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W òstatny „Stegnie” jesmë pùblikòwelë dokazë z prozatorsczégò kònkùrsu miona Jana 
Drzéżdżona i darżlëbsczégò „Bë nie zabëc mòwë starków”. Tim razã pôrã ùsôdzków 
bólszewsczich Miónków Jedny Wiérztë. Corôz wiãcy na Kaszëbach rozmajitëch 
lëteracczich biôtków, przezérków i kònkùrsów. Piszący w rodny mòwie mògą sã 
sprôwdzëc na rozmajiti ôrt. To dobré wiadło dlô kaszëbiznë. Zdôwô sã, że prawie taką 
drogą mòżna zwënégòwac pòkrok. Chcemë miec nôdzejã, że téż pòkrok w jakòscë.
A wszëtczim òrganizatoróm rozmajitëch lëteracczich miónków dzãkùjemë 
i prosymë ò wiãcy. Niech nôdgrodą mdą dlô waju nowi kaszëbsczi pisarze i pòécë, chtërny 
pò latach rzeką: zaczinôł jem na kònkùrsu w Bólszewie, Darżlëbim czë Wejrowie… 
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Janusz Mamelsczi

Eschadrón

– Pòjta, pòjta le tu blëżi. Czë wszëtcë ju są? 
Jeden, dwa, trzë… – zaczã rechòwac prowad-
niczka. – Dwadzesce. Wszëtcë. Tej mòżemë 
zaczënac. Witóm serdeczno w Mùzeùm 
Eùropejsczégò Centrum Badérowaniów Ją-
drowëch CERN kòl Genewë. CERN dzejôł òd 
1952 rokù i przënôlégało do nie dwadzesce 
krajów.
– Tatkù, co to są kraje? – spitôł môłi knôpiczk.
– Cëchôj terô, jô cë to pózni pòwiém – òdrzekł 
mù tatk.
Kò môłi nie dôł pòkù i nié za młodi chłop 
mùszôł mù wëjasnic, co to bëłë kraje i òd czedë 
jich ju ni ma.
– Nôwiãkszi dokôz CERN-u to je Wiôldżi 
Zbùcôcz Hadronów (LHC), jaczi zaczął dzejac 
w 2008 rokù. Z pòczątkù LHC pôrã razy béł 
sã zepsuł. Jegò ùprôwianié dérowało pôrã 
miesãcy. Dało sã czëc téż wiele głosów jegò 
procëmników. Kò lëdze tak do kùńca nie 
wiedzelë, co sã mòże stac, jak Zbùcôcz zacznie 
dzejac. Niejedny mielë strach, że òn wëtwòrzi 
antimateriã. Tej téż pòwsta znónô ksążka 
„Aniołë i Demonë” a pózni téż film. Denis 
Brown przedstawił tam, że w LHC pòwsta anti-
materiô i chcelë ji ùżëc procëm Kòscołowi. Në, 
ale dosc fantasticzi. Chcemë le jic dali – tłóma-
cza gòscóm prowadniczka.
– Baro przeprôszóm! – wtrąca jedna turistka. 
– Mie sã równak zdaje, że bez swòje nôùkòwé 
dokôzë CERN wiele lëdzy òdcygnął òd Kòscoła 

i òd Bòga.
– Wedle mie je prawie na òpak. To, co sã 
ùdało dokazac w tim placu, prawie lëdzy 
przëcygnãło do Bòga i to jesz barżi, jakbë sã 
mògło wëdawac. Jô tu robia wiele lat i mòżece 
mie ùwierzëc, że jô wiém, co gôdóm. Òb 
drogã spróbùjã òpòwiedzec ò tim wiãcy, jeżlë 
wë mie pòzwòlice – òdrzekła prowadniczka 
i pòprowadza wanożników dali.
– Za tima dwiérzama je tunel, a jegò dłużawa 
to 27 km. To je nôwôżniészi dzél Wiôldżégò 
Zbùcôcza Hadronów (LHC). Tej rôczã wszët-
czich do westrzódka.
Prowadniczka bëła szlank białką. Głos mia-
ła cepłi i zwãczny. Dłudżé jasné jak len włosë 
òna nosa spiãté z tëłu w grëbi kòk. Wiôldżima, 
mòdrima jak niebò òczama tej-sej pòdzéra na 
chłopa, co béł ze swòjima sënama. Chòcô mia-
ła ju bez sztërdzescë lat, nie wëzdrza na wiãcy 
jak trzëdzescë. Òna robia w CERN-ie, jesz nim 
gò zamklë. A to bëło dwadzesce lat temù.
– Niech wszëtcë zajimną plac w banie. 
W ti chwile më jesmë kòl sto métrów pòd 
zemią. Tunel, jaczim za sztót pòjedzemë, mô 
sztôłt torusa i w nôgłãbszim placu je 175, 
a w nôsnôdszim 50 métrów pòd zemią.
– Tatkù, a do cze béł ten tunel? – znôwù spëtôł 
knôpiszk.
– Të mòżesz sã spëtac prowadniczczi – òdrzekł 
tatk, ale òna jich ju czëła i zarô zaczã tłómaczëc:
– W tim tunelu z wiôlgą chiżnotą krącëłë sã 
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protonë, to są taczé malinczé cząsteczczi, 
i w sebie bùcałë, tak jak to sã dzejało na 
pòczątkù swiata. Jich chiżnota bëła prawie tak 
wiôlgô, jak chiżnota widu. Dzãka temù ùczałi 
nôprzód wëkrëlë, skąd sã bierze masa czą-
steczków i pòznelë cemną materiã. Ùdokaznilë 
téż jistnienié Higgsowégò bòzonu, to je ele-
mentarny cząsteczczi. Kò jich nôwiãkszim 
òdkrëcym bëło stwòrzenié nowégò stanu ma-
terii. W sparłãczenim z mòcnym akceleratorã 
ta materiô sã dała przenaszac w kòżdi plac 
we wszechswiece. Tak sã zaczã nowô era 
w kòsmicznëch rézach. Kò cëż. Dzesãc lat póz-
ni CERN òstôł zamkłi, a w jegò môlu pòwstało 
Centrum Kòsmicznégò Rézowaniô. Z tegò môla 
lëdze bëlë wëséłóny w rozmajité...

*
Magdaléna sedza na zeslu, a przed nią na 
scanie mërgôł trzëmiarowi òbrôz. Z tëłu wi-
dzec bëło bùdinczi Centrum Kòsmicznégò 
Rézowaniô w Genewie, a przed nima stojôł 
redaktora z jaczims chłopã. Z głosników 
schòwónëch w scanach do Małgòrzatë do-
chodôł pòdekscytowóny głos redaktora:
– Kòl mie stoji wasta Antón Damps, direkto-
ra Centrum Kòsmicznégò Rézowaniô. Wasto 
direktorze, co tak pò prôwdze sã stało z bôtã, 
jaczi piãc dni temù rësził w nową rézã?
– W pòniedzôłk ò gòdzënie 12.00 zaczã sã ak-
celeracjô bôta Eschadrón 2030-8. Òperacjô szła 
wedle założonégò planu. Bôt dobéł chùtkòsc 
widu i wlôzł w stan plazmòwi. Przë tim òn òstôł 
zaladowóny mòcą pòtrzébną, żebë przëlecec 
nazôd. Tej òn òstôł wësłóny w wëbróny môl 
kòsmòsu.
– Tej czedë zaczãłë sã kłopòtë?
– Wedle planu bôt bë miôł przëlecec nazôd do 
Centrum zawczora ò dzewiąti reno. Donëch-
czôs òn sã nie béł pòkôzôł – òdrzekł direktora.
– A czë Centrum je w łączbie z òbsadą bôta?
– Tej cëż to mòże òznaczac? Co sã stało z bôtã?
– Wedle mie jesz je za wczas, żebë przesą-
dzëwac ò tim, co sã stało z bôtã. To mòże bëc 
jakôs awariô abò cos nieplanowónégò. Më 
mùszimë jesz pôrã dni pòczekac. Mùszimë bëc 

dobri mëslë. Chto sã jadłobi, marnëje zdro-
wié, a dopiérkù më ni mómë żódnëch doka-
zów na to, żebë doszło do jaczis katastrofë – 
òdpòwiôdôł zajiscony direktora.
– A czë wë mòżece nama zdradzëc, jaczi béł cél 
misje Eschadrona 2030-8?
– Jô le mògã rzec, że Eschadrón 2030-8 òstôł 
wësłóny w plac, jaczi, jak wskazëje wiele 
òbrechùnków, je we westrzódkù wszëtczich 
galaktików. To mia bëc nôwôżniészô réza 
w lëdzczich dzejach. Na placu załoga mia 
wëkònac wiele pòmiarów i sã doznac, czë na-
sze òbrechùnczi są prôwdzëwé. Jeżlë bë tak 
bëło, më bë mòglë ògłosëc, że mómë nalazłi 
westrzódk swiata.
– A wiele lëdzy bëło na tim bôce?
– Òbsada bôta, jak wiedno, to je dwòje lëdzy: 
pilot i ùczałi, chłop i białka. Jô dopiérkù ni 
mògã wëjawic jich mionów.
– Czë je jakôs mòżlëwòta retaniô bôta, wësła-
niô misji retënkòwi?
– Dopiérkù jesz je za wczas na taczé deklaracje. 
Më mùszimë jesz pôrã dni pòczekac. Co sã robi 
chiże, to smãtk zliże. Nowi bôt téż jesz nie je 
fertich. Do tegò téż dochôdają òstatné jiwrë, 
jaczé spadłë na nasze Centrum. 
– Wë, mëszlã, mówice ò protestach naturali-
stów?
– Jo. Eùropejsczi rząd pòwôżno sã zastanôwiô, 
czë nie wstrzëmac finansowaniô naszégò Cen-
trum i programù midzëgalakticznëch lotów. 
Bez to wszëtkò dopiérkù ni ma mòwë ò tim, 
żebë wësłac drëdżi bôt.
– Baro dzãkùjemë za wszëtczé nowinë i żda-
jemë na nowé, szczãstlëwé wiadła. A terô rô-
czimë do òbezdrzeniô specjalnégò materiału 
ò historii kòsmicznëch lotów...

Magda wëłącza zdrzélnik. Ni mògła na to wze-
rac. Pilotã bôta béł Michôł, òd dwùch miesãcy 
ji chłop. Łzë same płënãłë ji do òczów. Sedza 
tak i płaka òd wiele gòdzyn. Na stole leżôł 
telefón. Michôł miôł zazwònic zawczora pò 
dzewiąti reno. Nie zazwònił ani zawczora, ani 
wczora, ani dzys. A Magda le żdała. Òna nie 
szła do robòtë, le so wzãła wòlné. 



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

4

Wcyg sedzała doma i nigdze ni mògła so nalezc 
placu. Z kòżdą gòdzëną corôz czôrniészé mëslë 
cësnãłë sã ji do głowë. Przedstôwia so wiôlgą 
kùglã widu i skrów, w jaką zamieniwô sã bôt, 
a z nim ji ùkòchóny. Całô sã trzãsła i dërgòta. 
Ni mògła ùwierzëc, że wiãcy ju Michała nie 
òbôczi, że òn ju nigdë nie stanie ùsmiéchniãti 
w dwiérzach dodomù, nie zawòłô ùredóny: 
Niech bãdze pòchwôlony Jezës Christus, nie 
ùkòchô ji w swòjich mòcnëch remionach...

