãłë 
biôłé jak sniég, równé ząbczi.
- Hej – chłop rzucył le krótkò w òdpòwiescë, 
a tej scygnął bluzã ë szmërgnął ją na zesel, 
pò czim rësził do kąpnicë òdkażëc przed je-
dzenim rãce.
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Ùsmiéwk pòmalë zdżinął z liców białczi. Wi-
dzec bëło, że Jadóm znôw béł jaczis nieswój. 
„Zycher jem, że to bez nen projekt, co nad 
nim mùszôł dzysô jaż do wieczora robic. 
Niebòrôk” – pòżałowa gò. 
Czej przëszedł nazôt do jizbë, zarôczëła gò:
- Wezkôj sadôj ë jedz. 
Chłop nałożił so jestkù, a tej bezdejno zaczął 
je mùmlac. Nie dało sã ùkrëc, że mëslama je 
dalek. Białka sadła naprocëm niegò ë zaczã 
mù sã przezerac. 
- Kùpiła jem nowé drzewò… – rozpòczã nie-
gwësno. – Pôli sã prawie w kòminkù. To 
nônowszi wënalôzk. Czëjesz lëtką pôchã ró-
żów? To òd niegò…
Chłop jakbë nick nie czuł. Białka ùrwa ë sztót 
dérowa martwô, cãżkô cësza.
- Jak tam dzéń? Jak w robòce? – spróbòwa 
jesz rôz zagadac chłopa.
Jadam czejbë sã òdeckł.
- Do rzëcë – òdpiarł, a tej przëzdrzôł sã białce, 
zmôrlił łësënã ë rozkôzôł:
- Jédz. Pij. 
Białka zdrugła sã letkò. Scygnãła brëwie, le 
nick nie rzekła ë blós letkò przëgrëzła dólną 
lëpã. Chłop pòwtórził, tą razą barżi dërno:
- Jédz. Pij.
- Nie gadôj do mie, jak do jaczégò przestowni-
ka widu! – przéknãłã mù białka, le pòsłëszno 
sygnã pò miskã.  – Wiész, jak tegò nie lubiã.
Òczë chłopa załisłë sã złim widã.
- Jo? Pò prôwdze „nie lubisz”? – przëcësnął 
slédné słowò. – A jak lubisz, bë do ce gadac, 
he? Në, rzeczë mie. Në, jak móm do ce ga-
dac? A mòże do te jesz rzeczesz mie, co tak 
pò prôwdze lubisz? Co? Në, żdajã!
Czej nick nie òdrzekła, wëdësził z gòrzã bez 
zãbë:
- Në, rzeczë mie do jasny chòlibczi!
- Jadam, òprzestani, proszã… – szepnãłã, le to 
jesz barżi pòdskôcëło chłopa.
- Të nie mdzesz mie gadac, co móm robic!
- Proszã, nie wëżëwôj sã na mie za to, że jes 
miôł lëchi… – nie zdąża dokùńczëc. 
- Co të mie tu rozkôzëjesz, he?! – riknął chłop.
- Nie rozkôzëjã, jô ce blós proszã…

- To nie proszë! 
Kąsk dérowa cësza. Pò sztóce Jadam znôw 
wezdrził na białkã, jakô ze spùszczoną głową, 
pòsłëszno, chòc pòmalë, jakbë cos ji scyskało 
gôrdzel, jadła wieczerzã. 
- Wiész co? – rzeknął ze złostnyma skrama 
w slépiach.  – Wënaszôj mie sã stąd! Ju! Wëk 
mie do drëdżi jizbë!
Białka nick nie òdrzekła. Wezdrza le tak 
fùl bòlescë na niegò, a tej pòsłëszno wsta 
ë wëszła. Czej dwiérze sã za nią zasënãłë, ji 
remionama strzãsnął cëchi chlëch. Pòdeszła 
do òkna, le tak pò prôwdze bez kùlającé sã 
łizë nie widza rozwidnionégò pësznyma, 
farwnyma widama gardu. 
Pò pôrãnôsce minutach na scanie załisnął 
môłi plazmowi mónitórk ë tej dało sã z niegò 
czëc głos Jadama:
- Xilissis!
Białka dërgnãła, a tej chùtkò òbcarła łizë 
ë òbrócëła sã do mónitórka, w jaczim widzec 
bëło głowã chłopa. Ceszëła sã, że w jizbie je 
cemno, bez co nie bëło widzec ji zapłakónëch 
òczów.
- Co? – zapita. 
- Zjôdł jem – zaczął chłop. – Jidã terô do wëra, 
a të pòsprzątôj pò wieczerzë. A tej òbleczë 
cos seksownégò ë przińdzë do mie.
Białka bez sztócëk môłcza, a tej òdpiarła 
cëchò:
- Dobrze.

***
Widniało. Xilissis cëchò pòdniosła sã z wëra 
ë na nadżé cało wcygnã nòcną kòszëlkã. Na 
pôlcach, cobë nie òbùdzëc Jadama zeszła 
na dół, do kùchnie. Jaczis czas pózni weszła 
nazôd do sypialnie, zdżibnãła sã nad chłopã 
ë letkò pòmùjkała lëpama jegò łësëna.
- Òbùdzë sã – szepnãła. – Mùszisz ju wstôjac.
Chłop òbrócył sã na drëdżi bòk. Sztót pózni 
òtemkł òczë.
- Doch dzysô je czwiôrtk! – rzucył zaspónym 
głosã.
- Nié, strzoda – ùsmiéchnã sã białka.
- A niechże to szlag…  Mëslôł jem, że bëła 
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wczora ë ju móma weekend – szepnął ë na- 
zôd przëmkł pòwieczi, a tej cãżkò zdich-
nął a dodôł: – Robòcy tidzéń je za dłudżi. 
Przédnictwò kraju bë mògło gò zmiészëc do 
dwùch dniów…
- Chcôłbës – zasmia sã, a tej dopòwiedza: - 
Wëòbrażë so, że czedës lëdze mielë dwa, abò 
nawetka le jeden dzéń wòlnégò òb tidzeń.
- Łgôsz… Nicht bë tegò nie strzimôł. 
- A równak tak bëło. – òdpiar ła, a tej 
pònaglëła gò – Në, wstajôj, bò sã spóznisz do 
biura. Frisztëk ju żdaje.
Czej Jadam wëszedł do robòtë, Xilissis zdebkò 
pòòpòrządzëła mieszkanié, a tej pòszła do 
gardu. Póznomajowi dzéń béł snôżi, słuńcë 
fejn swiécëło, tak tej ùmëslëła so pòlecëc do 
parkù na ùrzmie, skądka rozchòdzył sã snôżi 
widzënk na mòrze, a téż na jegò sztrąd ë jach-
tową hôwingã. Baro lubiła nen môl ë le czej 
mia czas ë bëło fejn wiodro zalôtiwa tam, 
bë so pòsedzëc, pònaceszëc òczë widzënkã 
ë pòrozmëszlac a pòsnic. 
Czas mijôł, a słuńce ju dosc dalek przesënãło 
sã na zôpadną starnã nieba. Xilissis pòzdrza 
na zédżerk. „Ju wpół do czwiôrti” – scwier-
dzëła. – „Czas jic pôłnié Jadamòwi robic”.  
Wsta tej z łôwczi ë niespieszącë sã pòszła do 
nôblëższégò banofù lëftbanë.  
Dwadzesce minut pózni ju wchòdzëła do 
mieszkaniô. Zebùła sã, a tej pòszła do kùchni. 
Jesz dobrze nie zaczã warzëc pôłnia, czej na-
rôz bùtnowé dwiérze sã rozsënãłë ë w miesz-
kanim rozległo sã redosné gwizdanié Jadama.
- Witôj Xilissis! – rzucył wiesołim głosã, przeri-
wającë na sztót òdtwôrzanié nônowszi spiéw- 
czi karna „De foolish Madaj”. 
Białka wëstawiła głowã z kùchni:
- Witôj! – òdpiarła redosno ùsmiónô, rada 
że Jadam je w tak bëlnym czëcowim ùstawù, 
a tej zapita kąsk zdzëwionô: – Ju jes? Co tak 
wczas?
Chłop ùrwôł w pół nótë ë wezdrził na niã 
zaskòkłi:
- Jak to „co tak wczas”? Doch jem ce wësłôł 
wiadło, że bãdã rëchli. 
- Jo? – stamiãła, a tej doda z przeprôszają-