*
Eschadrón 2030-8 béł bôtã piąti akceleratoro-
wi generacje. Jegò mòc pòzwòliwa na przenô-
szanié sã w kòżdi môl wszëtczich galaktików. 
Òn téż miôł wiôlgą ładowniã, chtërna mògła 
zmiescëc 20 ton badérny aparaturë. Michôł 
béł jesz dosc młodim pilotã, Eschadróna-
ma òn lôtôł òd sztërzech lat. Szóstégò maja 
2030 rokù ò gòdzenie dwanôsti zaczã sã jegò 
piãtnôstô misjô. Do samégò sztartu wszëtkò 
szło jak sã słëchô. Akceleracjô przëniosła 
mòcné przecążenié, a pòzni, razã z wéńdze-
nim w stón plazmòwi załoga straca przëtom-
nosc i pamiãc. To mògło dérowac nawet pôrã 
gòdzyn, a zanôlégało òd célu misji. Pózni bôt 
wchôdôł w stón materialny, tracył chiżosc, a za-
łoga przëchodała do se. Pierszé dwie gòdzënë 
bëło przeznaczoné na òbznôjmienié z òkrãżim 
i przechôdanié do se. Pózni òsmë gòdzyn spa-
niô, a drëdżégò dnia zaczinałë sã pòmiarë. 
Trzecy dzéń béł przeznaczony na rézã nazôd na 
zemiã. Tak z wiãksza wëzdrzałë misje Michôła.
Kò tą razą pò przińdzenim do se Michôł 
czuł sã czësto jinaczi. Jegò cało bëło jaczés 
dzywné. Nibë wëzdrzało tak jak wiedno, kò 
doch nie bëło taczé samò. Nimò tegò òn za-
czął procedurã sprôwdzającą fónksnérowanié 
òrganizmù. Widzenié òstré, czëcé wërazné, 
aparat mòwë sprawny, dotik... Dotkniãcé bëło 
jaczés jiné, miãtczé, letëchné, delikatné, ale téż 
mòcné i wërazné. Pamiãc sprawnô, wszëtczé 
miãsnie téż. Czej wezdrzôł na aparatë, zapiarło 
mù dëch w piersach: nie bëło na nich widzec 
ani pùlsu serca, ani cësnieniô. Tej òn sã przez-
drzôł na Sarã, swòjã drëchnã. Òna téż prawie 

wzéra na aparatë, na jaczich nie bëło widzec 
niżódny znanczi bicô serca.
– Sara, wszëtkò dobrze? – spitôł Michôł.
– Widzysz të to samò, co jô? Michôł, dze më 
jesmë? Co tu je lóz? – òdrzekła Sara.
– Kò më lecymë, nasz bôt pòmału lecy, chòcô 
niżódnô aparatura nie fónksnérëje.
– Tej dze më terô jesmë?
– Jô nie wiém. Niżódnëch współrzãdnëch. 
Òstatny rapòrt pòdôwô, że wszëtkò graje, że 
më lecelë prosto do célu.
– Tak cos! A mòżesz të sterowac bôtã?
– Nié, ni mògã. Nick nie chòdzy.
– Alana! Michôł, czë më... czë më jesmë 
ùmarłi?
Za sztót òni pòczëlë, jak bôt letkò na czims 
wëlądowôł. Pòtemù òtemkłë sã dwiérze i do 
bëna wpôdł cepłi, jasny wid. Òni sã òdpiãlë 
i wëlezlë bùten. Przed nima stojôł młodi chłop 
z czôrnyma włosama, òblokłi w długą, biôłą 
sëkniã spiãtą dosc szeroczim pasã.
– Witóm waju serdeczno i rôczã do jizbów. 
Wa jesta mòcno ùmãczony. Mùszita sã terô 
wëspac.
– Cëż na swiece! Dze më jesmë? – spitôł 
Michôł.
– Na wszëtczé pitania òdpòwiém wama, jak sã 
wëspita. Hewò je plac dlô waju. Spijta dobrze. 
Jô przińdã nazôd, jak le òdecknieta. Wszëtkò 
bãdze dobrze – rzekł ùsmiéchniãti chłop i za-
mkł dwiérze. Michôł i Sara nie òdzéwelë sã 
do se, bò sami nie wiedzelë, co mają rzec, 
chòc tësąc mëslów przëchôdało jima do 
głowë. Czëlë sã prawie jak w niebie, le to bë 
òznôczało, że òni są ùmarłi. Kò za sztót òni ju 
spelë w łóżkach.

*
Pierszi béł òdeckł Michôł. Ledwò òn òtemkł 
òczë, a zarô so wszëtkò przëbôcził, wszëtkò, co 
sã dzejało bez òstatnëch pôrãnôsce gòdzyn. Kò 
òn niczegò ni miôł strach. Béł czësto spòkójny, 
nawet barżi spòkójny jak doma. Jak le zaczął 
sã nad tim zastanawiac, mùszôł stwierdzëc, że 
jesz nigdë w żëcym nie czuł taczégò ùbëtkù. 
Òn chùtkò wstôł z łóżka i zaczął chòdzëc po 
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jizbie. Miôł wiôlgą chãc do żëcô i béł dbë, że 
wszëtkò bãdze dobrze, że wszëtkò mù sã ùdô. 
Ni mógł sã dożdac, żebë òdeckła Sara. Chcôł 
z nią pògadac ò tim, co czëje. Miôł wiôlgą chãc 
pòwiadac jinym ò tim, co mësli. Chcôł przed 
kims òtemknąc swòje serce, ale tak czësto, 
jaż do samégò kùńca, bez taceniô czegòs tam. 
Òn jesz nigdë nie czuł taczégò bezpiekù. Jesz 
nigdë nie béł tak gwës, że drëdżi człowiek 
gò nie skrziwdzy, nie wësmieje, nie zdradzy. 
Że w kòżdim je wiãcy dobrégò jak złégò. Jak 
mëslôł ò swòji młodi białce, czuł gromistą 
teskniączkã a przë tim jesz wiãkszą miłotã. 
Chcôłbë terô bëc z Magdą i chòc òna bëła òd 
nie tak dalek, zdôwało sã jemù, że stoji tu terô 
kòl niegò. Béł pò prôwdze szczãstlëwi, chòc 
pòczuł, że to szczescé mòże bëc jesz wiãkszé, 
że cygnie gò do czegòs, co je dzes bliskò, co 
mòże gò jesz barżi zaspòkòjic. Rozmiôł przë 
tim, że mùszi ze se cos dac, zerzec sã czegòs 
swòjégò, czegòs, co baro głãbòk w nim sedzy. 
Blós to jedno mącëło jegò szczescé. Tegò miôł 
përzinkã strach, ale téż cos gò do te cygnãło.
Jak òn sã tak nad tim wszëtczim zastanôwiôł, 
nie zaùważił, że Sara ju bëła wstónô.
– Mój të panie! Michôł! Të wëzdrzisz wnet jak 
aniół – òna do nie rzekła.
– Cëż të pleszczesz! – òdrzekł Michôł i sóm 
wzérôł na niã, jakbë miôł przed sobą anioła.
– Në, cëż bë to mògło bëc? Të jes..., të wëz-
drzisz jakòs tak jinaczi. Michôł, co tu je lóz, dze 
më jesmë? Co z nama sã stało? – dzëwòwa sã 
Sara.
– Sara, jô sóm nie wiém, kò przëchôdają mie 
do głowë mëslë, jaczich jô móm strach, a z drë-
dżi stronë dôłbëm wszëtkò, żebë to bëła prôw-
da.
– To je prôwda – rzekł do nich ten sóm mło-
di człowiek, co jich tu chùdzy przëprowadzył. 
Òni nie zaùważëlë, czedë i jak òn béł wlôzł do 
jizbë. Òni téż nie widzelë, żebë chtos òtmikôł 
dwiérze. 
– Wa le sã nie bójta swòjich mëslów, bò òne 
są prôwdzëwé. Za chwilã jô wszëtkò wama 
wëjasniã. Ale nôprzód më cos zjémë. Pòjta le 
do kùchni.

Òni òtemklë dwiérze i wlezlë w kùchniã. Tam 
na stole ju stojałë talérze z jedzenim.
– Patrzta leno, Marta sã ju wszëtczim zajã. A, 
wejle, jô jem Pioter. Przë tim wszëtczim jô béł 
zabôcził sã wama przedstawic. Wezta to, co 
Marta tu przërëchtowa i chcemë jic do jizbë.
Òni wlezlë do paradny jizbë, pòstawilë wszëtkò 
na dosc wiôldżim stole i sedlë na stółkach.
– Czë më jesmë w ... – nie wëtrzimôł Michôł.
– W raju? – dokùńcził Pioter. – Jesz nié, ale 
baro krótkò.
– A të jes ten swiãti Pioter?
– Tak na mie na zemi gôdają.
– Czë to òznôczô, że..., że më nie żëjemë, to 
znaczi, że më jesmë ùmarłi...? – pitôł Michôł.
– Nié. Jak wa widzyta, wa doch żëjeta.
– Në a tej jak më sã tu dostelë i dze më tak pò 
prôwdze jesmë?
– Le pòmału. Jak wa sã tu dosta, to wa sami do-
brze wiéta. Kò wa doch przëleca swòjim bôtã.
– Co? Më przëlecelë bôtã do raju? Në, wiéta 
wa! – ni mògła ùwierzëc Sara.
– Wnet do raju. Żebë sã tam dostac, wa bë 
mùsza sã jesz përznã przërëchtowac.
– Wéńc do czisca? – spitôł Michôł.
– Na zemi to tak zwią. Jidze ò to, że waji dë-
sze jesz nie są przërëchtowóné na zéńdzenié 
z Bògã. Wa jesz môta w sobie za wiele gwôsny 
miłotë a za wiele sobiznë. Tak to ju je. Jak to 
sã gôdô: i dakôrzowi cãżkò do nieba sã dostac. 
Dopiérkù wa bë nie wëtrzima zéńdzeniégò 
z Bògã. To je dlô waju za wczas, a pò niedoz-
drzałim brzadze zawdë brzëch bòli.
Jak wa pewno ju wiéta, Bóg to je czëstô mi-
łota. Wama bë nie dało pòkù waji sëmienié, 
waji pòczëcé przewinów. Kò jak to sã rzecze, 
czejbë kòżdi miôł na łësënie, co mô na sëmie-
nim, tobë so mùcã na òczë wdësził. Mùszita 
nôprzód dobrze pòznac sebie i zrozmiec, że 
Bóg je dlô waji retënkã, a nié blós Sãdzą. Jak 
wa sã z tim pògòdzyta, tej zacznie sã dlô waji 
rôj i doprzińdzeta do spòlëznë swiãtëch. Jeżlë 
wa bãdzeta chcała. A tak nôlepi téż je. Në ja. 
– Jeżlë më bãdzemë chcelë? A jeżlë nié? – spita 
sã Sara. – Mómë më jaczis wëbiérk?
– Wa jesta pierszi w historii, jaczi sã tu 
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dostelë bez ùmercô. To znaczi pierszi pò Ma-
rije. Mòżemë rzec, że to je niebò, kò jesz nié 
rôj ani nawetka czisc. Stądka sã wëséłô do raju 
abò do czisca. A to òznôczô, że historiô zaszła 
ju tak dalek, że lëdze nalezlë drogã do nieba. 
Droga blós dlô cała, ale wiedno. To sã czedës 
mùszało stac, a wa jesta ti pierszi. A jesz chto 
wié, co to z tegò dô? Chòcô do kùńca nie bëło 
gwës, czë lëdze nôprzôd nie zniszczą sami se-
bie i zemi. Kò doch nié. Tak cos sã równak nie 
stało. Tej terô më wszëtcë sã mùszimë zasta-
nowic, co dali.
– Co dali? – nie rozmiôł Michôł. – Më jesmë 
na to za głupi.
– Co dali? Nôprzód wa sã zastanówta, co wa 
tak pò prôwdze chceta. Czë wa chceta jic do 
czisca i pózni do raju, czë chceta jachac nazôd 
na zemiã.
– A mòżemë më jachac nazôd na zemiã?
– Mòżeta. Leno to nie je tak prosto. Ale jô 
widzã, że wa ju jesta najadłi. Szmakało to 
wama?
Michôł i Sara bëlë tak zadzëwòwóny tim, co 
ùczëlë òd Piotra, że nie zwrôcëlë ùwôdżi na 
jedzenié. Dopiérkù jak Pioter jich spitôł, òni 
zmerkelë, że mają wczëszczoné wnet całé 
jestkù, tak to jima szmakało.
– Cos spaniałégò – rzekła Sara. – Mùszã spëtac 
Martã ò receptã.
– Na to jesz bãdze czas. Terô më mómë na gło-
wie wôżniészé sprawë. Kò je nad czim sã za-
stanawiac. Na szczescé czasu më mómë dosc.
– Czasu? – przerwôł mù Michôł. – Mie sã wied-
no zdôwało, że w niebie, we wiecznoscë ni ma 
czasu.
– Czas je, leno nie mijô – òdrzekł swiãti Pioter. 
– Tuwò czas nie ùcékô, nie płënie. Òn zwëczaj-
no je. 
Michôł i Sara zdrzelë na Piotra jak gapa w gnôt.
– Czasu më mómë dosc, całą wiecznosc. 
A terô wzerôjta. Wkół chëczë je ògród. Wa so 
mòżeta wëlezc bùten, sadnąc na ławie, wëką-
pac w jezórkù. Kò róbta, co chceta. Pózni më 
bãdzemë mùszelë cos pòstanowic. Przemëslta 
so to dobrze. Zastanówta sã, co je dobré dlô 
waju, dlô jinëch lëdzy, dlô waji familie, dlô 

całégò lëdztwa – rzekł Pioter. – Tak czë tak cos 
mùszita pòstanowic. A jô terô mùszã ju jic. 
Z Bògã – òddzãkòwôł sã swiãti i wëlôzł z jizbë, 
nie òtmikającë dwiérzi.
*
Sara z Michôłã sedzelë so w tim ògrodze jak 
zajk w kapùsce. Tej-sej òni sã przechôdelë mi-
dzë drzewama i rozprôwielë ò tim, co òni mają 
zrobic. 
– Sara, jô tu sã czëjã tak dobrze, jak nigdë 
w żëcym!
– Jô téż. Tej të bë pewno chcôł tu òstac?
– Jo. Jô bë baro chcôł, leno mie cygnie do 
Magdë. A të?
– Jô nie wiém. Ni móm nikògò na zemi. A tu 
mie je tak dobrze!
– To òstóń!
– A të?
– Jô pewno pòjadã nazôd. Chòcô nie jem gwës. 
Równak cos cygnie mie nazôd.
Ògród béł baro piãkny. Òni nikògò w nim 
nie spòtkelë. We westrzódkù nalezlë stół 
i ùstawioné wkół niegò stółczi. Z jedny stronë 
bëła pergòla z kwiatama, z drëdżi môłé òczkò 
z wòdą. Wpôda do nie môłô strużka, w jaczi 
wòda słodkò szëmia, skôkającë pò kamiszkach. 
Tam Sara i Michôł sedlë, żebë dac òdpòcząc 
cału i mëslóm.
Tak za pół gòdzënë przëszedł do nich Pioter 
z jesz jednym chłopã. Ten drëdżi wëzdrzôł jesz 
młodszi òd Piotra. Włosë téż miôł dłudżé, leno 
nié taczé cemné.
– To je Jan, Zebedeùszów syn – przedstawił gò 
Pioter.
– Witóm waju serdeczno. Spróbùjemë wama 
i sobie jakòs pòmòc – zaczął Jan.
– Witómë! Bóg zapłac za pòmòc, nama òna je 
pòtrzébnô, ale wama? – zdzëwòwôł sã Michôł.
– Òd tegò, co wa zrobita, zanôlégô téż nasza 
przińdnota.
– Jakże to? – nie rozmia Sara. 
– Jeżlë wa tu mògła przëlecec, to òznôczô, że 
mòże tu przëlecec kòżdi – rzekł Pioter.
– Mòże i jo – Michôł dopiérkù zrozmiôł, jaczé 
znaczenié dlô swiata mòże miec jich réza. – Kò 
lëdzy je pôrã miliardów, a bôt le jeden, a jesz 
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nie wiém, czë òn je sprawny.
– Sprawny. Dopiérkù bôt je jeden, leno za dwa, 
trzë, sztërë lata mòże jich bëc wiele wiãcy – 
zaùważił Jan.
– Në jo, a czë to bë bëło cos lëchégò, żebë òni 
tu przëlecelë? – spita sã Sara.
– I jo, i nié. 
– A czemù? Bóg bë nie chcôł, żebë wszëtcë 
bëlë w raju? – cygnã dali Sara.
– Radabë dëszëczka do nieba, leno ni mô 
czegò trzeba. Żebë bëc w raju, nie sygnie do 
niegò przëlecec – tłómacził Jan. – Szczescô nie 
kùpisz. Nôprzód trzeba sã na nowò narodzëc 
a òdmienic swòje serce. Mùszi ùmrzéc stôri 
człowiek, ten celesny, a narodzëc sã nowi, 
dëchòwi. W swòjim sercu mùszi nalezc Bòga 
i stac sã jak dzeckò, Jegò dzeckò – gôdôł dali 
Jan i widzôł, że Sara i Michôł sã përznã zlãklë. 
– Le sã nie bójta, Pón Jezës nôlepszi lékôrz, Òn 
kòżdémù pòmòże.
– Kò to doch sã mòże stac w cziscu – wtrącył 
Michôł.
– Nibë jo, leno na zemi to jidze i lżi, i chùtczi 
– gôdôł Jan. – To je jedno. A pò drëdżé, jak 
wszëtcë przińdą do nieba, tej nie bãdą sã ro-
dzëc dzecë.
– A co to szkòdzy? – spitôł Michôł.
– Kò Bóg bë chcôł, żebë lëdzy bëło jak nôwiãcy, 
żebë sã dzelëc swòją Miłotą – wëjasnił jima 
Jan.
– Kò cëż, ale chto wié, czë jak më przëjedzemë 
nazôd i jima to wszëtkò òpòwiémë, czë òni 
nama dadzą wiarã? – rzekł Michôł. – Mòże òni 
le nas wësmieją?
– Tak téż mòże bëc – òdrzekł Pioter. – Mie sã 
równak zdaje, że wiele bãdze taczich, co przlë 
cą chòcbë ze sami cekawòscë. Z tim sã trzeba 
liczëc.
– A jeżlë më jima wëłożimë, że lepi je òstac tam 
na zemi, nawrócëc sã, dobrze żëc i dopiérkù pò 
smiercë jic do nieba, tej mòżemë pòmòc wie-
le lëdzóm – òżëwia sã Sara. Leno Jan jã zarô 
ùsadzył:
– Nie róbkôj so za wiôldżi nôdzeje, Saro. 
Mają Swiãté Pismiona, czëtają ò Jezësu, 
a nawetka ti, co słëchelë i widzelë Jezësa, nié 

wszëtcë ùwierzëlë. Głëchémù gãbą prôwdë 
nie dokôżesz. Nie liczë na to, że òni cebie 
pòsłëchają.
– Tej co, lepi żebë më tu òstelë? Żebë nicht sã 
nie dowiedzôł? – zajiscył sã Michôł.
– Wa zrobita, jak chceta. Chòcô mie sã zdaje, 
że jak wa tu òstnieta, tak a tak za jaczis czas 
przëlecą jiny. A pózni pòstãpny i pòstãpny. Tej 
na to ni mùszita wzerac. Wa le róbta, jak wama 
serce diktëje – uspòkòjiwôł Jan.
– Mòżeta tu òstac, jak długò chceta. Ògród 
i chëczë są dlô waju. Ma przińdzema, jak wa sã 
namëslita. Prawie że bãdzeta chca sã z nama 
òbôczëc chùtczi – rzekł Pioter.
Tak Jan z Piotrã wëszlë, a Sara i Michôł òstelë 
w ògrodze.

*
– Centrum Kòsmicznégò Rézowaniô òprzestało 
dzejac w 2030 rokù – cygnã prowadniczka. – 
Złożëło sã na to wiele sprawów. Nôbarżi pro-
cëm niegò bëło Zrzeszenié Nieùczałëch i Natu-
ralistów (ZNiN). Òni sã domôgelë, żebë dëtczi 
zamiast na galakticzné rézë przeznaczac na 
nieùczałëch. Miara sã przebra pò nieùdóny mi-
sje Eschadrona 2030-8. Ten bôt òstôł wësłóny 
do centrum galaktików. Pò wëstrzélenim òn 
zdżinął. ZNiN wëzwëskôł tã leżnosc, żebë za-
cząc òstré protestë i manifestacje. Jich dzejôrze 
krzikelë, że zôs dëtczi òstałë zmarnowóné, 
że zdżinãlë lëdze, że te réze nick nie dôwają. 
Eùropejsczi rząd tim razã dôł jima pòsłëchanié 
i Centrum òstało wnet zamkłé. 
Przë tich słowach prowadniczka mia zmienioné 
lica, leno wnetka nicht tegò nie béł dostrzégł. 
Blós ten chłop z dzecama sã domiszlôł, co sã 
terô dzeje w ji sercu.
– Tak më prawie jesmë dojachelë w ten sóm 
plac, w jaczim nasza réza sã zaczã – gôda pro-
wadniczka. Proszã wëlażac òstróżno. Za tima 
dwiérzama je dóm, dali prosto ruchniónka, 
a za nią winda do górë. Kòl ruchniónczi je téż 
karczma i króm z pamiątkama. Baro wszëtczich 
tam rôczã. Mileczno dzãkùjã za ùwôgã i rôczã 
do nas jesz rôz. Do ùzdrzeniô – pò tich sło-
wach czëc sã dało mòcné brawa. Tak bëtnicë 
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rézë dzãkòwelë prowadniczce za baro cekawé 
òpòwiescë.
Jak wszëtcë bëlë ju wëszłi, pòdeszedł do ni 
chłop z sënama:
– Witôj, Saro!
– Michôł! Witôj! – òdrzekła Sara, òbjã gò 
mòcno za szëjã i tak òni całą chwilã sã scyskelë. 
– A dze wa môta Magdã?
– Òna mùsza òstac doma z nômłodszim 
dzecątkã. A tëch tu të ju znajesz – rzekł Michôł, 
wskazëjącë na swòjich sztërzech knôpów.
– Ale jo. Chòcô taczich wiôldżich jô jich jesz ni 
móm widzóné. Jak te latka lecą. Môta wa czas? 
Jô waju rôczã na kùcha.
– Z wiôlgą chãcą – òdrzekł Michôł i òni rëszëlë 
do karczmë.
Ledwò zajãlë plac za stołã, a òd dwiérzë dôł sã 
czëc ùredóny głos:
– A witóm mòjich galakticznëch wanożników! 
Cëż za zéńdzenié! Jakùż jô sã ceszã, że mògã 
pògadac z lëdzama, co dwa miesące mieszkelë 
w niebie i przelecëlë nazôd na zemiã! – wòłôł 
starszi ju chłop, czedës direktora Centrum 
Kòsmicznégò Rézowaniô.
– Antón! To të jes! – zawrzeszczôł Michôł.
– A chtëżbë jinszi. Òd miesąca jem tu direktorã 
w mùzeùm. Jem sã béł dowiedzôł òd Sarë, że 
të jes przëjachóny i nie béłbëm so wëbôcził, 
czejbë më sã tu nie zeszlë. 
– Në jo. A wiele razy më cë mómë gadac, że dlô 
nas te dwa miesącë bëłë jak jeden dzéń – rzekł 
Michôł.

– Në jo, le sã nie jiscë – òdrzekł Antón.
– Jô sã nie jiscã. Të doch wiész, że më bãdzemë 
cë wdzãczny pò wieczné czasë, za to, co të dlô 
nas zrobił – rzekł z przejãcym Michôł.
– Dôjże pòkù! Wa doch wiéta, że to sã dobrze 
złożëło, że jak wa przëleca nazôd Centrum 
Rézowaniô ju bëło zamkłé, blós jô załôtwiôł 
tam òstatné sprawë...
– Jo, jo! Më dobrze wiémë, chto zachòwôł to 
wszëtkò dlô se i pòmógł nama zacząc nowé żëcé 
– rzekła Sara. – Chòcô wiatru i słowa na lińcuchù 
nie ùrzeszisz, doch ò nas nie dowiedzôł sã nicht.
– Prôwdã gôdają, że kòmù Pón Bóg dô ùrząd, 
temù dô i rozëm – dodôł Michôł.
– Wa ju skùńczta – nerwòwôł sã Antón i zarô 
zaczął gadac ò czim jinym:
– Słëchôj le, Saro. Jô jesz mògã zrozmiec 
Michôła, że òn chcôł wrócëc do swòji snôżi 
Magdë. Ale të? Pòwiédz mie, czemù të tam 
nie òsta? – spitôł Antón.
– Chcesz të wiedzec czemù? Tej jô cë pòwiém. 
Jak ma tam z Michôłã sedza w ògrodze, cos 
mie w mòji głowie dërchã gôdało: Ni ma lepszi 
drodżi do nieba, jak żëcé na zemi. Ni ma lepszi 
drodżi do Bòga jak drëdżi człowiek.
– Swiãtô prôwda. A pò tich wszëtczich latach 
nie żałujeta wa, że wa tam nie òsta? – spitôł 
jesz Antón. A òni le sã na to głosno rozesmielë, 
a pózni rzeklë:
– A të, nie chcôł të bë czasã òstawic zemi i le-
cec do nieba...?
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W strëmiannikòwim numrze miesãcznika „Po-
merania” mòglë jesmë czëtac ò zwierzãtach 
w kaszëbsczich lëdowëch spiéwach. 
W „Stegnie” bédëjemë Czëtińcóm alfabeticz-
ny przezérk aùtorów, w chtërnëch piesniach 
nalézemë zwierzné pierwiastczi.

Daniel Bichòwsczi z karna „The Damrockers” 
napisôł „Zatuńcuj jesz rôz”, dze je: dërchã 
wkół wiészają na tobie scërze.

Bernard Bieszk z Gdini mô napisóné z mùzyką 
Tomasza Fópczi – „Brzãczka” (ptôszczi pò 
kaszëbskù spiéwają).

Sztefan Bieszk je autorã „Ni ma arbardżi” (Jó-
zef pònëkô òsełka). 

Agnieszka Bradtke napisa „Na akwareli żëcô” 
(pò dzejów flastrze brzmi mój krok, na mie 
pòzérają lwë). Je téż kòmpòzytórką tegò 
ùsôdzka, a skaszëbił gò T. Fópka. 

Janina Cyskòwskô je aùtorką jedny z nôbarżi 
znónëch kaszëbsczich spiéwów – „Nasza 
zemia” (tu, dze sã lowi flądrë i sledze, lo-
sose i wãgòrze). Do aùtorstwa ti piesnie 
przëznôwô sã téż Józef Roszman. 