cym ùsmiéwkã: – Ùps, nie òdtwòrzëłã jem. 
Wëbôczë, pôłnié jesz nie je fertich.
- Jak to „nie òdtwòrzëła jem”? – chłop z gòrzã 
zmôrlił brëwie.
- Në wiész, … jem mia wëłączoné przesélnicã. 
Dzéń béł tak snôżi, pòszła jem na ùrzmã nad 
mòrzã ë… – zaczã sã tłomaczëc, wchòdzącë 
do jizbë ë pòdchòdzącë do Jadama. – …jem 
chòc na sztót chca pòbëc sama ë sã tą bëlno-
tą dnia kąsk w ùbëtkù naceszëc, tak tej jem 
wëłączëła, a pózni jem zabôczëła włączëc. To 
wierã nick złégò, co? Wierã sã nie gòrzisz na…
- „Dzéń béł tak snôżi… chca pòbëc sama… tej 
jem wëłączëła” – zaczął sã z ni pòdkôrbiac 
chłop, a tej narôz riknął: - Cëż të so, do diôch- 
ła, wëòbrôżôsz?!
Białka stanãła w pół krokù ùrzasłô. 
- Wëbôczë. Nie wiedza jem, że… – zaczã 
zmartwiałima lëpama.
- Nié „wëbôczë”, le do jasny chòlerë, mô to 
bëc òstatny rôz! Jak ce wëséłóm wiadło, môsz 
je òdbierac, rozmiejesz?
- Jo – òdpiarła cëchò, a tej doda: – Le ni mù-
szisz sã tak zarô gòrzëc, pôłnié…
- Do pùrtka mie jidze z nym twòjim diôchel-
sczim pôłnim! Wësłôł jem ce wiadło przéd-
no pò to, bës òdebra z Marixanu nen mòdel 
nowégò jachtu ë zawiozła gò do tëch z Sailo-
sejt!    
- Wëbôczë. Witro… 
- Ni ma niżódnégò „witro”! To mùszi bëc jima 
zawiozłé dzysô! Niech ce szlag, gùło! 
- Dobra, ju lecã pò to – rzekła ë sczerowa sã 
do szpini, bë sã w co jesz òbùc.
- Jidzë mie précz z òczu! Sóm to załatwiã!
- Ale… – zajiknãła sã białka. – Jadamkù, nie 
gôrzë sã na mie. Jô nie chca…
- Wënaszôj sã, jak cë gôdóm!
Rozgòrzony chłop wëszedł z mieszkaniô, klą-
cë pòd snébą jak pògón. Sprawdzył gòdzënã. 
Doznôł sã, że jak sã pòspieszi, zdążi do Mari-
xanu ë Sailosejt przed jich zasztëkanim.  
Wëcygnął môłą przesélnicã. Wcësnął knąpã 
ë zarô wëwidnił sã hòlogram chłopa, jaczi pra-
wie co stojôł przez szpéglã ë z chùtkòscą jed-
ny na sekùndã zmieniwôł farwã ë ùczesanié 
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włosów, ni mògącë rozsądzëc jaczé z nich 
wëbrac.
- Cëż tam? – zapitôł chłop z hòlogramë. – Jesz 
sã nie rëchtëjesz?
- Nié, jesz nié – òdpiarł Jadam. – Zdebkò sã 
spózniã. Mùszã jesz zawiezc do Sailosejt nen 
mój mòdel jachtu, co nad nim jem sedzôł bez 
ne dwa slédne miesące. 
- Aha, wiém jaczi. Nen nawòdno-pòdwòdny, 
endomelotichtiowi ze „skrzélama” do 
pòbieraniô lëftu z wòdë? 
- Jo, nen sóm.
- Bëlnô rzecz – rzeknął z ùznanim nen z hòlo-
gramë, a tej zapitôł: – A ni mògła ce gò za-
wiesc ta…, jak ji tam…
- Xilissis?
- Jo. 
Jadam skrzéwił sã.
- Wiész jak to je. Jak môsz co wôżnégò do za-
łatwieniô, mùszisz to zrobic sóm – òdpiarł, 
a tej chcącë ùrwac nã gôdka, zapitôł: - Në, to 
dze bãdzeta?
- W ti sami gòspòdze, co w ùszłą strzodã. 
- Dobra, to do ùzdrzónka. Mùszã lecec. 
- Në, tej jo.
Z gòdzënã pózni chłop béł nazôd ë bez słowa 
pònëkôł na górã, do dalszich jizbów miesz-
kaniô. „Ò, ju je doma” – pòstrzegła Xilissis, 
pòczim weszła do pańsczi jizbë ë zaczã kłasc 
na stół statczi, jôdny sprzãt, wino ë glasczi 
do niegò, a tej téż wsadzëła w wazónk prôw-
dzëwą różã, jakô ji wërosła z krza, co gò mia 
na balkónie. „Mòże to pôłnié chòc zdebkò gò 
ùdobrocy” – mëslała przë ti robòce. – „Mòże 
òprzestani sã na mie gòrzëc”
Czej prawie niosła z kùchnie fejn pôchnącé 
jestkù, Adam zbiegnął z górë.
- Cëż të jes tak fejn òblokłi? – rzekła zdzëwio-
nô białka, zdrzącë na niegò.
- Wëchòdzã.
- Wëchòdzysz? Terô? – zapita zaskòkłô.
- Jo.
- A pôłnié? 
- Zjém w gardze.
- Ale… – zajiknãłã sã. – Zrobiła jem twòje 
ùlubioné jestkù. Szpecjalno dlô ce. 

Adam sã zasmiôł złim smiéchã.
- To so je terô zjész sama – òdpiarł ë so pòlôzł.
Mieszkanié tonãło w cemnoscë, jaką kąsk 
rozwidniałë le òdżin w kòminkù ë widë gardu, 
jaczich ju leno letczi rozbùch wléwôł sã bez 
rutë òknów. Na wersalce, zazdrzonô w pło-
më, sedza Xilissis. Wnym wezdrza na staro-
dôwny zédżér, co cëchò tikôł na pôlëcë nad 
kòminkã. Dochòdzëła wpół do trzecy w nocë. 
„Jesz wcyg gò ni ma” – zdąża pòsobny rôz 
pòmëslec zmartwionô, czej narôz cëszã roz-
dzarł sygnal przë dwiérzach. Białka pòrwa sã 
z môla:
- Łączbòwnik, parłãczë! – rozkôza.
Malinczi plazmowi mónitórk przë dwiérzach 
załisnął sã ë pòkôza sã w nim mùnia jaczégòs 
cëzégò chłopa.
- Jem taksarzã – rzeknął. – Móm w taksë 
taczégò jednégò nażgónégò jak brifka ë sztërë 
dzéwczi razã wzãté. Nawetka gadac ni mòże. 
Jidentifikacjô równak wskôza, że nazéwô sã Ja-
dam Bùkkò ë prawie tu mieszkô. Zgôdzô sã to?
- Jo – rzekła białka. – Pòżdôjce, ju gò biorã. 
Za sztót Xilissis bëła nazôd w mieszkanim 
z ùżartim, cos fëflocącym Jadamã. Wtre-
ka gò na górã, a tej zebùła ë pòłożëła spac. 
Sama pò sztóce téż sã przeòblokła w nocną 
kòszëlkã ë legła kòl niegò. Przez sztërk wzéra-
ła na niegò jak spi, a tej zaczã gò mùjkac pò 
włosach ë licach. 
- Mój të Jadamkù. Wëbôczë, że jem ce tak 
dzysô wnerwia. Mòże nawetka to bez mie 
jes kąsk za wiele wëpił. Bãdã mia starã bëc 
cë lepszą – wëszepta, a pò sztóce jesz doda: - 
Żebës të wiedzôł, jak baro ce kòchóm.  
   

***
Prawie co zgasłë slédné parminie słuńca 
ë wieczór ju ùstãpòwôł nocë. Xilissis sto-
ja przë òknie. Òsoblëwie lubiła wzerac na 
mòrze, czej słuńce zdôwało sã w nim tonąc 
ë wszëtkò tedë jaż bùchało farwama. 
Wnym dwiérze rozsënãłë sã ë Jadam z ja-
kąs białką weszlë smiejącë sã a kôrbiącë. Xi-
lissis òbróca sã òd òkna. Bëła letkò zdzëwio-
nô przińscym białczi. Jadam doch nie gôdôł, 
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że bãdą mielë gòsca. Rzekł le, że mdze pózni 
ë że zjé w gardze.  
- Witôjtaż – zagôda Xilissis ë pòdeszła do 
nich.
Cëzô białka cekawie sã ji przëzdrza. Jadam 
rzekł do ni:
- Zantia, to Xilissis. Pòwiôdôł jem ce ò ni.
- Prôwda. Pamiãtóm – òdpiarła taksëjącé jã 
òd górë do dołu. – Në, në, në, niczégò se.
A tej zwróca sã prosto do ni:
- Witôj Xilissis.
- Miło ce pòznac, Zantia – òdrzekła białka 
pëszno ùsmiéchającë sã.  – Pò prôwdze, Ja-
dam gôdôł ò mie?
- Jo, ë to nie rôz – rozesmia sã ta. 
- Môsz niezwëczajné miono – scwierdzëła Xi-
lissis. – Nie jes stądka, móm rëcht?
- Tak pò prôwdze to ùrodzëła jem sã tu, rów-
nak mòji starszi pòchôdają z malinczégò kra-
ju w Pôłniowi Americe. Ë to stądka sã wzã ta 
Zantia – òdpiarła, a tej òbrócëła sã do Jada-
ma: – Chłopie, òna je super! Dze jes jã wësz-
nëkrowôł? 
- W Marinaxu.
- Nie gadôj!
- Në, nie gôdóm. Pò prôwdze, w Marinaxu. 
- Bëm nie przëszła na to, że tam taczé cëda 
są pòschòwóné – òdrzekła, a tej òchląco do 
niegò zagôda: – A jaczis fejn chłopi téż tam 
są?
- Mòże ë jo, ale jô za chłopama doch sã nie 
òbzéróm. 
Rozesmia sã.
- Hm, tak téż jem so mësla! Ale zawiatëjã sã, 
że są tam jaczis ë to fest spòsobny, skòrno ta-
czé forsz brutczi sã tam krëją.
- Mòże ë jo. Doch sama mòżesz to sprawdzëc 
– zawtórził ji Jadam.
- Hm, ë të bës tak nick a nick ni miôł procëm 
temù? – wezdrza na niegò wrëjarzkò.
- Hm… – òdwzôjnił ji wezdrok, a tej rzekł do 
Xilissis:
- Wezkôj cos nama zróbkôj do jedzeniô. 
Bësma so co ju zjedlë. 
- Dobrze – òdpiarła Xilissis, a tej òbróca sã 
do Zantie:

- Do ùzdrzeniô kąsk pózni – rzekła z nym 
swòjim cëdnym ùmiéchã ë pòszła do kùchnie.
Zantia zaklepała z ùcechë w rãcë:
- Alaże! Cëdownô! Hm, czej tak na niã zdrzã, 
to so mëszlã, że nawetka to bë ni mùszôł bëc 
chłop…
Jadam zasmiôł sã.
- Hm, cekawé – rzekł a tej zabédowôł ze 
szpòrtã: - Chcesz, wëpòżëczã ce jã! 
Òbadwaji zaczãlë sã smiôc. 
Xilissis òdetchnãła z zelgą, czej nalazła sã 
w kùchni. Nie wiedza dlôcze, ale dzywno 
sã czëła òb czas ti całi jich kôrbiónczi. Zan-
tia makla jã łakòtnyma òczama, a do te téż 
nadzwëk òsoblëwie pòzéra na Jadama. Ë do 
te ta bùten szëkù gôdka tëch dwùch.
Òdrzucëła mëslë, co sã bôłdowałë w ni, 
a zaczã rëchtowac môltëch.  
Jaczis czas pózni Xilissis wzã tablët z jestkù, 
bùdlã biôłégò wina a glaskama ë rëszëła do 
pańsczi jizbë. Dwiérze sã òtemkłë, zrobia 
pôrã stãpieniów ë narôz stanãłã jak stamia-
ło. W słabim widze z przëscanowëch lampów, 
na spòdlu pôlącégò sã kòminka ùzdrza Zantiã 
z òdrzëconą w tił głową, z letkò rozchilonyma 
lëpama ë przëmkniãtima pòwiekama, szadzą-
cą włosë Jadama, jaczi prawie co nurzôł lica 
w ji nadżich, fùlnëch piersach. 
Xilissis sta tak bezrëszno bez sztërk, jaż wnym 
Jadam wëpłënął na wiérzchk zybiącëch sã 
ùrzmów ë jã kątã òka pòstrzégł. Òbrócył 
sã do ni ë czej widzôł, że òna stoji jak nen 
stołp solë ë zdrzi na nich szerok rozemkłima 
òczama, rzucył z gòrzã:
- Në ë cëż tak stojisz jak ta gapa? Pòłożë to 
jestkù na stole a jidze mie stąd précz! 
Xilissis pòczëła sã jak nigdë przódë. Jakbë 
chtos jã pchnął czims òstrim ë rozgrzónym 
do biôłoscë. Ji rãcë zadërgòtałë ë narôz ta-
blët z nich wëpôdł ë na pòdłodze rozprisło sã 
skło, wino ë rozszmërgło jestkù.
- Cëż të, do cholerë, znôw wëstwôrzôsz? – rik-
nął Jadam ë pòrwôł sã na nodżi.
Xilissis wcyg stoja zszokòwónô ë le z bólã 
zdrza to na Jadama, to na Zantiã, w jaczi 
òczach zdzëwòwanié narôz przeszło w zroz-
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mienié ë tej doparłãczëło do niegò stolemné 
niedowiérzanié.  
- Të chòlernô niedolepnico! – dzarł sã na Xilis-
sis chłop. – Zdrzij, co jes zrobiła! Zbierôj mie 
to terô!
Białka jakbë sã òdeckła.
- Jô, jô… – zaczã, a tej narôz òbrócëła sã ë wë- 
biegła z jizbë. 
- Dze lézesz, blérwò! – wëdzarł sã za nią chłop 
wstającë z wersalczi. – Zarô mie tu przińdzë 
nazôd! Czëjesz??!!
Chłop wzérôł sztót na dwiérze do jizbë, w ja-
czi zdżinã Xilissis.
- Chòlera! – zaklął. – Tegò ju za wiele! – dodôł 
ë ze stolëka chwëcył przesélnicã.
- Jadam – rzekła Zantia. – Nie rób tegò. 
- Nie wtrącôj sã! – riknął na niã rozdiablony 
chłop. 
- Gôdóm ce, nie robi tegò!
- Trzëm pësk! To mòja sprawa.
- Òna ce… 
- ZAMKNIJ SÃ! – przerwôł ji. – Gôdôł ce jem 
rôz, nie wtrącôj sã!
- Dobra, głupi srelo – òdgrizła sã, a tej zaczã 
òbùwac bluzka.
Jadam wcësnął knąpa, a czej hòlogróm załi-
snął, rzekł z gòrzã:
- Tu Jadam Bùkkò, numer jidentifikacëjowi 
40088048. Przejeżdżôjta. Le zarô.
Hòlogróm zdżinął. 
- A të co robisz? – zapitôł rozżarti chłop wi-
dzącë, że Zantia òbùwô bótë. 
- Jidã précz.
- Dlôcze? 
- Nie wiész? Pò prôwdze NIE WIÉSZ?
- Nié…
- Të szôtornikù! – wëdëszëła Zantia ë jesz 
chca cos dodac, le so dała pòkù. Sztót pó-
zni ju wëchòdzëła z mieszkaniô. Narôz sã 
òbrócëła ë zaczã prosëc:
- Jadam, nie robi tegò. Wez mie chòc jã 
pòzwòlë…
- Wënaszôj sã stąd, jak jes sã chca wëniesc, 
głupô knagò! – rzucył wscekle chłop.
Na sztót zapanowa cësza. Wnym białka 
pòkrãcëła głową z niedowierzanim ë bez 

zacësniãté zãbë wëdëszëła z gòrzã:
- Të chòlerny kùńdo! Tej je tak, jak jô so mës- 
la – dodała ë wëszła, czëjące za sobą narôz pò- 
cyskóné bez chłopa straszné rągadła.
Dzesãc minut pózni dôł sã czëc sygnal przë 
dwiérzach, a pò słowach „Zagwësnienia, 
wpùscëc jich!” rzuconëch bez Jadama, do 
mieszkaniô wlazło trzech chłopów.
- Dze òna je? – zapitôł pierszi.
Jadam wskôzôł na dwiérze do jizbë, dzë sã 
skrëła, a tej òbrócył sã do kòminka.
- Le sã pòspieszta – rzucył za nima, czej pòszlë 
do jizbë. 
Sztót pózni rozległo sã krótczé syczenié, 
a kąsk pòtim dwiérze nazôd sã rozsënãłe 
ë pòjawilë sã chłopi. Midzë dwùma z nich, 
w pionie, pôrã centimétrów nad zemią 
ùnôsza sã Xilissis. Bëła czësto zmetlałô, le 
jesz ji zarëczoné òczë sã slizgałë pò rzeczach 
ë nórtach, jakbë czegò szukałë, le widzec 
bëło, że ë òne stôwają sã nimòcné. Wnym 
znalazłë Jadama, bez sztót wisałë na jegò ple-
cach a tej stałë sã czësto martwé. 
Chłopi lewitujący Xilissis wëszlë. Trzecy pò-
deszedł do Jadama, wëcygnął mónitorëjący 
sprzãt ë rzekł:
- Mùszice pòcwierdzëc, że jesma jã wzãlë.
Jadam przesënął rãką nad mónitórkã. 
- Wiôlgô dzãka – rzekł chłop a tej rësził do dwié- 
rzi. Wnym zatrzimôł sã a rzekł:
- Wiém, że mòże to nie je pasowny sztërk, le 
wezce zgłoscë sã do naju. Prawie co jesma 
wëpuscëlë na rink nowszi mòdel. 
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To, że przédnik prawie Mizunowi kôzôł 
przërëchtowac nã cządnikòwą kònferencjã, 
bëło dokazã na to, że mù dosc tëli wierził. 
Z drëdżi równak stronë Michôł dërch miôł 
swiądã tegò, że robi w pòdjimiznie jesz dosc 
krótkò i że drãgò bë bëło nazwac gò doswi-
ôdczonym prôcownikã. Kò doch minãło do-
piérze kąsk wicy jak pół rokù òd czasu, czej 
òsta mù zabédowónô robòta w Przédnic-
twie Òbéńdowi Banë. A béł w tim czasu 
zwëczajnym kòntrolérą bilietów w chùtczi 
miesczi banie. Nigle równak sã nim stôł, béł 
przez czile miesãcy bezrobòtnym absolwentã 
pòlitologie. Òb czas studiów zamanówszë 
nachôdałë gò rojitwë ò robòce w òbéńdowi 
samòrządzënie, dejade ekònomicznô jawer-
nota, jaką ùzdrzôł zarôzka pò skùńczenim 
swòji ùczbë, flot wënëka je z jegò głowë. 
Òkôzało sã, że robòtë w ùrzãdach a òsoblëwie 
w samòrządzënie ni ma. Dosc długò warało 

jegò „pielgrzimòwanié” pò rozmajitëch jin-
stitucjach, równak wszãdze bëło dëcht tak 
samò. Môle prôcë bëłë ju lata lateczné zajãté 
przez „stôrëch”, chtërny mielë gwësno baro 
wiôlgą starã ò to, żebë swòji robòtë nie stra-
cëc krótkò przed emeriturą, a jeżlë ju nawet-
ka dzes przëjimelë nowëch lëdzy, to bëło jich 
mało i colemało bëlë to krewny i drëszë do-
nëchczasnëch robòtników.
Czas flot nëkôł, a Mizuno jak ni miôł robòtë, 
tak ni miôł a dëtczi doch bëło mùsz dzes zaro-
bic. Tej téż przëszła mù do głowë ùdba, żebë 
nalezc so cos chòc na krótczi czas. Ni mùsza 
to bëc robòta zgódnô z wësztôłcenim. Wôż-
né leno, żebë béł z ni jaczis wzątk. Nôwi-
cy mòżlëwòtów nalézeniô robòtë bëło tej 
w handlu, równak wark handlowégò przed-
stôwcë nie widzôł mù sã. Kùreszce nalôzł cos 
dlô se i dostôł robòtã prawie jakno kòntroléra 
bilietów w chùtczi miesczi banie. Nie chcôł  

Słôwk Fòrmella

Zeżarté dzeckò banowi rewòlucje 
(dzél sódmi)

wrzesien2012.indd   23 2012-08-31   07:32:25



24

ST
E

G
N

A
robic w nym „warkù” za długò, ale starôł sã, 
na swój ôrt, robic wszëtkò bëlno. Na zôczątkù 
kąsk drãgò bëło mù zlëdac to, że chòc òn pa-
sażérama gôdôł „dobri dzéń”, to òni dëcht 
nick miłégò jemù nie òdpòwiôdelë. Czësto 
òpaczno. Blészczëlë sã na niegò niechãtno 
i z cãżczim wzdichanim wëcygelë bilietë z cze-
szeniów a torbów. W kùńcu przëbôcził so rów-
nak, jak to òn sóm wzérôł na kòntrolérów, czej 
sóm jakno zwëczajny pasażéra jezdzył cuga-
ma. Prawie doswiôczenié z rëchlészich rézów 
banama przëdôwało mù sã téż w ti robòce. 
Wiedzôł na przëmiôr, że letkò kògòs bez bi-
lietu jidze wierã nalezc w apartnëch prze-
dzélach, co miescëłë sã na pòczątkù ë kùńcu 
elektricznëch banowëch wagónów. Nôbez-
pieczni bëło równak wlażac tam w groma-
dze z czile drëchama, bò ti, co sedzelë w nëch 
apartnëch przedzélach nié wiedno bëlë 
grzeczny. Bëlë to czãsto chłopi, co abò jache-
lë do robòtë, abò téż z ni wrócywelë i nierôz 
w jich rézë „towarzëło” jima piwkò. Mizuno ni 
miôł za wiôldżégò lësztu, żebë do nich wcha-
dac, bò za baro zanôlégało mù na tim, żebë 
nie dostac czasã jednégò w pësk. Kò doch nen 
mizerny wzątk nie je wôrt tegò, żebë sã jaż 
tak narażac na biôtkã z jaczimas lóntrusama. 
A z jaczima zagrôżbama sparłãczony mòże bëc 
jegò wark baro dobrze wiedzôł, bò òbzérôł 
czile lat dowsladë jeden wãgersczi film, co 
pòkôzywôł prawie niebezpieczną robòtã ba-
nowëch kòntrolérów. Zdarzëło sã równak rôz, 
że wnëka mù do głowë jednô ùdba, chtërna, 
jak sã pózni òkôzało, mia òdmienic kawle jegò 
żëcégò. Ùbrzątwił so, że mòże nie mdze òna 
lëchô i ùdbôł so, że wôrt bë bëło przedstawic 
jã Przédnictwù Òbéńdowi Banë. A cëż taczégò 
to bëło?...
Jednégò snôżégò wieczora Mizuno przë- 
bôcził so jesz nié tak dôwné czasë, czej jez-
dzył, òsoblëwie òb noc z sobòtë na niedzelã, 
na diskòteczi a jinszé tegò zortu rozegracje. 
Wiedno, czej wrôcôł kòle dwanôsti w noce, 
a tej sej i pózni, widzôł, że do pierszégò wa-
gónu chùtczi miesczi banë, to je tam, dze 
czerownik cugù przedôwôł bilietë, ladowa-

ło sã fùl wiesołëch i mni czë barżi ùżartëch 
lëdzy, co to prawie jachelë dodóm z jimpre-
zów. Dzało sã tak, bò na wiele banowiszczach 
kasë bëłë w nëch gòdzënach zamkłé. Pò krót-
czim czasu nazebrało sã przed służbòwim 
przedzélã czerownika cugù baro wiele pa-
sażérów i mùszelë òni stojec w dosc dłudżi 
rédze. Bëła to dejade réga baro òsoblëwégò 
zortu, bò wierã nikòmù z tëch, co w ni stoje-
lë, nie zanôlégało za baro na tim, żebë chùtkò 
nalezc sã z przódkù. Dëcht czësto òpaczno. 
Lëdzëska dulczelë na to, że mòże, jak dobrze 
pùdze, to nie zdążą kùpic bilietu i ùdô sã jima 
przejachac całą swòjã rézã za darmôka. Temù 
téż jeden drëdżémù chãtno ùstãpòwôł plac 
a nawetka òdsuwôł sã na bòk, abò kąsk do 
tëłu. Jakbë przëszlë kòntrolérze, letkò mógł-
bë rzeknąc, że „ni móm bilietu, ale doch 
żdajã w ny rédze, żebë gò kùpic”. Kò doch 
za dalek òd rédżi sã nie òdsuwôł i zanôleż-
no òd sëtuacje rzekłbë, że w rédze abò żda-
je, abò téż nié. Czej Mizuno przëbôcził so tak 
cos, wpôdł na ùdbã, że w môlach, dze w dwi-
érzach służbòwégò przedzélu sprzedôwô sã 
bilietë, wôrt bë bëło ùstawic kamerë, co bë 
òbjimałë régã lëdzy, co żdają (abò przënôm-
ni sztelëją sã za tim), żebë kùpic biliet. Tedë 
w przëtrôfkù jaczis kòntrolë ti rozmajitégò 
zortu „mądrzélowie”, co chcą òcëganic banã, 
ni mòglë bë sã dolmaczëc tim, że nie bëlë 
w sztãdze kùpic bilietu, bò „prawie co wle-
zlë do cugù” i ni mielë czasu. Kòżdi kòntroléra 
miôłbë przë se sprzãt, jaczi bë mógł łączëc 
sã z kamerą i brac z ni òbrôz, jaczi mòżno bë 
bëło zarô pòkazac nieùtcëwima pasażéra-
ma. Béłbë to baro bëlny dokôz na to, że na 
przëmiôr „Wë doch nie chcelë kùpic bilietu, 
bò jak ju bëlë jesce kòle dwiérzi służbòwégò 
przedzélu, zarô jesce sã przesënãlë w bòk, że 
nibë to nie stojice w rédze, żebë ti, co sto-
ją slôdë, kùpilë so bilietë, a Wë timczasã bë 
jesz përzinkã so pòstojelë, jaż bë dojache-
lë do swòjégò banowiszcza za darmôka”. Na 
gwës, mëslôł so Mizuno, taczich przemądrza-
łëch bówków nalazło bë sã dosc tëli. Fejn bë 
bëło nalezc na nich bëlny spòsób...
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Mizuno wiele nie mëslôł, le wzął sã za pi-
sanié. Swòjã ùdbã zarô òpisôł w lësce, ja-
czi wësłôł do Przédnictwa Òbéńdowi Banë. 
Tam pò dosc dłudżim „wanożenim” (kò doch 
czãsto je tak, że baro drãgò je zdecydowac, 
chto abò téż jaczi wëdzél mô sã sprawą za-
jąc) trafił òn kùreszce na biórkò przińdnégò 
mizunowégò przédnika. Nen, zarô, czej prze-
zdrzôł lëst i pòznôł nową ùdbã na biôtkã 
z nieùtcëwima pasażérama chùtczi miesczi 
banë, z wiôldżim ùwôżanim pòcziwôł głową 
i pòmëslôł: „Wejle, to mùszi bëc fejn chłop 
z ùdbama! Taczich prawie brëkùjemë!” Zarôz-
ka pò tim kôzôł sekretérce zazwònic do Mi-
zuna, bò nen w lësce do przédnictwa banë 
wpisóné miôł swòjã adresã ë numer móbil-
czi. Ta zazwònia do Michała. Nen béł pra-
wie w robòce i czej ùczuł słowa, że „Wasta 
Przédnik rôczi Waju do se i chce z Wama zde-
bło pòkôrbic”, béł czësto zaskòkłi i zrobił sã 
spëtlowóny. „Ala diachle, cëż tam mòże bëc 
lóz?” przenëkało mù przez głowã w pierszim 
sztóce, ale spitôł sã nibë to spòkójno:
- A czedë móm przińc?
- To ju òd Waju zanôlégô. Mòże bëc nawetka 
witro. Pasëje Wama?
- Jo. Pasëje. Yhm – namëslił sã përznã – mòże 
bëc witro ò dzewiąti reno?
- Jo – òdrzekła sekretérka – ò ti gòdzënie Wa-
sta Przédnik je ù se. Rôczimë tej witro ò dze-
wiąti reno. Do ùzdrzeniô.
- Bóg zapłac. Do ùzdrzeniô – òdrzekł Mizuno.
Òd czasu ny móbilkòwi rozmòwë Michôł 
ni mógł sã ju dożdac pòstãpnégò dnia. 
Pòdskacony wcyg mëslôł, ò co mòże w tim 
wszëtczim chòdzëc. Wnëkało mù do gło-
wë, żebë mòże zazwònic do Przédnictwa 
Òbéńdowi Banë, ale nie znôł numra ani do 
przédnika, z jaczim bë miôł kôrbic, ani do 
sekretérczi, co z nim gôda, bò zazwònia do 
niegò z „zataconégò” numra. Béł równak 
dbë, że mùszało to miec wierã jaczis związk 
z jegò lëstã. Pòstãpnégò dnia, czej jesz barżi 
pòdskacony nalôzł sã w jizbie przédnika, nen 
slédny kôzôł Mizunowi sadnąc i rzekł mù:
- Móm dlô Waju dwa wiadła. Dobré ë lëché. 

Òd jaczégò móm zacząc?
Mizuno niegwësno zrësził remionama i rzekł 
cëchò:
- Yhm, wierã òd dobrégò.
- Në, tej fejn – òdrzekł przédnik – zacznã tej 
òd dobrégò. Chcã Wama zabédowac robòtã 
ù naju. Pò Wajim lësce widzec je, że jesce 
człowiekã, co rozmieje mëslec. Môce bëlné 
ùdbë a taczich lëdzy wiedno nama nót.
Lëché wiadło bëło taczé, że chòc Przédnic-
twù Òbéńdowi Banë baro widza sã mizuno-
wô ùdba na biôtkã z nieùtcëwima pasażéra-
ma z ùżëcym jinternetowi kamerë, tej równak 
ni mòże òna bëc terô zjisconô, bò felëje dët-
ków, a te, jaczé są, mùszą bëc ùżëté na jin-
szé wôżné rzeczë. Równak do swiądë Mizu-
na ju no òstatné wiadło nie doszło, tak baro 
sã pòdskacył bédënkã robòtë w banowi 
pòdjimiznie. W jednym sztërkù pòczuł sã tak, 
jakbë samégò Bòga za szpérã chwëcył.
Òd tegò czasu minãło ju kòle pół rokù. Terô 
szpektor do sprawów wszelejaczich i bëleja-
czich Michôł Mizuno miôł ju czësto jinszé jiw-
rë. Wiedzôł, że na cządnikòwô kònferencjô, 
na jaką sã prawie rëchtowôł, bãdze wierã 
nôcãższim zadanim, z jaczim mùszôł so dac 
radã òb czas całi swòji donëchczasny robòtë 
w pòdjimiznie. Kò doch jak tu wëdolmaczëc 
lëdzama, że to wszëtkò, co nowégò je na ba-
nie, a co colemało sã jima nie widzy, je leno 
dlô jich, to je pasażérów dobra. Tec to, że cu-
dżi jeżdżą rzadzy jak przódë, że mùsz je na-
lepiac nalepczi na gãbë, głosniczi wcyg jesz 
nie dzejają bëlno a czësto nowé zesle nie-
dôwno dóné do cugów miesczi bane są 
baro niewigòdné, nie je doch skùtkã tegò, że 
przédnictwò banë chce lëchò. Chãce są jak 
nôlepszé, leno jak to rzec lëdzama? Cãżkò 
je téż sprawic, żebë lëdze w to ùwierzëlë. 
A na gwës westrzód gazétników, co przińdą 
na kònferencjã, nie mdze felało taczich, co 
bãdą zadôwelë cãżczé pitania. „Z tima bãdze 
nôgòrzi” pòmëslôł Mizuno i wzdichnął cãżkò.