Hieronim Jarosz Derdowsczi .  Jegò je 
„A w Radëni...” z mùzyką Tadeùsza 
Tëlewsczégò (w gaju żôłti ptôszek fùrgô, 
pluszcze ribka w stawie, gąska gãgô na 
mùrawie).

Róman Drzéżdżón  mô „na sëmienim” 
z mùzyką T. Fópczi – „Bëtowskô kòlãda” 
(Lesôk prosto z lasny krôjnë zwierze nëkô, 
ptastwò rójné).

Sztefan Fikùs. Do mùzyczi Kazmierza 
Gùzowsczégò – „Wiesołô nowina” (i Józef, 

i Marijô, i bëdło całé).
Tomôsz Fópka czãsto gòscy w swich tekstach 

piesniów zwierzãta. Z mùzyką Jerzégò 
Stachùrsczégò, są to: „Kaszëbi, na Zjôzd!” 
(kóń do rézë je zaprzëgłi), „Przëpitk” 
(niech gò òwca kąsy w nos), „Mój tósz” 
(nôwiérniészi chëczë stróż – to mój tósz), 
„Jô jem môłô” (jem môłô jak bakteria), 
„Jô tuńcëjã!” (krótkò chëczów chòwa be-
czi dosc wëgłodniałô), „Kùczrowô balada” 
(jadã we dwa kònie), „Kaszëbsczi mazur” 
(jakbës gnôł za zejcã), „Kòcy walc” (w chë-
czi sã krëła jak jôpsc, ò kòtach swich gô-
dała rôd), „Kózlã” (psa wëczëszcził szró-
pą, nipòcé kózlã, chto òwcã wprzigł do 
wòza, óws z kùma kònia wëżarł, starczi 
mùcã z kòzy wéłnë szmërgnął jaż za 
szurk), „Krôsniãta–nipòcãta” (pòzaplotłé 
kònióm grzëwë w copków szesc i wëpité 
mimkóm mlékò, do tegò jakbë w krziże 
wilk mie wlôzł), „Gòdowô nôdzeja” (karp 
skôcze, nie chce dac sã zjesc; gwiôzdora 
psë mòcno szarpią za miech), „Starczëne 
òpòwiôstczi” (ptôszk skrëc sã ni mô 
dze – bez lëstów drzéwiã je), „Dzéwczã 
ò smùtnëch òczach” (krokòdila nie chcą 
dac), „Lato słuńcã malowóné” (zaklekòtôł 
bòcón na gniôzdze, z żôb taszą pãkatą sã 
skrił, drësznëch rój pszczół serenadã la-
tową mù grôł, w ògrodze gònią sã trusë), 
„Latowô frantówka” (na łące krusza sano 
cknie), „Nowi Rok” (rãdé kònie rwią przez 
smiotë), „Òb lato” (Bùrk, scyrz cotczi gnôtã 
w nórce żwie; zlécy jak skòwrónk), „Bùten 
szëkù” (pòpic winã sledza, mësz w zupie, 

Tomôsz Fópka

Zwierzné pierwiastczi 
w kaszëbsczim spiéwanim
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ògród òrac w kòtë, celną krowã wząc na 
bórg), „Chcemë jic” (jes jak Szëmón Pioter, 
niglë zapiôł kùr), „Nasze pierszé Gòdë” (jak 
ptôch, co w lëft sã wzbił), „Achtnij dzéń!” 
(mësz zjôdł kòt?, chòc pòszczwią psã...), 
„(...) I, że ce nie òpùsca (...)” (całi dzéń czło-
wiek czurzi jak kóń), „Letkò bez dëtka” (na 
rénkù gbùr sprzedôł prosãtów fùl wóz), 
„Pòrénk na òbòrze” (kùrë, gãsë, kaczczi 
dwie, òwce, kòzë téż, bùcze, krowë i kònik); 
„Rëmë zëmë” (kòniskò do gnôta zmiarzłé 
w smiot je głãbòk wlazłé...), „Schòwóny” 
(schòwiã sã do mëszi dzurë; tam, dze nio-
są jaja kùrë), „Skôczã w niebò” (skôczã jak 
dwa zejce, sajdóm jak na żôbka), „W spikù” 
(spik – nen scyrz), „Ta scana” (tu pòstawiã 
dwie kòzë), „Tuwò płënie strëga” (złapił wil-
ka, nëkô dzëków róta, sajdô jakno żôbka, 
jak wãdzëbôk sënie, jak pòmùchel płënie, 
jak rek sã copie).
Do mùzyczi Wacława Kirkòwsczégò 
pòwstałë: „Léczëk na jimrã” (jesz nen 
ptôszk w rutã wcyg dzobie), „Jesénné 
czarë” (gãsé pãpczi w brzidze schòwie), 
„Marszëk nipòcéùszów” (jak krãcëszk 
mô wëmiotłé wszëtkò – pewno mësz...?), 
„Mùszka kòl tószka” (lôtô mùszka kòle 
tószka), „Òpòwiôstka mùszelczi” (zôpôch 
pieczony w bùdze ribczi dobiégô... tã, co 
przez gòdzënã pómpòwôł kaczuszkã – do 
Szwecje płënie), „Pierszi dzéńk” (Werónkã 
… mô wiedno dlô mie mitczé krówczi), 
„Pòbùdka ògródka” (w ògrodze wãdzëbôk 
z toczkã gònią sã), „Wanôżka” (są tam: 
zajc, rudi lës, dzëk, sarnë trzë, wëzdrzôł 
toczk, sajdnął skòczk, ptôszk chòrankã 
spiéwô).
Weronika Kòrthals- Tartas napisa mùzykã 
do: „Pòtrzébny je drëch” (tak sã żôli ser-
ca ptôszk), z repertuaru Natalie Szroeder, 
„Pòkòchôj spiéw” (tak jak ptôch mòżesz 
niebò miec), „Bòsso przez jeséń” (dzes za-
łajôł teskno pies przed snicym), „Latowô 
miłota” (méwë krzik i të pòstrzód mòrza 
wał), „Na mòjim laptopie” (jak pòrëszã 
mëszką – widkã mërgô mie...), „Nieba 

sprzątanié” (wtim skrąca kònie z Familią 
Bòżą), „Przë tim stole” (spróbùj ribczi, 
klósków z makã), „Skwiérczk” (skwiércz 
môłi solo, broji za piãc nôskwarnëch më-
gów), „Stegnë szkalindżi” (Kaczi rozëm! 
Kątór! Żaba!), „Taczi òd se” (òb noc 
z wilkã do nieba wëjã), „W mòji jizbie” 
(na tapéce nen z bôjczi dżinia) a „Za ną 
Gwiôzdą” (òbzérają sã za chòwą i pò Bòga 
pòchwôlenim wrócëlë do krów paseniô).
Z mùzyką Witosławë Frankòwszi je jedna 
gòdowô spiéwa Fópczi: „Môłi jéżk” (są 
w drodze: hiszczi, mëszë i żirafë, słonie, 
mëdżi, pùjczi, gapë i nawetk môłi jéżk 
chce chwôlëc Bòga téż...)
Z mùzyką Dorotë Muża-Szlas z Wejrowa są 
jesz cepłé „Gòdë dlô lepszich nas” (ptôchë 
spią).
Do melodie stôri anielsczi piesni pòwstôł 
tekst „Król i brutka” (nadjachôł z wòjskã 
na kòniach król; kòniczkù, stój!; sã kòniska 
bòjã – nie kąsy òn...?; twój kóń dôwôł ze 
se, co leno mógł...). Pòdobno stało sã 
z piesnią „Na ùszkò” (na psotã mrówkóm 
przejdzemë jima przék).
Czerownik karna „Kòleczkòwianie” 
wëmëslił melodiã do sztëczka „Twój 
przëjacél” (na ùrlop mù òstawisz psa, kru-
topów szesc i kòtë dwa...).
Mùzyka młodégò òrganistë z Chwasz-
czëna, Karola Kreftë òbònia dzecny 
„Szpacérk z tószkã” (jidzemë so z pieskã 
na reny szpacérk; witô ptôszczi, co lecą 
nad nim).
Zôs òrganista z Bòjóna, Tomasz Perz 
stwòrził mùzykã do kòlibiónków: „Haszkôj, 
malinkô” (mòja ribùlkò, mòje pisklątkò) 
a „Szwatołczëné snienié” (zemia chrapie 
jak nen jôpsc).
Jiny òrganista, Mateùsz Meyer dôł nótë do 
„Przëszedł jes na zemsczi gón” (bidlątka 
chùchã grzeją Gò).
Autor pòezje spiéwóny, Szëmón Kamińsczi 
z Żarnówca napisôł mùzykã do „Czej Ce-
bie ni ma” (Czej Cebie ni ma, ptôchë swą 
nótã gùbią w spiéwanim), „Kòlibiónka na 
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krzëkwiã” (cobë ribka rosła mòja...) a „Zél-
nika niebò” (zélnika niebò chce żegnac 
ptôchów klucz).
Karno rockòwé Chëcz (Môrcën Pòpk 
i Pioter Kapczińsczi) stwòrzëło mùzykã 
do tekstów: „Król” (grifów sta w lëfce je), 
„Ódjimk” (z nieba hëc, zmòkłi jem jak 
smòk) a „To Kaszëbi” (wlezlë w szkòdã jak 
ne prósce, jakno wëleniałi scyrz). 
Mùzykã z wëzwëskanim kòmpùtrowëch 
samplów stwòrził Marek Kreft do dokôzu 
„Cyber- sowa 3005” (cyber–sowa spi..., 
w cyber–chëczi – cyber–kòt).
Hip-hopòwé brzëmienié nadôł Karól Ne-
pelsczi sztëczkama: „Jidã...” (z głodu bëm 
pôłknął kònia, chòc i wòła; jidã na łąkã, 
słëchac spiéw skòwrónka), „Trąba–bóm-
ba” (z dakù bëka nëkô, z kùrzélca wëcza-
rzëc żabã w kòrunie), „Trzë krze na rzmie” 
(żga róta dzëków, gnónô wilczim głosã, 
òstało w trôwie prosã... W mrówków leg-
nął sã kòpc; sôrna dogònił szos 
zapòzdzony jachtë).
Zdôrzô sã téż Fópce napisac mùzykã do 
swòjich tekstów: „Kòlibiónka” (spij ma-
linkô mòja mëgò, jic pòd gãsą górã czas, 
bùczka z kruszą drzémią w chléwie, 
Mrëczk i Bùrek chrapią téż, hewò kóń 
pò mërmą zéwie, wszëtka chòwa mòcno 
spi), „Skrzëpi zëmë wóz” (spiéwie zmiarzłi 
ptôch), „Ùrodzył sã Jezësk” (môłëch 
ptôszków chór dzys kòlãdã spiéwie Mù), 
„Lato, co të na to?” (ptôszk w lasu céni 
szukô), „Swiãti Francëszkù” (jidą za Tobą 
kaczka i kùrka; z lasu zejc, miedwiédz, 
gùła z pòdwórka; lecą z redotą niebné 
ptôszãta), „Cos do słëchù” (hewò ptôch, 
co skrzidła mô pòdcãté), „Czëcé” (ptôsz-
czi spiéwią), „Chwała Panu” (òdecknie 
chòwa, zwiérz w bòru skrëti, ptôch w lëf-
ce), „A to padô” (ze sztachétów wëszłë 
skórce), „Balada ò stolemie” (wzął… pôrã 
wòłów, je… smòk, kònia zjôdł a mlékã 
pòpił, pòżarł celãta i òwce), „Bócón” 
(Bòcón przëniósł w dzobie dzeckò, chùtczi 
wilka w krziżach czëją), „Boles je białką!” 