Kùńc sódmégò dzéla
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Elżbiéta Prëczkòwskô

Wëbòrë miss

Wëstãpiwają:
Prezentéra 
Módelka I
Módelka II
Módelka III
Jury:
Armani Lómpa
Tekla Stringa
Refòrma Galota

Na binã wbiégô i sã przewrôcô prowadzący 
wëbòrë miss.  Pòdnôszô sã, pòprôwiô czôpkã 
i zaczinô czëtac.

PREZENTÉRA
Witómë, witómë baro serdeczno wszëtczich 
zebrónëch gòscy. 
Kłóniô sã baro niskò, brawa, brawa. 
Przed nama wësocz i  randż i  wëbòrë 
nôpiãkniészégò dzéwczëca w Kątoro-
wim Jaju. Na pòczątk zaprosymë wiôldżich 
òsãdzëcelów w składze: nôsławniészi pro-
jektant módë, swiatowi sławë Armani Lóm-
pa, a zarô za nim wiôldżi sławë módelka Te-
kla Stringa. Z nima razã bądze téż wiôlgô 
Refòrma Galota. To òni mùszą dokònac tegò 
czãżczégò wëbòru nôpiãkniészi. A terô za-
prôszóm nasze krëkwie.
Wchòdzą na binã kòżdô jinaczi i spiéwają 
piesniã na melodiã: Hej ho do pracy by się 
szło.
Hej, ho, hej, ho do wëbòrów bë sã szło. x2
Do wëbòrów jidã jô, do wëbòrów jidzesz të,
Do wëbòrów jidzemë më, bò sã wëgrac 
nama chce!!!

Hej, ho, hej, ho do wëbòrów bë sã szło. x2
PREZENTÉRA
W pierszi kònkùrencji mùszita zaprezento-
wac tuńc czarzélca. 
Kòżdô prezentëje tuńc czarzélca
MÓDELKA I
Cza, cza, cza, cza, cza jô wëgrac chcã, cza, 
cza, cza, jô wëgrac chcã!
MÓDELKA II
Rock and roll to je to, rock and roll to je to.
MÓDELKA III
Ha, ha,ha, mój tata kùpił kòzã, ha, ha, ha mój 
tata kùpił kòzã!!! Nasza kòza bleczi, bò jã 
bòlą plecë, nasza kòza bleczała, bò pò pùklu 
dostała ha, ha, ha. 
PREZENTÉRA
W drëdżi kònkùrencji kòżdô mùszi pòwiedzec 
szpòrt, bò jak wiéta bëlny szpòrt wiele wôrt. 
Ta, chtërny widzowie bãdą nôbarżi klaskelë, 
dostónie nôwiãcy pùnktów. Tej zaprôszómë 
módelka numer jeden.
MÓDELKA I
Jô nie wiém, czë jô to rzekã, jô sã përzna 
wstëdzã!!! Ale dobrze, niech wama bãdze. 
To bëło tak:
- Weżże so synkù za ùczbã – mówi mëma,
- Nie bãdã sã mòrdowôł, jô chcã bëc taczi 
jak tata.
MÓDELKA I
I to béł szport?! Ha, ha, ha! Do kòta mòże! 
Mój je wiele lepszi.
Przëszedł chłop do zégarmistrza i sã pitô
- Chcôł të kùpic dzëka?
- Jo, tej le gò przëniesë.
- Ale mój szwadżer gò mô.
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- Tej przëniesë òd szwagra.
- Ale òn mô dopiérze na jegò szpùr trafioné.   
 Ha, ha, ha…  smieje sã, jak òdzëwiałô.
MÓDELKA III
Te waje, te tam nie są nick wôrt. Jô dopiérku 
wama rzekã szpòrt:
Czej Jan z Antónã wëpłënãlë na rëbaczenié, 
w jaczims mòmeńce, dalek na mòrzu, Jan 
gôdô:
- Tóna, wërzuc kòtwica!!!
- To nie jidze! – wrzeszczi Tóna.
- Jesz rôz Ce gôdóm, wërzuc kòtwicã!!!
- Zrobioné!!!
A terô sprawdz lińcuch, czë òn nas trzimô?
- Tam nie bëło żódnégò lińcucha!!!
Ha, ha, ha… (dwa pierszé dzewùsë sã kąsk 
wëszczérzają w tim smiéchù).
PREZENTÉRA
Jaczi wedle cebie bë miôł bëc taczi ekstra ka-
walér! 
MÓDELKA I
Òn mùszi bëc mòcny, zasadłi! Taczi, cobë 
miôł w żëcym nômni trzë pruchë zjadłé!
MÓDELKA II
A mój mùszi bëc delikatny jak zymkòwi kwi-
ôtk. I żebë sã nie brôł do żódnëch biôtk! Në i 
bë sã fejn brôł za gëldzenié i rozmiôł kùszkac 
jaż do òmgleniô.
MÓDELKA III
A dlô mie nôwôżniészé je, żebë òn kòchôł 
mie i żebë piãkné słowa prawił i całé żëcé sã 
ze mną bawił. Je tu taczi na zalë? Nie czekóm 
wcale, le bierzã tegò do chëczë, co wpadnie 
mie w òczë. Ò, të mie sã widzysz, czë të ze 
mną so pùdzesz?
Òna sã zbliżô, a òn nie chce.
PREZENTÉRA
Terô jesz òstało przeńdzenié sã po wëbiegù. 
Czëc fejn mùzykã.
Prosymë jedinkã przë se përzinkã! Brawa, 
brawa. 
A terô numer dwa, co geldzëc bë sã chca!
A trójka bë sã bawic z chłopama szła i na liń-
cuchù bë jich mia!
W tim czasu òsãdzëcelowie sã narôdzają. 

PREZENTÉRA
Zaprôszómë terô Teklã Stringa, chtërna na- 
ma rzecze, jakô módelka nôlepszô je na 
swiece.
TEKLA STRINGA
Co bë tu wama rzec, żebë wszëtczim dogò-
dzëc.
Dzéwczątka nasze kòchané, czãżczé je wëbié- 
ranié, chtërna z waji je piãkniészô, mądrzészô 
i szpòrtowniészô. Ale wëbrac trzeba, tej niech 
bãdze. Wësoczé òsãdzëcelstwò ùstalëło, że 
trzecy plac Módelka jeden, drëdżi plac Mó-
delka dwa, a pierszi plac numer trzë. Në i terô 
zdrzë! 
Brawa.
Miss Kartuz òsta brutka pierszô Sztefa Pier-
snik. Dostanie za to mercedesa z nônowszi 
kòlekcji 
Dostôwô zabôwkã.
Wicemiska dostónie ekspres do kawë.
Dostôwô gazéta, co mô tituł ekspress i paczkã 
kawë.
II wicemiska w nôdgrodã òdjedze stądka na 
deskòrolce. 
Dostôwô môłi dél i rolkã òd papióru toale-
towégò.
Misczi rëczą zdzëwioné i òkłôdają tima nôgro-
dama òsãdzëcela. Ten ùcékô. Wszëtcë sã 
gònią.  
MÓDELKA I
Pò to jô sã stara, te szalbiérzu jeden.
MÓDELKA II
Piãc noców nie przespóné…
MÓDELKA III
I nick ni móm dostóné! 
MÓDELKA I
Më cebie terô dómë.
MÓDELKA II
Pùdzesz z nama, wszónie…
MÓDELKA I
Zarô òbôczimë, co sã stónie!
Dżiną z binë.
PROWADZĄCY
I taczé to bëło w Kątorowim Jaju misków 
wëbiéranié. 
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BINA VI

SZELIGA
Rozchlednia mie pò prôwdze!... Człowiek,
Tej-sej sã òblôkô òd stopów do głowów,
Òdprôwiô kòmpanije nié nôblëższé,
Bë kùreszce ùczuł rozmòwã METŁĄ – 
Czedë, wej ta tuwò ùdżibłô starëszka
W pùlwer zemi wëkłô wzerac,
Diameńtowim słowów widã darëje!
Głãbòk.
Pò prôwdze! Leno wanożnik rozmieje
Rézowac, i we gwôsnëch starnach –
Mònumeńtë òdkrëwac, abò czënic
Nieznóné dlô jinëch pòstrzédżi.
(Dlôte, wej, mòże Anielëk, chtëren
Wanożi nôdali, i nipòchwilë, 
Nôbarżi apartno zaòstôł sobą!!!
- Zachë, kòl chtërnëch blisczi, codzéń
Òpiérają swòje rozwôloné łokce,
Ùderziwają zdrok mój – szturają na mój 
słëch. 
Rézëjã dërchã i wcyg… czej w Syrie!
Czëc kroczi na trapach
Czó! Nadchôdô chtos, co mërmòtô sóm do 
se
Jakbë sprawã prowadzył z kòżdim trapã. 