(kùpioné mô aùto rożewé i scërza w nim 
trzimie... Òn chòwie téż żółwia za sto-
dołą w bùlwach), „Chwalba kùszkaniô” 
(cëż z te, że smiéch môsz kònia), „Co to 
bãdze?” (kùra zdrzémna sã na grzãdze, 
kòt w lodówce miãso wãdzy, czej sã wilk 
do chëczów znãcył), „Aria pitë” (chłop, 
co przë wieczerzi sledza dobrze pòpił), 
„Czej nadińdze Pón” (z barankã wilk mdze 
miôł chëcze, w drëszstwie mdą krowa 
i miedwiédz, z kòzlëcã ùsnie pantera, 
lew mdze jak wół słomã zżerac, dzeckò 
sã schòwie kòl żnijë), „Czej w Gromicz-
ną...” (jesz pòstoją w chléwie szkapë...), 
„Dëgù, dëgù” (w swinim chléwie skrëté 
– bùcze wëpùszczoné),  „Drëszka- 
pòdëszka” (cos tu piszczi, mësz wzérô 
z bóta), „Dwanôsce pùgów” (dwanô-
sce spiącëch pùgów so kléwer smacz-
no żgrze, chtos jedną „zrobił w kònia”  
– pòd mòstã dzesãc drżi...), „Dżi – pi – es” 
(òminie nawetk plëtë i Józefòwą krowã), 
„Brëlë” (mòże z jiny chto planétë przësłôł 
jaczé cyber–môłpë), „Grif i Gduńsk” 
(òrzłowi dzëb i lwòwé paje – kòżdi Kaszëba 
grifa znaje), „Jadã baną” (są Wiszniew-
scë – z nima piesk je), „Jedze bana” (kóń 
naj mô za dłudżé lécczi), „Jem nôlepszi!” 
(i jak rëba płënie), „Jesmë w Eùropie!” (le 
ptastwò lecy do nie), „Jesz përzinkã...” 
(nóżczi – tak jak môłi słoń), „Jezës wied-
no kòchô ce” (czej cë chléb òstatny zjad-
ła mësz, czej cë mëga òstro w pùczel 
żgrze, czej cë òb noc w chòjnie dopôdł 
dzëk), „Kùka lolu” ( jachta na dzëka, 
scërze gò wëpłosza, jachtôrz sã spùrgnął, 
dzëk pò krzôkach hòpsô ...), „Kùpletë 
cyrkòwégò zapòwiôdajka” (psów trese-
rzë, pòskrómcowie panterów, dzëwé są 
zwierzãta: lew, je żółw i dwa kòcãta...; ti-
gris żiwcã pôłknie krowã! Zelintë zamienią 
w kôłpie... przemówienié dómë môłpie... 
słoń na bali mdze tuńcowac... jezdnicë na 
kòniach znowa...), „Na pielgrzimkã!” (jak-
bë w piersy miôł skòwrónka...), „Na rãbë” 
( kóń na bòso! mëga w mùcy liże loda; 
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zejc na kòle skôcze w brómie; pana pies 
na smëczi cygnie; słóń wëzérô zez wòzyka, 
mùcha w rãkã mësz całuje), „Niekòchóny 
tószk” (chòc psã bëcé mù dóné – mało 
wëszczekóny; bùnków nie chce wi-
skac; jiné scërze sã tacą), „Nipòcé lata 
pòmiónë” (ùżgrzą mëdżi), „Pò czôrnëch...” 
(pszczółk fùlny sôdł, jak nen skòczk so 
sajdôł), „Pòmòc sąsedzkô” (czedë kwiatë 
pòdlôc mùszi, dozdrzec kòta abò pieska – 
pòmòc sąsedzkô!), „Pùjk” (pòjkôj, pùjkù, 
pòj; pijkôj, pùjkù, pij; spijkôj, pùjkù, spij), 
„Spiéwka prińcesë” (w psy sobie bùdze 
pòscelã), „Spiéwka zbójców” (pò robòce 
przë białeczkach kòżdi w trusa zmiéniô 
sã...), „Stolëczny mój gard” (le gòwôr 
gòłąbków i méw tã noc, co chce przińc – 
òdnëkiwô), „Szpôsuj pò nosu!” (pòd stołã 
kùra, w arbace mùcha), „Të miała taczé 
piãkné òczë…” (jô jak zejc, w sydła wpôdł), 
„W żëdowsczim kraju” (bidlątka grzeją 
Jezëska całã swim), „Wez do rãczi” (mądri 
je szur ...?), „Wiszã” (ptôszk, plóms! Naro-
bił na kòszlã; pajączk na nitce sã spùscył; 
pies mie pòlizôł – to Psota…), „Witôj, 
szkòło!” (przigòda ze zniją…), „Wszëtkò 
pòmãk” (zejc na dakù, bòcón w chléwie, 
mùcha w nosu òkã zéwie, bùnczi w zu-
pie, wieprz na ławie, z płëgã cygną kòtë 
rãdé, bùwrón w słuńcu brunosc chwôtô, 
wãdzëbôk z òrzłã lôtô), „Za czim jes przë-
szedł, Jezë?” (za złé mdze kania scãtô) 
a „Zymk” (ptôszczi spiéwają, toczczi na 
łąkã wëlezc chcą).

W sztërzech jegò dokazach zwierzãtów je 
trójno: 
„Ptôszé wieselé” 
Czej ptôchów wiele – ptôszé wieselé…
Słowik so z warblã tuńcëją
Méska przërôcza jaskùlkã, 
Z kùrónã krëk sã zasmieją
Wejle, znac dała kùkówka.
Pszczolnik zawòłôł sztiglëcã, 
Pòstawił kùchã i kawã
Z darënkã lecy ju smiecuch,

Czas je na ptôszą zabawã!
Dzãceł do sowë zaklepôł
Drózd witô kaczkã i gąskã, 
Bòcón wnetk dzecã wësëpôł,
Czej ùzdrzôł przë stole skórca…
Dudczi dwa, żôłna, czëbatka –
Pòtkałë sã kòl sykórczi
A pòcerpicél z harbatką
Na żôłtobrzëszka ju dulczi…
Taczi so bal wëprawiłë…
Taczi szedł pòmión nad łączi…
Że krowa zeszła jaż z wédë,
Kôza wieselé jim skùńczëc…

„Ania pòtka”
Ania pòtka kòtka – miôu, miôu, miôu
Ania pòtka pieska – haù, haù, haù
Ania pòtka mëszkã – pi, pi, pi
Ania pòtka krówkã – mù, mù, mù
Ania pòtka kózkã – me, me, me
Ania pòtka jagniã – be, be, be
Ania pòtka gąskã – gã, gã, gã
Ania pòtka zgrzébiã – hija,a
Ania pòtka bùczkã – łi, łi, łi
Ania pòtka czipka – czip, czip, czip
Czip kaczkã – kwô, kwô, kwô
Ania pòtka mrówkã – mru, mru, mru

„Lecy mùcha”
Lecy mùcha – bzy, bzy, bzy
Biegô kùrka – czip, czip, czip
Lecy kania – pic, pic, pic
Biegô bùczka – łi, łi, łi
Lecy bòcón – kle, kle, kle
Biegô kózka – me, me, me
Lecy mëga – wi, wi, wi
Biegô mëszka – pi, pi, pi
Lecy kania – pic, pic, pic
Biegô smiészka – ji, chi, chi
Lecy bòcón – kle, kle, kle
Biegô pùga – be, be, be
Lecy trulacz – tru, lu, lu
Biegô mùża – mù, mù, mù
Lecy gapa – kra, kra, kra
Biegô piesek – haù, haù, hau
Lecy warbel – cwir, cwir, cwir
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Biegô pùjka – miôu, miôu, miôu
Lecy nótka – tra, la, la 
Biegô zgrzébiã – hi, ja, ha
„Chòwné spiéwë”
Jesz na pòlu je fùl rosë,
a ju czëc są chòwë głosë:
Kózka – meeeeeeeeeeee
Kùrczã – piiiiiiipiiiiipiii
Jagniã – beeeeeeeeeeee
Kôczã – kwôôôôôôôô 
Kruszã – mùùùùùùùùù
Zgrzébiã – hiiiiiiiiiiiiia
Gąsã – gãããããããgãããgã
Szczeniã – haùaùaùaùa
Gùlã – glglglglglglgglgl
Kòcã – miôôôôôôôôôôł 
Bùczka – łiiiiiiiiiłiiiiiłiii
blós le jeden trus – ćśśśśśś

Słuńce sã pòd nosã smieje
Wzérô, co sã tuwò dzeje:
Kózka…
Ju sã slépczi spiącé robią
A zwierzãta dali kôrbią:
Kózka…
Spią i mają dobré snicé.
Takô spiéwa pò wsë lécy:
Kózka…

Ks. Francëszk Grëcza. Do własny mùzyczi – 
„Witôjże Jezë, nasz Panie” 

      (wół, òseł – chùchają òwce)
Ks. Léòn Heyka. Do tekstów „Dzëczé gãsë” 

a „Bractwò” (òrzéł) – mùzykã napisôł W. 
Kirkòwsczi.

Kazmiérz Jastrzãbsczi z Chwaszczëna napisôł 
do swòji melodie „Nasz môl” (jak wiérny 
ptôszk, co z cëzëch strón pòwrôcô zôs do 
gniôzda). Do mùzyczi T. Fópczi pòwstałë 
jegò dokôzë „Òdpòczink na Kaszëbach” 
(tam grzëbë są i rëba) a „Te twòje stronë” 
(pòd wieczór pôchnie zesekłô łąka a w gó-
rze czëc je spiéwë skòwrónka).

Gerard Kónkòl. Znóny je jegò tekst „Piesniô 
Jastarni” (krabë le chòdzą pò głowie). Me-
lodia ùznôwónô jakno lëdowô.

Do tekstów Aleksandra Labùdë mùzykã pisôł 
Jón Trepczik: „Leszczëna” (dwie krów-
czi jem pasł, trzë òwieczczi), „Gãsôrka” 
(tam jem swe gąsczi pôsała) i Wacłôw 
Kirkòwsczi „Dëgùsë” (cobë kruszka dojiła, 
bùczka wôżëła, kluka klukała).

Jerzi Łisk. Z mùzyką Antoniégò Sutowsczégò 
mómë „Wieczórny zwón” (ptôch). Z nó-
tama Wacława Kirkòwsczégò – „Babsczé 
kùszenié” (skôcze jak pszczoła na miod-
nosc).

Stanisłôw Òkòń mô zrëchtowóné razã z 
      W. Kirkòwsczim (mùzyka) dokôz „Më je-

smë Kaszëbi” (w górze lecą méwë).
Aleksy Peplińsczi napisôł tekst „Kòchónô ze-

mia” (zdobioné spiéwã naszich pòlsczich 
méw, jak ten pszczeli ùl), do jaczégò 
mùzykã stwòrził jegò brat, Antoni. 

Ksądz Antoni Peplińsczi chãtno sygôł pò 
zwierzãta w tekstach, do jaczich napisôł 
nótë: „Gdze mòja wies?” (tam dlô mie 
wszëtczich ptôchów spiéw), „Niech szëmi 
cemny las” (i ptôszek w górze spiéwô), 
„Czemù lecysz? (czë cë, ptôszkù, ù nas zle? 
môłi ptôszkù, òstańże), „Strzód lesnëch 
drzéw” (kòżdi ptôch to jinszi głos swój 
mô), „Jezu, òstaw szopã” (zamiast òsła 
z wòłã), „Na naszi łące” (Na naszi łące jô 
bëdło pasł), „Rëbôcë” (rëbôcë płëną na 
pòłów rib, strzód skrzekù naszich kaszëbs-
czich méw), „Brzózka” (dzéwczã gąsczi 
pòji), „Deszcz jesénny” (ale ta Marila … 
wòli krokòdila), „Na naszi stodole” (za na-
szi stodole bòcón gniôzdo plece), „Łabãdz 
i dzéwczã” (na Kłączińsczim Jezorze łabãdz 
pióra swé pierze), „Sztërë córczi” (bãdą 
pasłë doma swinie), „Na mòje òczenkò” 
(na mòje òczenkò wróbelk so sôdł), „Bëła 
môłô Dorotka” (Dorotka figlarnégò mia 
kòtka, wszëtczé mëszë kòtek znôł),  „We-
strzód jezór” (bëdełkò jô tam pôsł), „Bëła 
sobie piãknô Zoszka” (piãknô Zoszka, jak 
kòkòszka), „W stajeneczce narodzoné” 
(pasterze, co paslë òwce), „Nad nasze 
mòrze” (spiéw naszëch méw) „Leżi w żło-
bie” (rëbë w darze), „Òstawta pasturcë, 
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robòtã (na pòlu òstóną òwieczczi). Do 
tekstu A. Peplińsczégò „Òdléc” (ptôszkù), 
mùzykã napisôł W. Kirkòwsczi.

Jón Piépka napisôł m.jin. piãkny tekst pt. 
„Ptôszk”, do jaczégò mùzykã stwòrził 
Wacłôw Kirkòwsczi, téż pòchôdający ze 
Starzëna. Wôrt je gò przëwòłac w całoscë:

Nie czekôj, że jasnosc sniegù, chòc kąsk le 
cebie ògrzeje.
Nie czekôj, że miłosc przińdze, czej z sobą 
nie mdzeta dwòje.
Chòc płotë są ptôchóm milszé, niż zemia 
mrozã stwardniało
Tam wcale nie grzeje słuńce, tam wiater 
dmie snieżną chają.
A jednak tam ptôszk znôu ùsôdł, chòc las 
nie je wcale dalek
Ògrzéj gò swòjim wezdrzenim, òkrëszków 
mù wëstaw talérz.

Duet Piépka – Kirkòwsczi mô zdzejóné 
pôradzesąt piesniów. W czile z nich są 
zwierzãta: „Skòwrónk”, „Piesniczka” 
(wòłanié méw), „Jakùb i Kùba” (Kùba prze-
grizô … jak wół), „Kòzeł”, „Mòje stronë” 
(ptôchów spiéw, skrzidła méw, brzëmią 
…rojã pszczół, bòcón klepie, czapla bro-
dzy), „Walãti” (wòłë), „Mùczk” (ptôszk), 
„Kùkùczka”, „Ùpartélc” (rëbë łowic strzélbą 
chcôł, w wóz zaprzigôł kònia głową).
Mùzykã do „Mòje stronë” napisôł téż Jón 
Trepczik i je òna dzysô barzi znônô òd ti 
wczasniészi W. Kirkòwsczégò.

Eugeniusz Prëczkòwsczi niéczãsto sygô 
do zwierzãcy słowiznë. Colemało przë 
kòlãdach i jastrowëch spiéwach. 
Z mùzyką Jerzégò Stachùrsczégò są to: 
„Zrodzony na sankù” (Òseł grzôł z wòłã 
swiãté Cało), „Jastrowi zajc” (zajc mą-
drzela wié – chto je grzeczny, a chto nié) 
a „Jastrë są przëszłé” (ptôszka rozchôdô sã 
snôżi spiéw, zajców nômni trzech).
Z mùzyką T. Fópczi: „Pòjmë do szopë” (kòl 
chòwë dobri, na łónkù sana), „Noc wi-
lijnô” (chòwa dosta głos, mùża gôdô, kóń 

pòzdrowienié żëczné sle, w stronã bùczczi 
nëkô prosã, jagniã smùli sã w chléwikù, 
rësza òwca głową swą).
Z mùzyką Tadeùsza Rétra- „Miłotë gòrnia” 
(ptôszka spiéw niese bùczina, chòjna).

Rafał Rómpca mô jeden „zwierzny” sztëczk 
ze swòją mùzyką – „Adóm i kwiacôrka” 
(nie rëszi tegò miãska pies; pewno mùsza 
zabëc, abò kòt ji zdechł).

Francëszk Sãdzëcczi zdzejôł dwa „zwierzãcé” 
dokôzë, z mùzyką W. Kirkòwsczégò: „Hej, 
z mniłoscą” (sadzy z twim serduszkã, jak-
bë dzëczi kóń, wmachniész … jakbë rëba 
w séc), „Nasz kaszëbsczi krôj” (nócce 
ptôszczi lesné) a „Zajk” (sedzy zajk w Głu-
szewie). 

Òsóbno wspòmnąc mùszi dokôz z jegò „Ka-
szubskiej wieczornicy” – „Bówka i Kaszub-
ka” (przëwòżą nóm gãsë, kùrë; mają … 
gąbczi, że – psa mac).

Marian Selin. Hewò są dwa przikładë teks-
tów, z jegò włôsną mùzyką – „Juliuskù” 
(ribczi jem lowil: lososë, wãgòrze, bańtczi 
ë sledze) a „Wlezë, ribkò” (wlezë, ribkò, do 
żaka – tam nalézesz robôczka).

Ks. Bernat Sëchta. Z mùzyką ks. Édmùnda 
Hinza – „Żużónka” (Mrózk chùchô; òséłk, 
òwieczka).

Jerzi Stachùrsczi ùsôdzô i tekstë, i mùzykã. 
Nôprzódka dokôzë z jegò włôsną mùzyką: 
„Të jes” (wëlatiwają te mëslë jak ptôchë 
z gniôzda), „Do Betlejem darë nieslë” 
(Léòn niese w miechù gãsë dwie, w Tónë 
miechù swinia drze sã), „Chòdzy wiater” 
(wiedzą ò tim dwa lësë, wez z sobą: … 
kòta), „Dwa kòtë, dwie psotë” (to pësz-
ny dlô kòtów czas, pòd miotłą spi mësz 
i chcëwi lës), „Òtemknij dwiérze, lese” 
(klepie dzãceł w danã; skòczku, drogã 
skrócysz), „Roscą kòtczi nad wòdą” (słuń-
ce ò pòrénkù hewò jakno bòcón chòdzy), 
„Spiéwô nóm skòwrónk” (spiéwô dzys 
nóm skòwrónk), „W sobòtã je robòta” 
(robòta i dlô mòji mëmczi, i dlô kòta), 
„Bôjka ò bòcónie” (rôz spòtkôł bòcón 
żabã), „Cëszinkô kòlibiónka” (zaspiéwôj 
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tak słunëszno jak na zymk ptôszãta), 
„Jezëskù, jedz w te stronë” (mdzesz na 
pôłnié miôł i flądrë, i sledze), „Witôj, Jezë” 
(pszczołë na Ce czekają, kùrón spiéwie 
na grzãdze), „Na pasterkã jadą” (kònióm 
spòd nóg jidą skrë; sprzedôł żëto, kùpił 
celã) i „Jeséń lëstë pisze” (Jù ptôchë do 
słuńca dzes na mòrze lecą a lësóm żużón-
czi z lëstów jeséń robi).
Do tekstu „Zdrzijta, Kaszëbi” muzykã 
stwòrził Wiktor Niemiro. Ze „zwierznëch” 
akceńtów są rëbë i dzëk: z Pùcka weznã 
rëbë, z „dzëka” môsz trzôsk bótów.

Léòn Roppel piszący jakno Piãtów Tóna mô 
na swòjim kònce: „Spiéwta ptôszczi” 
z mùzyką Witosławë Frankòwsczi, „Bibi, 
Synkù, bi” (w gniôzdkù ùsnãłë ptôszãta) 
i „Dzecątkò sã narodzëło” (pastùrce Cë 
w darze słelë òwieczczi, baranë; më dlô 
Ce mómë różné z mòrza swiéżé rëbë) 
– z mùzyką Kazmierza Gùzowsczégò, 
„Kùltura to béł młodi las” (Bëdło, dzewùs 
gãsë pasł, a knôpi paslë i krowë i pùdzi 
i stôré klãpë nëkalë w smùdżi), „Nad 
Redunią” (Ptôszãta), „Rada stôrégò 
òwczôrza” (krówczi, òwieczczi, knadżi 
i pùdżi, psë), „Wiesołi ptôszkòwie”, „Haù… 
Haù!” (karno psów), „Sztiwny wiater” 
(wëlecałë mewë), „Z piesnią do Cebie...” 
(spiéwac ùczëłë nas szaré skòwrónczi) – 
z mùzyką Wacława Kirkòwsczégò.

Do tekstów „Mòrsczi diôbeł” (mòrsczi kùrón 
nura dôł) i „Narodzył sã Christus Pón” (wół 
i òseł ògrzéwają) – mùzykã ùsadzył Władi-
słôw Kirstein. 

Aleksander Tomaczkòwsczi napisôł: „Tata 
i kòza” (do aùtorstwa przëznôwô sã téż 
Francëszk Kwidzyńsczi, jaczi swiôdczi, że 
pierszą sztrófkã ùczuł òd swégò starka), 
„Kùtrowô pòlka” (flądrów sobie nałowił, 
dorsza òn tam nie widzôł, sledze „Dal-
mor” wëłowił, szprotë, flądrë, mòże téż 
i wãgòrze) a „Dobrô tôbaczka” (biôjta na 
wieselé, mie sã krowa celi).

Jón Trepczik colemało sóm ùsôdzôł melo-
die do swëch tekstów: „Hej, wstanita 

dzecë” (skòwrónk spiéwô chòrankã), 
„Zymk” (kùkówczi kòl nas ju są, bòcón 
pón z dakù wzérô, warbel sã z jaskùleczką 
spiérô), „Ò pòrénk” (skòwrónk, krów-
ka), „Òb zymk” (skòwrónk), „Zymkòwi 
zéw” (skòwrónk, trulôcze, jaskùleczczi, 
skórce, pszczółków rój, mùszka), „Zymk 
w lese” (głos kùkówczi), „Kùkówka”, 
„Môj” (kùkówka, jaskùleczka, skòwrónk), 
„Wëlecënk” (ptôszk), „Kwiôtczi” (głos 
kùkówczi), „Westrzód gór” (ptôszków 
rój), „Pòjmë so na grzëbë” (rëbë, ptôszk), 
„Leszczëna” (ptôszk), „Maszérëjemë” 
(ptôszi), „Krôsniãta” (pisklãta, kòcãta), 
„Kòlibiónka” (rëbùlka), „Żużkôj, synkù” 
(ptôszk), „Kãpno” (òrzéł), „Òb drogã” 
(cwiérzkac ptôszi), „Jeséń” (karno jagniãt), 
„Gbùr” (skòwrónuszk), „Òpòcuszkã” 
(ptôszk), „Òj, teskniã” (skòwrónk), 
„Welecëjô” (skòwrónk), „Teskniączka” 
(skòwrónk), „Na lów” (rëbë), „Pòjuga” 
(òd rib sã roji), „Jô chcã le ce” (skòwrónk), 
„Mùlk” (Mòtilk).

Witold Tréder z Żukòwa pisze tekstë do swòji 
mùzyczi: „Grôjta, Kaszëbi!” (dzëka tuńcuj 
sobie jak chcesz, ptôszków rodny spiéw), 
„Ceszmë sã” (ptôchë spiéwają), „Młodi 
lëdze” (czedës bòcón nosył dzecë), „Chòc 
mie sã dobrze wiedze” (czôrnô BMK-ka 
dwasta kòni), „Pòjedzemë na Kaszëbë” 
(łabãdzy chùr ùretowôł z rąk zbójecczich 
jednã z Mszczuja cór), „Jô chcã rëbã” 
(rëba ùcekac bãdze), „A bas w las” (wół 
i pół, cynda i bas), „„Na òjców spiéwë” 
(dzëk, wilka grëbim rznie postronka), 
„Më jesmë tu” (spiéwią ptôszczi w lese), 
„Mëszlã wiedno” (rénta môłô, kòtë trzë 
a tam z tëłu jesz dwa psë).

Z tegò niépełnégò na pewno zestôwkù 
wëchôdô, jaczich stwòrzeniów je nôwiãcy 
w kaszëbsczi spiéwie – ptôszków. Mają òne 
fùlno robòtë w naszi tradicji, nié leno te 
lasné, pólné – ale téż te z chòwë. A nôwiãcy 
mają do… spiéwaniô. Aùtorze słów pies-
niów mają swòje zwierzątka ùlubioné, jak 
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np. Trepczik – skòwrónka. Wiele zwierzãt 
wniosłë nama do kaszëbsczi mùzyczny lëte-
raturë gòdowé spiéwë. Bez ti òbsadë żłóbka 
nasze pastorałczi wiele be stracëłë. Trójno 
je zwierzãtów w piesniach dlô dzôtk, bò to 
òne prawie (zwierzãta), pòmôgają młodima 
lëdzama wchòdzëc w swiat ùstnëch, ùczą 
żëcô w zgòdze z nôtërą i òdpòwiedzalnoscë. 
Je dosc tëli rëbów, në kò jak mòże bëc jina-
czi, czej nasza zemia je arastnô w jezora, 
a mòrze je czësto krótkò. Ni mògło zabraknąc 

frantówków ò nôwikszim drëchù człowieka 
– psu. Jemù prawie nôwiãcy je dedikòwóné 
spiéwnëch dokazów. Wielëna zdrobnie-
niów pòzwów zwierzãtów swiôdczi ò tim, że 
Kaszëbi kòchają żëwiznã, i dzëką, i chòwã.
Zapitôjta, „pò jaczégò zwierza” w nym jin-
deksu są bakterie, grifë a smòczi… Czemù je 
dzëk–tuńc i mëszka–dzél kòmpùtra…
Bò òne są téż kaszëbsczé...