MAK-YKS
W głãbòczim mònologù.
Pò prôwdze, że jô nawrôcóm DO SEBIE!
Z dwaznaczënkòwòscą
Leno zaòstôwô mie jesz wiele piãtrów,
Wëżi corôz! – jaż dze pòsadłowié
I samégò Naczidełczi!... kùńczą sã.
Z krzëwim ùsmiéchã.
Wiôldżé szczescé, że glob je w rëmnoce
Jaczi nie pòmierzała Lëdzëzna;
Wiôlgô – czejbë ùrwa!... i jedurnô
SZELIGA
Cëchim głosã.
Równo co ta starëszka gôdô, 
Lepi je òstróżnym bëc z òsobą - -,
MAK-YKS
Wchôdô pòmalinkù.
Môl widzã, że mie ju òdpichô!
Nie wzérającë w starnã Szelidżi.
Òbrzëgło mie nawetk i òkno - - 
Tak, że òbrôcóm sã òd niégò - - niechcącë
Ni dnia widnotë, ni miesądza
Do se.
- Pò wiele razy jem béł TAM… a SAM…
Pò darmôka!
***
- doch wiém ò tim gwës, 

Cëprión Kamil Norwid

Piestrzińc Wiôldżi Wastny
To je Ex-machina-Naczidełkò 
(dzél 4)
Tragediô w trzech aktach
- z òpisanim dramaticznégò cągù binowëch gestów
- i ze wstãpã

Dolm. Ida Czajinô
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Że ani ni MIELË ÙDBË mie òpùscëc…
***
Tak – gwësnota je ò słuńcu, że wstónie,
Ani wątpimë ò nim – wszelejak – 
Biwô, co mróz znikwi wszëtek kwiat
Nigle zymkòwé pòwrócą dichnienia – 
Zańdã jesz, zańc mùsz – jesz rôz!
Ò sënie Salome gadac z NIĄ mdã – 
Nick ò se…
- leżnosc rozmajitëch przekãsnotów
Sczorchiwô sztaturã – nie chce sã chcec!
Przesôdô na trzemądze knégów
- Nieszczescé psowô ùdbã-dzejaniô
Zamiéniajacë jã w… szkwôł abò atoniã…
*
- Szczescé – nié mni nacyskô na wseczëca
Robi lëdzy òmùlowatima i zgniłima…
*
Hénëtné i ne, tak samò psëc mògącë, 
Są-że lëchim i dobrim kawlã człowieka?
Wstôwô.
- Przińdze kùreszce i czerënkù ni miec:
*
- Przińdze pòmalinkù stąpiac naprocëm se,
Czejbë za pògrzebã swòjégò serca.
Chto, jaczi jidze z gwôsną piersą lózą…
- Tej z wioderną gãbą…! 
SZELIGA
Ùwôżno.
Mie nic tobie nic
(Hewò nieszczestlëwi lubnik…
Chtëż? Òd mie
Wicy mòże miec dlô niegò relatiwnotë!)
Dôwô sã czëc doszłémù – do Mak-yks[a].
Pò sąsedzkù, witóm!
MAK-YKS
- Nie wiedzôł jem,
Że ju pò sąsedzkù – leno przeprôszóm.
Zdrzacë wkół.
- - Wszëtkò widzã tak przërëchtowónym,
Że zrobi sã tu lózo… na dniach…
Robi ruch rãką kòle se i gôdô ns.
(Bòdôj, że móm wzãti… nôwôżniészi przi-
biór…)
SZELIGA
- W HAMERICE nié jizdebka takô,

Leno Paradnica w kòżdi biwô chëczë
Dlô mieszkiwającëch równo – pòspólnô!
- Swòjich gòscy kòżdi w ni przëjimô
I nie zawôdzô to nikòmù – nijak –
Pòwôżno.
Hewò, no je téż pòkrok spòlëznë!
MAK-YKS
- EÙROPA sã wëstrzégô pùstczi
Czejbë chemiczny – proces…
SZELIGA
Pò chłopskù.
Stądk téż wiele 
Jistnotów, chtërne nie są pòtrëpiałé
Abò nie òdebrałë so żëcégò,
Przechôdô bez jiną smierc – cywilną;
To je: wë–òjczëzniwô sã na wiedno…
- A z taczich, wejle zùmarłégò-wstónëch,
Co westrzód sebie i spòmnienia
Szeroczi Òceón rozesłelë,
Ùsôdzô sã nowô-spòlëzna.
*
Jirlãdczików! Kùliże tam ùchôdô
Òd swòjégò szmarôgdowégò kraju…!
Merkającë.
Leno Wastã przeprôszóm – przezwëstkò 
Waje
Pòchôdô z Jirlãdie abò Szkòcji…?
MAK-YKS
Znobno.
- W kraju kòżdim są rozmajité przezwëstka,
Òsoblëwò dôwné – z zacartëch kôrt-dzejów,
Kò pòchôdóm jô, pò prôwdze, z hénëtnëch,
Ò jaczich më gôdele przódë, 
Skłôdnëch całów, nie strzëmùjącëch 
Cësnieniô chemicznégò Eùropë…
Zeznania pòséwóm do përzinków
Z przëczënë, ze Mie Wasta ò nie pitô.
SZELIGA
Jô jem nôłożen w rézach przerzëcac sã
Z placa w plac, i z ti socznoscë w nã,
Skrodzywającë czas, òprzez nabëtą 
ùwôżnotã.
Dlôte wicy cos Wasce rzekã
Dali sã pòsuwającë:
Wëcygô rãkã.
- Służbë mòje
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Bez-òchëbno òfiarëjã Wasce, 
Czejbë jegò stójną ùdbą bëło
W za-òceanowi òdjachac swiat.
Smãtno.
Nié le dlôte, pò prôwdze, jem przenëkôł glob,
Bë so zgromadzëc fòtogrôfë!
Wiedzba wkłôdô òbrzeszczi lëdzóm,
Ji ùdzélëwac i sebie móm mùsz –
MAK-YKS
Serdeczno.
Co tak gôdają jak Wasta, jô czëjã rzôdkò:
Leno je lëchò pòddôwac sã sztërkóm,
Że są … w jaczich nié òd sami Eùropë,
Le òd zemsczi kùglë bë wzął òdnożënë 
człowiek!
Pòdôwającë rãkã i przëjimającë.
Równak przëjimóm całowno
W dónym-razu nã brateczną łaskawòsc.
SZELIGA
Na ten sóm ôrt.
Czej przińdze zażądac ti rãczi,
BÃDZE SŁUŻËC…
Pòwôżno.
- Jô miôł w bôczenim, że dotądk
Lëdzkô wëcmanizna je tak pòstawionô,
Że: razã zarobic i sztôłcëc sã
Do niedalecznégò mòżno gradu!
Przëczëna: dlô chtërny są ùcemiãdżi
Prawie że mòralnotë tëkającë!...
MAK-YKS
Z apartnym ùsmiéchã i w rozmajitim 
znaczënkù
Dotądk!... Jem sã dzëwił, że Wasta za dnia
Pòstrzédżi robi…
SZELIGA
Òstrowzérno.
Rozmiejã nã wëpkã
Swiat przënôlégô i ò dniowim widze 
Badérowac – i parmienióm tim, słuńcewim,
Nié na mùsz dowierzac…
Òbòjãtno.
- jô, w tim razu
Badérëjã chùdzy pòłożenié òknów,
Abò wanożnëch zdrzélówk pòzecéróm szkła,
Docz rozmajiti wid służi.
MAK-YKS

Òbarchło.
Dlô mie téż… wej! Wasta… òkna ne
Swòjã apartną mają krëjamnosc…
SZELIGA
Żëwò.
Pò prôwdze?... Kò jaką?
MAK-YKS
- Zachã czmirną - 
Malineczką knëpkã!...
SZELIGA
Welëch.
- Niechle Wasta mie rzecze - -
MAK-YKS
- Arcë-përzinkòwą zachã.
SZELIGA
Na starnie.
(Miôłże bë i òn
Taczimże samim bëc astronómã!)
Do Mak-yks[a] bezògôdkòwò.
- Proszã z wszëterną jawnoscą gadac,
Òsoblëwò, że jegò tuwò zastąpic móm;
Wszëtkò gadac proszã - -
MAK-YKS
Zazdrzóny w Szeligã.
- Niechże tej Wasta - -
- Leno widzã gò tëli!
Zaczekawiónym!...
SZELIGA
Znobno.
- To je z przëczënë,
Że pòjąc ni mògã… jakbë… òkna
Nie-òbjimającé nic òsoblëwò,
Króm – nëch wejle 
Astronómnëch dëcht pòzdrzatków,
Mògłë dlô personów dwùch miec sznërgã!
MAK-YKS
Wedle òkna.
- Drëchòwie mòji hénë mieszkają.
SZELIGA
Ùrzasno.
- A – a!!?...
MAK-YKS
- Gniôzda w nëch drzewach so wiczlą.
SZELIGA
Spòkójno.
- - A!...
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MAK-YKS
Òpòwiôdô.
- - Rozmajité to są ptôszczi – wszëtczé znajã!
W ne òkna zlatëją na dobri dzéń…
Jem nôłożen chléb mój z nima łómac;
Dlôte – nigle sóm wëcygnã rãkã,
W ùdbie òpùszczeniô Eùropë,
Nigle (gôdóm) sóm mdã jak ti,
Proszã za mòjima drëchama!
Prosto.
- Tëlinuszkòcëskôłbë jima, tam i sam.
SZELIGA
Wstôwô òd òkna.
- Rôd bë jem jesz dzys zastãpił Wastã,
Leno przëkrodzywô sã gòdzëna…
MAK-YKS
-Gòdzëna
Gòscëtwów i nawiôdënów (nié z ti sferë
Gòscy, co pò prôwdze, że są miłi
Niebrëkòwny!... i pamiãtny!...)
SZELIGA
- Wëcmanowi swiat téż mô swòje 
òbrócënczi:
Krziże swòje i eklipsë…
Wedle òkna.
- Wejle!... jakô zarô ò tim czasu
Rësznota karadejów òprzez nã rozemkłosc je 
widzec,
Bë sã zdôwa, że prawie zbùdzoné!
Abò, że cos apartnégò zaszło…
A no leno gòdzëna nawiôdënów…
MAK-YKS
Przëskakùjącë do òkna.
- Za łaskawégò Wastã pòzwòlenim
Sztërkã wëzdrzã..............................
.........................................................
Wëdżibô sã – Szeliga za nim mët zazérô bez 
òkno.
SZELIGA
(- Òn! nié ptôszków żdaje…
Na starnie i pòriwno.
Karadeja Marijë!... ji farwë…)
MAK-YKS
Òdbiégô òd òkna i wëchôdającë do Szelidżi:
- Żegnóm. –
 