Wëzwëskôł jem lëteraturã:

Pieśni z Kaszub, Władysław Kirstein i Leon Roppel, Komitet Wykomawczy Roku Jubileuszowego Prezy-
dium Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku, 1958;

Kaszëbsczé kòlãdë ë gòdowé spiéwë, red. Józef Borzyszkowski, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 
Gdańsk 1982;

Kaszëbë wòłają nas, kaszëbsczé piesniczczi, Antoni Pepliński, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział 
gdański, Gdańsk 1988;

Tobie Boże chwała, kaszubskie pieśni katolickie, ks. Jan Perszon, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie od-
dział w Luzinie, Luzino 1993;

Lecë chòrankò, pieśni kaszubskie, Wejherowskie Centrum Kultur, Muzeum Piśmiennictwa i muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, 1997;

Piesnie Rodny Zemi, Tomasz Fopke, Eugeniusz Pryczkowski, Jerzy Stachurski, ROST, Banino 2003;
Dlô Was Panie, kòscelny spiéwnik, red. Eugeniusz Pryczkowski, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd 

Główny, Gdańsk 2006;
Nótë kaszëbsczé, pòpùlarné piesnie, red. Eugeniusz Prëczkòwsczi, ROST, Banino 2008;
Antologia lëteracczich dokôzów, Antón i Aleks Peplińscë, Gmina Sierakowice 2009;
Kaszëbsczi cëdowny swiat, śpiewnik dla przedszkoli kaszubskich, red. Tomasz Fopke, Zrzeszenie Kaszub-

sko-Pomorskie Zarząd Główny, Gdańsk 2010;
Piosenki dlô knôpika i dzéwczątka, piosenki kaszubskie dla małych dzieci, Tomasz Fopke, Wydawnictwo 

Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego, Chwaszczyno-Gdańsk 2011;
Piosenki dlô knôpika i dzéwczątka, 20 piosenek kaszubskich dla najmłodszych, Tomasz Fopke, Jerzy 

Stachurski, Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego, Chwaszczyno- Gdańsk 2013;
Rãkòpisë piesniów Wacława Kirkòwsczégò Tomasza Fópczi.
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Matka Móżesza bëła baro rôd, że mô kòl se 
môłégò synka. Mijałë miesące. Knôp chùtkò 
rósł. Pò jaczims czasu przëszłë białczi z dwòru 
i zabrałë gò do córczi faraóna.
Nie mieszkôł ze swòją prôwdzëwą familią. Ale 
wiedzôł, że w Egipce są téż pòjmańczicë, że to 
jegò rózga, Hebrajczicë! Zwelë sebie Izraelita-
ma, sënama Jakùba, chtërnémù czedës Bóg 
dôł miono Izrael. Wiele razy Móżesz widzôł 
jich cerpienia, zdrzôł na jich skrëwawioné òd 
bicô i krzëwé òd robòtë plecë. 
Jednégò dnia szedł pòd mùrë miasta. Ùzdrzôł, 
jak jaczis Egipcjón bije Hebrajczika. Móżesz ni 
mógł tegò strzëmac i skòcził bronic bitégò 
chłopa. Ùderziwôł Egipcjóna tak długò, jaż 
ten òprzestôł sã rëszac.
– Panie, môsz gò zabité – rzekł Hebrajczik. – 
Ùcekôj!
Móżesz rozezdrzôł sã wkół. Nicht nie widzôł, 
jak zabijôł Egipcjóna. Nie mëslôł długò, leno 
wzął cało i chùtkò zakòpôł. Równak mùszôł 
ùcekac. Nëkôł przed sebie, jaż doszedł do 
zemi, gdze mieszkało plemiã Madianitów.
Zatrzimôł sã i ùzdrzôł stëdniã, kòl jaczi pastu-
rze wiedno zbiérają karna zwierzãtów, żebë 
dac jima pic. Kùreszce wòda! Napił sã, sad-
nął na kamie, cobë òdpòcząc. Wtim ùzdrzôł 
nadchôdającé barónczi. Pasłë je Madianit-
czi. Nôgle z bòkù przëszło karno kòzłów pòd 
dozérã cëzëch pasturzów i zajimnãło stëdniã. 
Chłopi nie chcelë dopùscëc dzéwczãtów i jich 
zwierzãtów do wòdë. Móżesz, wrazlëwi na 
niesprawiedlëwòsc, wstôł i pòbił pasturzów. 

A pózni pòmógł Madianitkóm dac picé barón-
kóm.
– Jem Sefòra, córka kapłana Madianitów. 
Chcã cë pòdzãkòwac za pòmòc. Mój òjc rô-
czi cebie na wieczerzã – rzekła jedna z nich, 
jakô przëszła do Móżesza zarô pò zanëkanim 
zwierzãtów do wsë. Zaprowadzëła gò do 
swòjégò tatka. Móżesz zamieszkôł kòl nich 
doma, a Sefòra chùtkò òstała jegò białką.
Terô òn pôsôł karna. Wiedzôł, że je mòcny. 
Nie bòjôł sã lëdzy, dzëczich zwierzãtów i wiôl-
dżi pùstini. To prawie tam, westrzód piôsków 
czuł sã baro dobrze. Leno òn, niebò i zemia. 
Jednégò dnia, prowadzącë zwierzãta, doszedł 
do górë Hòreb. Nôgle ùzdrzôł wiôldżi òdżin.
– Co to? – zatrzimôł sã. – To czerz sã pôli!
Stanął i zdrzôł. Czerz sã pôlił, ale sã nie 
spôliwôł. 
– Pòdéńdã krodzy i ùzdrzã, co sã dzeje – 
pòmëslôł.
Wtim ùczuł głos: 
– Móżeszu, Móżeszu!
– Jem – òdrzekł.
– Nie pòdchadôj krodzy! Zebùj zandalë 
z nogów, bò plac, na jaczim stojisz, je zemią 
swiãtą.
Móżesz chùtkò zeblókł bótë. Głos gôdôł dali:
– Jô jem Bóg twòjich òjców, Abrahama, Izaa-
ka, Jakùba.
Pò tëch słowach Móżesz zakrił twôrz. Bòjôł sã 
zdrzec na òbliczé Bòga. Jegò głos béł wërazny:
– Dosc móm ju zdrzeniô na cerpienié mòjégò 
lëdu w Egipce. Czëjã jegò płacz, krziwdã i ból. 
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Chcã wëprowadzëc mój lud z ti zemi do zemi 
bògati, płënący mlékã i miodã. Móżeszu, 
wësélóm ce do faraóna. Të wëprowadzysz lud 
Izraela z Egiptu!
Móżesz pôdł na zemiã. Dërgòtôł z ùrzasu.
– Chto jô jem, Panie, żebëm miôł jic do fa-
raóna i wëprowadzył lud Izraela?
– Jô bãdã z tobą! Nie bòji sã! A na znak, że 
ce pòsélóm, tu na ti górze złożisz òfiarã pò 
wëprowadzenim tegò lëdu z Egiptu – òdrzekł 
Bóg.
Móżesz dali miôł strach. Doch ùcekł z Egiptu 
przed gòrzã faraóna. A terô mô tam wrócëc?
– Pùdã do Izraelitów i co jima pòwiém? Pòsłôł 
mie Bóg wajich òjców? A co, jak mie spitają, 
jak mô na miono?
– Jô Jem, Chtëren Jem – w wajim jãzëkù Jah-
we. Tak pòwiész tima, co sã bãdą pitac: Pòsłôł 
mie ten, Chtëren Je.
Móżesz wcyg ni mógł sã zdecydowac. Zerwôł 
sã z zemi i rzekł:
– A jak nie ùwierzą i mie nie wësłëchają?
– Co môsz w rãkù? – spitôł Bóg.
– Krëczew.
– Cësnij jã na zemiã!

Móżesz szmërgnął krëczew, a ta zmieniła sã 
w żnijã. Móżesz chùtkò zaczął przed nią ùcekac.
Pózni Pón pòwiedzôł:
– Wëcygnij rãkã i chwëcë jã za ògón.
Móżesz pòsłëchôł, a żnija zôs stała sã krëkwią.
– Terô widzysz, że mùszą ùwierzëc. A jak nie 
ùwierzą, dóm cë mòc zmieniwaniô wòdë 
w krew.
Móżesz wërzasłi rzekł:
– Panie, nie rozmiejã piãkno gadac.
– Chto stwòrził lëdzczé lëpë? – zapitôł Bóg. – 
Jô bãdã ce pòùcziwôł, co môsz gadac.
– Panie, wëslë kògòs jinszégò! – próbòwôł sã 
jesz bronic Móżesz.
– Dóm tobie do pòmòcë twòjégò bracynã 
Aarona, chtëren rozmieje bëlno przemôwiac. 
Pòkłónił sã tej Móżesz, wzął krëczew i wez-
drzôł przed sebie. Nie bëło ju pôlącégò sã 
krza. Przez chwilã stojôł w strachù. Mëslôł: 
czë to pò prôwdze sã wëdarzëło? Widzôł 
równak krëczew i przëbôcził so, jak zmieniła 
sã w żnijã. Béł ju gwës, że to nié wëòbrazniô, 
a rzetelnô prôwda.
– Mùszã jic. Mùszã zrobic to, co nakôzôł mie 
Bóg!
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Wszëtkò sã zaczãło w czerwińcu 1987 rokù, 
czej Jan Paweł II w Gdini rzekł do Kaszëbów, 
żebë dozérelë rodnëch zwëków, a dbelë 
ò jawernotã. No wëdarzenié miało dlô nas 
wszëtczich stolemné znaczenié. Mòżna rzec, 
że dało nôdzejã na zretanié etniczny swiądë, 
przëwrócëło pòdmiotowòsc Kaszëbów, a na-
wetka òtemkło realną szansã na zachòwanié 
kaszëbsczégò jãzëka. 
– Czejbë nié te słowa Òjca Swiãtégò – gôdôł 
w Watikónie w 2004 rokù prof. Brunon Sënôk, 
tej më bë dalek nie bëlë tam, dze jesmë! 
Dëcht przed rézą Jana Pawła II do Pòlsczi 
w 1999 sã ùkôzôł mòdlëtewnik „Më trzimómë 
z Bògã”, do chtërnégò papież dôł swój wpisënk 
„Bòże pòmagôj, Jan Paweł II, 3 V 1999”. Na 
ksążka stała sã dzélëkã daru dlô Òjca Swiãtégò 
w Sopòtach. Czekawé je, że czej przëszła nowi-
zna ò lësce òd Òjca Swiãtégò z Watikónu z tim 
wpisënkã, tej prawie z Jerzim Stachùrsczim më 
robilë nad piesnią „Nasz Swiãti Òjcze” ù famili 
Szroeder w Parchòwie. Sztëczk ten spiéwa tej 
Joanna Szroeder.
Kanonizacjô je dlô nas Kaszëbów òsoblëwą 
redoscą. Kò terô wiémë, że słowa czerowóné 
przódë do nas, to bëłë słowa swiãtégò człowie-
ka, to bëłë swiãté słowa! 
Tak sã kąsk wëdôwało, że ne papiesczé słowa 
përznã bëłë ju zabôcziwóné. Stąd narodza 
sã ùdba (wiele razy w taczich przëtrôfkach 
Duch Swiãti dzejô przez mòjã białkã Elżbiétã), 
bë pòdjąc lëteracką próbã zesëmòwaniô 
nëch słów Jana Pawła II do Kaszëbów 
i pòdzãkòwaniô Mù za nie. Tak pòwsta spiéwa 
„Swiãti Janie Pawle” z mòjima słowa. Baro 
snôżą mùzykã napisôł do ni Jerzi Stachùrsczi. 
Ùdbą aùtorów bëło, bë piesniô ta pòdbiła 
serca Kaszëbów, bë stała sã znónô i spiéwónô 

w całim regionie, a mòże i szerzi, żebë dali 
rozbùdzywa dzejanié dlô zachòwaniô jawer-
notë Kaszëbów i dozéraniô rodny mòwë. Bë 
taczi cél ùdostac, pòwstôł téż teledisk, jaczi 
mòżna òbzerac na Youtube. Skòrno le tam òn 
sã nalôzł, zrobił sã piãkny pòrëch. Przez pier-
szé trzë dni bëło kòl tësąca wińdzeniów, pò 
trzech niedzelach je kòle szesc tësący, co jak 
na kaszëbsczé warënczi je baro wiele. 
Wierã jesz wôżniészé je to, co piszą lëdze. 
Hewò przikładë wëbróné z czilenôsce: 
– Super teledysk! Piękny śpiew, świetna muzy-
ka, no i fotki przypominające świętego Jana Pa-
wła II. I to kim był dla nas Kaszubów i co zrobił 
dla podtrzymania naszej tożsamości – Regina 
Szczupaczyńska z Lęborka; 
– Dzięki tej piosence w świątecznym nastroju, 
myślimy o „naszych” na całym świecie – rodzi-
na Petryszyn z Vancouver w Kanadzie.
Nômilszé wierã je równak to, że piesniã tã wie-
le ju rozmieje zaspiewac. Je òna czëc na zéń-
dzeniach Kaszëbskò–Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
(np. w Żukòwie), spiéwónô je na wanogach 
(np. z Banina na Kùrpie), a nade wszëtczim 
ùczonô w szkòłach. Szkólnô religii z Łebcza kòl 
Pùcka naùcza jã wszëtczich ùczniów, a ti ùczą 
domôcëch. Jinszi szkòłë rëchtują jã na akade-
mie sparłãczoné z pòstacją Jana Pawła II i na 
kùnkùrsë, a jesz jinszé – jak dzecë z Miszewa – 
wëstąpiwają z nią w mediach, w tim przëtrôfkù 
w telewizji Trwam. Te i jinszé przikładë mòżna 
bë mnożëc.
Pòrëch, jaczi sã pòjawił kòle ti piesnie, 
przënôszô redosc kaszëbiznie, ale òsoblëwie 
dôwô gwësnotã, że słowa sw. Jana Pawła 
II bãdą wiedno pamiãtóné i ùwôżóné na 
Kaszëbach, chtërne bëłë doch tak baro miłé 
Jegò sercu. 

Eùgeniusz Prëczkòwsczi

Swiãté słowa w piesni
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Swiãti Janie Pawle
Sł. E. Pryczkowski
mùz. J. Stachurski

Bògati dëchã lud
Chòc przez wieczi zgardzony
Sã w kùńcu natkł na cud
Swiãtą mòcą sprawiony.