SZELIGA
- Wątplëwòscë ni ma… że to je chtos
Na stegnie ti sami, co Astronóma…
Blësno.
- Wëzdrzi dërch, że òdkrëca
Nie są nijak dëcht czësto nowé!
I – że jô, mdącë prawie taczi ùdbë
Bëc nôtrôfni tuwò sczerowónym
Nié nôpierszi òbzérczi czëniã…
Przechôdô sã i przëstôwô.
Tak je!...
- leno chtëż sprawdzëc za mie sfòrtëje,
Czë abò nié mòja to pòbôczlëwòta
Graje tuwò mòją mëslą?... i samim mną?
Za sztërk.
Nié JEDINÔ NA przemkła karadeja…
Za sztërk.
Nié ÒNA leno mô taczé farwë…
Za sztërk.
Nié leno JI wëzérają z òknów…
Za sztërk.
I – nié jedurnô òna na zemi je!
Przechôdô sã i wtim.
- Kùreszce, nen młodiszk…
Nen człowiek - ? 
Biwôże w Swiece? Miôłżebë òn znac Jã?
Zdôwô sã to bëc nimòżebnym!
Za sztërk.
Nié… Hewò pòmëslnota serca mòjégò…
Wtim.
Leno – na mãkòlijô… chãc rézowaniégò
Dze za Eùropã?... Zjiwrowanié?...
Towarzëskô òbëczajnota?... i znajomòsc
Nôtërë naji spòlëznë?...
.........................................................
Nié! Człowiek hewòtny znaje jã…biwô kòl ni!
Ze zwątpienim.
- Wejle są pò prôwdze, że zôcemczi
Swiata òbëczajnégò:
- Nëże! Astronómò!!...
Głãbòk.
- Rozmiec zdrok swój pòcygnąc jaż za òkò,
Czej sã tak cos do bëna nie rozmieje,
Hewò: òprzez JEDNO, PLASKATÉ zdrzec szkło!
Gardina zapôdô.
KÙŃC PIERSZÉGÒ AKTU
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] I
Pòjma dali. Tuwò Leno sã widni. 
Kò mòżema pòżdac. Nié. 
Dali bãdze widno. Mdzemë mùszelë kôrbic. 

A to są Leno brawa dlô zacygnionëch
pajiczënów. Nick midzë nama nie bëło. 
Chòc mòże bëło. Dôwni? Lata przódë. 

Witrzinkù. Të môsz Ruchna czôrné. 
A të jes òbùtô w żôl. Stegnë
téż sã żôlëłë. Mògã so wdarzëc. 

To bëłë stegnë òb noc. Nicht 
nie widzôł. Ma bëła. Le. Wiész?
Nié. Tej pòjma. Le zamknij ju òczë. 

WIÉRZTË 

Tomôsz Ùrbańsczi

Òdj. M. Stanke
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] II
To bëłë smiecochë mòjich brzątwień. Nié
twòjich. Abò wezdrzenia za chùtczé
żebë bëłë prôwdzëwé. Nié w òczë. 
Dzes kòl skarnie. Włosë bëłë czôrné. 

Abò òczë. Czë bëło w tim nico wiãcy?
Nié. Mòże. Stikniãca rãków kòl pôłnia
abò lëp òb noc cëchą. Leno w mëslach. 
Jô miôł Ce wëmalowóné bënë

Mòji głowë. Rozëmù. Felëje
mie czegòs dëcht na jawernoce. 
Rozëmù. Dôj mie. Abò biôj tam
dze ni ma stegnów wdôru. Òb noc. 

III
Wejle. Kò to jidą dwa môłé ùkôzczi. 
Mòże to le wiater nëkô lëstë w dôczëstëch, 
biôłëch włosach? Kò widzã. Nié,
czëjesz. Òkamërgnienim midzë

Wczora a dzysô. Szczescym a jawernotą?
Mòże. Òpasëje. Czej duńdzema 
na nôwrot Nick tama nie bãdze króm
naju. Kògò jô móm widzóné, Witrzinkù?
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Nômłodszi syn Swiãtopôłka Wiôldżégò 
i jegò drëdżi białczi, hrabianczi Schwerinu 
Ermengardë. Ùrodzył sã kòl 1237 r. Pierszi 
rôz pòjôwiô sã w dokùmeńce wëstôwio-
nym przez òjca 2 gòdnika 1248 r. w spra-
wie nadaniô zemi dlô klôsztoru cystersów 
w Darguniu, na chtërne „dôwô zgòdã”. Wzął 
téż ùdzél w fùndacji cystersczégò klôsztoru 
w Bùkòwie Mòrsczim i pòswiôdczôł nadania 
òjca: w 1259 r. wsë Rãbòszewò dlô klôsztoru 
w Żukòwie, a téż w 1265 r. w pòstãpnëch 
nadaniach dlô Bùkòwa.
Pò smiercë Swiãtopôłka 10/11 stëczni-
ka 1266 r. Warcësłôw òstôł gduńsczim 
ksążëcã. Jegò panowanié òbjimnãło téż 
Biôłogardã, Słëpsk i Sławno, to je nordowi 
dzél Gduńsczégò Pòmòrzô. 
Dlôcze w stolëcë Pòmòrzô wszedł na 
ławelnicã nômłodszi syn Swiãtopôłka, 
a nié nôstarszi Mscëwój II? Béł to skùtk 
sztridu w familii. Kòl 1255 r. Swiãtopôłk 
ùstanowił Mscëwòja wespółrządcą w dôw-
nym swiecczim ksążëstwie, w pôłniowim 
dzélu Gduńsczégò Pòmòrzô. Tam Mscëwój 
sparłãcził sã z òkrãżim prësczi emigra-
cji, chtërna mëslała ò znowienim wòjnë 
z Krzëżacczim Zôkònã. To doprowadzëło do 
corôz wikszich spiérków midzë òjcã a sënã. 
Pòsztridowóny z Mscëwòjã Swiãtopôłk 
zrobił swòjim przédnym erbą Warcësłôwa, 
chtërnégò pòzwôł w òstatnym wëstôwio-

nym przez se dokùmeńce „nômilszim 
swòjim sënã”. Nick tej dzywnégò, że War-
cësłôw òdwdzãcził sã òjcu, rëchtëjącë 
mù nadzwëkòwò bòkadny, jak na te czasë 
pògrzéb. Cygnął téż dali jegò gòspòdarczą 
pòlitikã, pòcwierdzającë m.jin. w 1267 r. 
wszelejaczé przëwileje dlô mieszczónów 
z Lubeczi.
Na zôczątkù nick nie zapòwiôdało nadchôda-
jący bùrzë. Ju wnetka pò smiercë Swiã-
topôłka Mscëwój II z pòmòcą Warcësława 
zaatakòwôł Krzëżacczi Zôkón. Zôkònny ri-
cerze òdpòwiedzelë òb lato i jeséń 1266 r.  
zniszczenim òkòlégò Nowégò i Tczewa. 
Wòjna nie warała długò. 1 zélnika 1267 r. 
Warcësłôw wëstawił w Swiecym dokùmeńt, 
w chtërnym pisôł ò chãcë pòdpisaniô miru 
i zôpłatã za szkòdë zrobioné Zôkònowi. Jist-
ną deklaracjã miôł złożoné Mscëwój 3 stëcz-
nika 1268 r. w Chełmnie. 
Warcësłôw miôł wôżné przëczënë, żebë nie 
cygnąc dali wòjnë z Krzëżôkama, bò w tim 
czasu słëchającé mù Sławno wpadło w rãce 
zôpadnopòmòrsczégò ksążëca Barnima I. 
Gduńsczi ksążëc zmòcniwôł swòje prawa 
do ti zemi, pòcwierdzywającë 9 rujana 1268 
r. wszëtczé miectwa klôsztorowi cystersów 
w Bùkòwie Mòrsczim. Mscëwój wspiarł gò, 
ùgwësniwającë te nadania 3 maja 1269 r. 
w Słëpskù w bëtnoscë „nômilszégò bracynë 
Warcësłôwa”.
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 Robert Chrzanowsczi                                 Dolm. Dariusz Majkòwsczi 
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Nie je wiedzec, jaczi béł òrądz òtemkłi wòjnë 
midzë Mscëwòjã a Warcësłôwã, nieznóné są 
téż ji pòczątczi. Mést równak Mscëwój chcôł 
sparłãczeniô Gduńsczégò Pòmòrzô pòd 
swòjim panowanim, wierã planowôł téż zno-
wienié biôtczi z Krzëżacczim Zôkònã. W tim 
célu m.jin. złożił lenną tczã brandenbùrsczim 
margrabióm w Chòszcznie 1 łżëkwiata  
1269 r., rechùjącë na jich wspiarcé. Panow-
nicë z òkrãżô Mscëwòja stanãlë procëm 
tim planóm, skùńczëlë jegò rządë i òddelë 
w rãce Warcësłôwa, chtëren zamknął gò 
w gardze w Redzkù (krótkò dzysdniowégò 
Wejrowa, chòc wedle niejednëch historików 
Mscëwój béł w sôdzë w Racążu kòl Tëchòlë, 
to je na terenie swòjégò swiecczégò ksą-
żëstwa). Dzejało sã to pòd kùńc 1269 r. Rów-
nak ju w 1270 r. Mscëwój òstôł zwòlniony 
przez swòjich zdrëszników. Pò wrócenim 
do Swiecô wezwôł na pòmòc swòjich 
przëstojników z Brandenbùrgii, chtërny rôd 
skòrzistelë z ti rôczbë i na zymkù 1271 r. 
wënëkelë Warcësłôwa z Gduńska. Nen ùcekł 
do Elbinga. Zôchãcony przez Krzëżôków 
wëcygnął na Kùjawë, do jinowrocławsczégò 
ksążëca Semiomësła, dze przebiwôł téż 
ùsëniãti przez Mscëwòja II jegò strëja, 
tczewsczi ksążëc Sambòr II.
Semòmësł nie chcôł òstawic wënëkónëch 
bez pòmòcë. Warcësłôw dostôł w czasowé 
miectwò Wëszogród (dzysdniowi Fòrdon), 
dze mógł zbierac swòjich przëstojników 
i rëchtowac sã na biôtkã ò Pòmòrzé. Cze-
dë doznôł sã ò tim Mscëwój, chcôł rëszëc 
na Wëszogród. Równak przed pòstãpną 
wòjną midzë bracynama, Warcësłôw  
9 maja 1271 r. ùmarł. Miôł leno 34 lata. Je 
pòmëszlenié, że òstôł zabiti. W ti stojiznie, 
zlécëc mòrdarztwò mógł le jeden człowiek – 
jegò starszi bracyna, ksążëc Mscëwój II.
Cało Warcësłôwa II z pòlétu ksążëca Se-
mòmësła òstało przewiozłé do Jinowroc- 
ławia i pòchòwóné w tamecznym frãcësz-
kańsczim kòscele. Jironią historii òkôzało 
sã, że Warcësłôw, chtëren robił nada-
nia dlô klôsztoru cystersów w Òléwie, 

pòdczorchiwającë, że je òn placã òstatnégò 
òdpòczinkù ksążëców Gduńsczégò Pòmòrzô, 
nigdë w nim nie spòczął.
Warcësłôw II ùmarł bezdzetno. Mést ni miôł 
téż białczi, bò nie wspòminają ò tim niżódne 
zdrzódła.
Na medaliónie Wawrzińca Sampa widzymë 
Warcësłôwa II jakò chłopa w sële wiekù. 
Marsowé lico i szłom na głowie przëbôczi-
wają nama, że jegò panowanié bëło wnet-
ka w całoscë wëfùlowóné wòjnama z są-
sôdama: Krzëżacczim Zôkònã, Zôpadnym 
Pòmòrzã i Brandenbùrgią, a kùńc kùńców 
z bracyną Mscëwòjã. Wikszi dzél medaliónu 
zajimô szlach jegò sztãpla, chtëren przed-
stôwiô zbrojnégò na kòniu; za rédëjącym 
mòżemë ùzdrzec znak lëlii – gòdło dinastii 
Sobiesławiców. Jistnégò sztãpla ùżiwôł òjc 
Warcësłôwa – Swiãtopôłk, co pòkazywô 
mòcną zrzesz midzë nima.
To, że wizerënk Warcësłôwa nie zajimô 
całégò medaliónu, la nalôżô sã z bòkù, jak-
bë wëpichóny przez sztãpel, dôwô nama 
wiédzã, że jegò krótczé panowanié je w céni 
wiôldżégò pòprzédcë i pòsobnika, i na ten 
ôrt „wërzëconé” je z pòwszechny pamiãcë.

35

ST
E

G
N

A

wrzesien2012.indd   35 2012-08-31   07:32:28



Bòlesłôw Lesmión
Skaszëbiła Ida Czajinô

Smòluszk

Wejle Smòluszk z czëchadłów w kòdrowatëch dëdach
Niepòchwôtnégò balu wmëkcył sã òcznotã.
Czarzbónka leca zwitra strzód niezagwës nieba,
Przed nim stanã zacht chùtkò w wieczórną cëchòtã.

I w cëdach dichtich rãdô i òstrô w redoce,
Wôrpała z kòle płota zemkłi pajiczëznë,
Kléd, jaczi przesydriwô do òczów dëcht krodze
Złotima dżinieniama czerwińców dolëznë…

Ùszczk jaw… Stebło òmónów… Wej na to sã spùscë!
Co czidô… kłojë w òczë… Bùgrëje wseczëcym…
Widzałosc nikwë mùlchny! Zlãkłô cérzniô w gôrzcë!
Ju rëcht pôcórczi sklënią na piersë dzéwczëcy.

Bal zaczãti! W sztót jachac! Snë chôłpné na rajbach!
Tej przedzerzgnãła szura w spasłégò doch kùczra,
A mëszë – kò w dwa szëmle, a wietrzeszczë – w hôltrã
A szëmich – w remcot kótów! Szpékniëją drzéwiãta!...

Biwałë rozmajité czasë i bezczasë…
Tej baniã, wej pòjudżi napùchłą socznoscą
Przemienia w karadejã, co czadzy bez lasë
A skrzi złotã stalatów, że jaż òczë chłoscą!

Batug gwizdnął! Ùjachôł! Bëlë chùtkò! Hije!
Złészcza – ùrwë w òmónach, w plëtach ùgardlëcë!
Czó, kùczera natrzasłi! W wiłozach fùl żnijów!
Merkùj! Z barchù szur wzérô w kòłoważé smiercë!

Môsz zmiloné wërwicë! W noc czurpiesz pò grużlach!
Smrok rzechòce! Zdrzec straszno! Dëch lëdzczi je zbladłi!
Czadzą kònie! Dôlëbóg!... Cobë bania kùżla!
Bòże przeżegnôj! Bë darził mizdrów cud skradłi!
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pòwstôł herb Pùc- 
ka, ò tim że z Me- 
chòwa prowadzył  
pòdzemny kòridor 
do klôsztoru w Żar- 
nówcu, że dzél Kar- 
wi zapôdł sã w mò- 
rze, że zwònë kro-
kòwsczégò kòscoła 
dërch chcałë kato-
lëcczi wiarë w tëch stronach i jesz wiele jinszich 
czekawëch sprôw. 
Nadto Slasczi kąsk zajimôł sã kaszëbsczim 
jãzëkã. Napisôł artikle i ksążeczczi: „Przyczy-
nek do słownika kaszubskiego”, „Słownictwo 
rybackie i żeglarskie u Kaszubów nadmor-
skich”, „Słownik morsko – rybołówczy” i czi-
le jinszich drobniészich. Dëcht czekawi do 
dzys dnia je jegò dokôz „Materjały do dzie-
jów lokalnych Pomorza” wëdóny w Kãpnie 
w 1935 rokù. W nim nalézemë chòcbële baro 
czekawi przëwilej dlô Swôrzewa z 1552 rokù, 
czë calëchny akt fùndacji Przebendowsczich 
z 1757 rokù. Bëlë to magnacë z kaszëbsczi 
zemi, chtërny pòd kùńc swòji wiôlgòscë za-
łożëlë fùndacjã stipendialną na ùczbã dzecy 
z Kaszëb. Kriptã Przebendowsczich mòże do 
dzys òbzerac w pòdzemiach wejrowsczégò 
klôsztoru. 
Slasczi béł żeniałi z Heleną. Miôł dwie córczi 
i sëna Bòlesława. Ùmarł pò 1939 rokù, gwësno 
zabiti przez hitlerowców, równak dze i jak, ni 
ma wiedzec. 

Òni téż rozsłôwielë Kaszëbë!Jan Dosz

Bòlesłôw Slasczi
Badéra mòrza i Pòmòrza

Ùrodzył sã 30 lëstopadnika 1871 w Drzale-
wie kòle Płocka. Sztudérowôł prawò i historiã 
na Ùniwersytece Warszawsczim. W sto-
lëcë mieszkôł do 1907 rokù, a tej w Wieru-
szowie kòle Kielc, pòtemù w Mławie, dze béł 
sãdzą i adwòkatã. W 1919 rokù przecygnął 
do Pòznania, dze òstôł dorôdcą w minyster-
stwie dlô dôwny prësczi dzelnicë. W latach 
1933-39 mieszkôł w Kãpnie, znónym Ka-
szëbóm z wôżnégò ùkładu midzë Mscëwòjã II 
a Przemisłã z 1285 rokù. 
Slasczi wiele pisôł. Dzãka drëszbie z Bernatã 
Chrzanowsczim dosc bëlno pòznôł Pòmòrzé 
i mòrze. Zachãcywôł mòcënkò do pòznaniô 
negò nordowégò dzéla òdrodzony Pòlsczi, dze 
Wisła kùńczi swój biég, ò czim wjednym z arti-
klów tak pisôł: „Wszak szare wody owej macie-
rzy, przebiegające na całej swej dłu gości ziemie 
polskie i symbolizujące nierozerwalność nasze-
go teryto rium narodowego, zasługują chyba na 
to, aby stać się nareszcie przed miotem wszech-
stronnych badań naukowych i artystycznych”. 
Swòje pierszé dokôzë drëkòwôł w hëftach 
Nôùkòwégò Towarzëstwa w Toruniu, a téż „Gri-
fie” Aleksandra Majkòwsczégò. Bëłë to nad-
czidczi ò historii Kòscérznë, Pùcka, Wejrowa. 
Pisôł téż w cządnikù „Lud”  ò mòwie i piesniach 
Kaszëbów. Tam téż ògłosył szerszé dzéle „Z ro-
dzimego Nadmorza” i „Z rodzimego Wybrze-
ża”. Nen pierszi béł w 1923 rokù wëdóny apart 
przez drëkarniã w Pòznaniu. Są to rozmajité 
bôjczi, a legeńdë doticzącé nadmòrsczich wsów 
i miast. Dowiémë sã z nich przikładowò, jak 
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