Jan Paweł Drëdżi rzekł:
Môta dbac ò juwernosc,
Dozerac rodny zwëk
W se bënë pòczëc wòlnosc.

Ref. Le swiãti człowiek mógł
Tak dalek widzec
I nôbëlniészą z dróg
Kaszëbóm wzbùdzëc.

Za mądri òjców spôdk
I swój jãzëk sã jëmac
Gò ùczëc wszëtczich dzôtk,
A wiedno z Bògã trzëmac!

Pòdzãczi slemë wińc
Za pòtãżné te słowa.
Bë chcałë le jesz dińc
Pòd kòżdëchną pòsowã.
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Snôżi plachc

Je taczi snôżi plachc na zemi, 
dze më Kaszëbi żëjemë spokójno.
Westrzód lasowëch wądołów,
dze grzëbów je fùl,
Westrzód jezór fùl mòdri wòdë.
Tu swòje kòrzenie zapùscywôł mój stark,
jô stądka nie pùdã w daleczi swiat.
Ten plachc, to rôj na zemi,
bò dobrze sã tu midzë swòjima żëje.
Tu mòwa kaszëbskô rozbrzmiéwô òd stalat,
ò chtërny ùczuł ju całi swiat.
Dlôte, pò co mie górë, pò co Mazurë,
chtërne - przék nie jem - piãkné są.
Ale Kaszëbë, ùwierzta mie,
kòżdégò ùrzekną pësznotą swą. 

Mikòłôj Garstka – kategòriô klas: IV-VI 
(II plac)

Czej Smãtk

Czej smãtk òbjimnie mą dëszã,
Bë złoslëwie jiscëc mëslë mòje,
Farbã i pãzle wząc mùszã,
Żebë dobëc òlérë i znoje.

Do szczescô tak mało mie trzeba:
Dzélëczk ùsmiéwë, trzënożnik, 
Płótno i môłi haps chleba.
Do Rajsczi jô dóńdã – wanożnik.

Le malarze, pòmión jich spiéwë,
Redotnëch dokôzców skarnie
Ògniszcze òbmiescé rozkrziwô.
Zabëcé te nie ògarnie.

Niech nôwiara skrów, co sã żôlą
W kaszëbsczim nôrodze brzadnym
I serca, co do nie sã pôlą
Przéńdą dzys w marszu paradnym.

Niech nama Smãtk nie doskôcô
Na żëcô drodze sekretny.
Pò kòżdim wiôldżim grzëmòce
Dô nama wid ògnia ùbëtny.

Antonina Szachòwskô – kategòriô klas: IV-VI 
(wëprzédnienié)

Pòeticczé miónczi
21 strëmiannika w bólszewsczi Pùbliczny Biblotece Gminë Wejrowò m. Aleksandra Labùdë 
òdbëłë sã Miónczi Jedny Wiérztë. Jich przédnym célã je òżëwienié lëteracczi rësznotë 
i promòwanié pòétów, chtërny piszą pò kaszëbskù abò pò pòlskù. Kònkùrs béł òtemkłi. 
Kòżdi z ùczãstników miôł wësłac jeden pòéticczi dokôz na równo jaką témã. Do Miónków 
òstało zgłoszonëch 25 wiérztów, w tim piãc pò kaszëbskù (dokazë w naji rodny mòwie bëłë 
òceniwóné razã z pòlsczima w òbrëmienim pasownëch wiekòwëch kategòriów). 
Òrganizatorama rozegracji bëlë: wójt gminë Wejrowò Henrik Skwarło, direktór 
Samòrządzënowégò Gimnazjum w Bólszewie Zbigórz Lipka, Kaszëbskô Jednota i czerowónô 
przez Janinã Bòrchmann bólszewskô bibloteka.
Hewò dwa dokazë w rodny mòwie, jaczé òstałë przësłóné na kònkùrs: 



Bëc, gdze są lëdze

Jak pòwstôł Lëteracczi Kaszëbsczi Salón?

Jo, wejle… To bëlo w tim czasu, czedë 
w Krakòwie zaczinalë sã Tôrdżi Ksążczi, tej to 
bél kùńc rujana 2013 rokù. Pòd Wawelã sã 
lëdze spòtikalë w salonie „Małe Ojczyzny – 
Kaszuby i Gdańsk”, a w Baninie, kòl Bogùmilë 
Cërocczi doma, spòtkalë sã pòéce ë pro-
zaicë mlodégò ë strzédnégò pòkòleniégò, 
razã z wëdôwcama ksążków, redachtorama 
ë znajôrzama jãzëka, chtërnëch nicht do 
Krakòwa nie rôczil. Na fejsbùkù dérowa gôd-
ka, wedle jaczégò klucza na delegacjô Kaszë-
bów na Tôrdżi bëla twòrzonô. Tak òd slowa 
do slowa ë wëszlo nó to, cobë më swój „Sa-
lón” zalożëlë. Tak cos përznã apartnégò do 
kaszëbsczégò mejnstrimù reprezentowónégò 
przez KPZ ë KI. Neta dôwô dzysô leżnosc bëcô 
ze sobą dërch. To je fejn, to dôwô lëdzóm 
nowé mòżlëwòscë. Czemù bë z tegò ni miôl 
skòrzëstac? 

Chto mòże bëc nôleżnikã Salónu? Je to za-
mkłé karno piszącëch czë jesta òtemkłi na 
jinëch? 

Në kò kòżden jeden, co pisze pò kaszëbskù! 
Tu chòdzy ò jinspiracjã. Ò nick jinszégò, le 
cobë jeden òd drëdzégò móg pòdezdrzec, 
jak òn pisze, ò czim pisze... Salón to są ta-
czé dérëjącé dërch warkòwnie, òtemklé dlô 

Na fejsbùkù òd łońsczégò rokù dzejô Lëteracczi Kaszëbsczi Salón – karno piszącëch w rodny 
mòwie. Jednym z jegò załóżców je Artur Jabłońsczi, chtërnégò pitómë m.jin. ò pòczątczi 
Salonu i jegò céle.

wszëtczich chãtnëch. Taczé zéńdzenia pi-
szącëch pò kaszëbskù, co sã nigdë nie kùńczą.

Jeżlë òtemkłé, to jak dostac do niegò rôczbã?

Je nas wszëtczich 20 sztëk na dzys dzéń. 
Jak chto mô kògòs nowégò na mëslë, to gò 
móże sóm rôczëc do „przińscô w Salón”. 
Warënk je le jeden – nót je bëc na fejsbùkù. 
Òkróm tëch, co sã spòtkalë w swiece jawer-
nym, w Baninie (m.jin.: Gracjana Pòtrëkùs, 
Mateùsz Titus Meyer czë Nataliô Lãdowskô), 
w Salonie je ju 7 nowëch nôleżników, co do-
szlë w cyberrëmny jistnoce. Na prziklôd Jida 
Czajinô abò Stanislôw Janke. Sygnie napisac 
wiadlo do Lëteracczégò Kaszëbsczégò Salónu 
ë më rôd przëjimniemë nowëch „nôleżni-
ków”. 

Jaczi je przédny cél Salonu – zachãcëc 
do pisaniô, òtaksowëwac tekstë, gadac 
ò kaszëbsczi lëteraturze, rôczëc na lëterac-
czé wëdarzenia?

Pò përzinkù në wszëtczé zachë są naszim 
célã. To mają bëc, hewò, jak jem ju gôdôl, 
taczé warkòwnie. Piszemë czasã na témã, 
jaką chtos zabédëje. Zôs jiną razą, dôwómë 
swòje tekstë do òtaksowaniô… Chto pisze, 
ten brëkùje miec czëtińca. To nie je letkò 
wcyg sã rozeblakac przed jinyma. Pòkazowac 
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swòjã dëszã. Blós le jinszi stegnë ni ma, eżlë 
chto chce bëc lëteratã. 

Jak wëzdrzi taksowanié tekstów? Kòżdi 
mòże pisac ò tim, co mù sã widzy czë barżi 
doswiôdczony piszący òceniwają młodëch?

Czasã piszemë ò tim, co nama sã widzy, le 
czasã mómë so co zabédowóné. Wszëtcë 
czëtają tekstë wszëtczich, le to nie je 
òceniwanié… Jô bë to nazwôl doradą. Jo. Më 
so dôwómë radë. Wszëtcë blãk.

Jaczé ôrtë lëteraturë pòjôwiają sã w Salónie?

Pòwiôstczi, pòézjô, repòrtaże… Jich rówi-
zna je rozmajitô. Acz to szkòdzy? Kò nic! Më 
doch sã ùczimë. Móm bëté na warkòwniach 
w Wëdôwiznie „Czarne” w Beskidze Nisczim. 
To bëlo dlô mie czësto nowé doswiôdczenié. 
Cëzy lëdze sedzą ë rozprôwiają ò swojim pi-
sanim bez wewëższiwaniégò sã, bez dokazy-
waniô chto je lepszi, bez jaczégòs „napnie-
niô sã”. Kò ó to prawie jidze! Docz më mómë 
ze sobą sã biôtkòwac, jak më móżemë so 
pòmagac, a kaszëbizna na tim zwëskô. 

Salón to blós zôbawa czë nowô droga dlô 
kaszëbsczi lëteraturë?

To nie je blós zôbawa. Nawetka jeżlë to tak 
czasã móże wëzdrzec. To nie je téż nowô – 
ë zycher nié – jedurnô stegna kaszëbsczi lëte-
raturë! Òna nawetka nie je apartnô. Dzysô są 
taczé czasë, że rzeczë dzeją sã w jawernoce 
a w cyberrëmie. To nie je ju nick òsoblëwégò. 
Prosto, tak je. Më, Kaszëbi, nasza kùltura, 
chcemë so rzec – kaszëbstwò – muszi tej téż 
tam bëc, gdze są lëdze.

Gôdôł Dariusz Majkòwsczi

A hewò pôrã dokazów napisónëch przez 
nôleżników Lëteracczégò Kaszëbsczégò Sa-
lonu:

Jistotka
Nataliô Lãdowskô

W swòjim cele, 
dosc niewiôldżim, 
krëjamnotë przëtrzimùje. 
Chòdzy bòso pò zelonym - 
kò doch bótów nie brëkùje. 
W kléd czerwiony je òblokłô - 
to do gãbë ji pasëje. 
Czôrné pąktë na ji plecach - 
wierã słuńce jã mô spiekłé. 
W czôrnëch òczach drãgò ùzdrzec 
co ji w dëszë graje. 
Òna równak swiat nôtërë 
lepi òd mie znaje.
Takô je prawie 
bòżô krówka na trôwie.

Apfelzynowi ògród
Artur Jabłońsczi

Apfelzynë ju dozdrzelalë. 
Stojisz na westrzódkù ògrodë. 
Ni môsz sã ju dze schòwac. 
Cobë sã mialo co stac. 

Skleni sã gwiôzdowô rozeta,
Sajd je w nas dzëwô milota. 
szeptanié ë cepli dech
czëjã w ùszach mòjich.

Pòkùlalë sã apfelzynë, 
nasze òdpùstowé balë, 
czej bôcëczi pò wòdze 
zëbleją sluńca kùgle.

Hénë dożdôl sã ksãżëc rena,
Leno szemrëcha ju tu ni ma. 
Nôgòrszô je ta nimòc,
czedë môsz na żëcô chãc.

Apfelzynowi ògród bél fùl cebie,
Dzysô pò miesąc sygajã na niebie.
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Miłota, to je jak pies z kòtã 
(łżónka; leno czë dlô dzecy?)
Léna òd Topórków

Nié za sédmë lasama, le za jednym, za to 
zarezerwòwónym, nié za sédmë górama, le 
za jedną wësoką grzëpą, nié za mòrzama, 
le za naszim miodnëchnym Bôłtã (cos móm 
pòmiészóné z czerënkama swiata?!), żëlë 
so scyrz i kòt. Kòżdi w swòjim tómkòwim 
dodomkù. Scyrz rôd bë pònëkôł kòtu kòta, 
a kòtk pazrama bë scërza pòmaklôł, leno ni 
mòglë, bëło bò wej cos – do dzysô nie wiém, 
co! – co jima kôzało zãbë sëszëc, widzącë 
z dôleka drëch drëcha (a barżi: niedrëch nie-
drëcha). Z dôleka, jo, bò trzimelë sã swòjich 
szpùrów na Nence Rodze, jeden rôd biwôł 
tam, gdze je zëmni, drëdżi wëbrôł so ceplészi 
dzél krôjnë. 
[Terô mùszi sã pòjawic niespòdzajny 
zwrócënk akcje, wiém, wiém] Narôz, jednégò 
dnia, ò ti sami gòdzënie, kòl se stojącë (jakùż 
to sã stało?), scyrz zaczął bleczëc jak kòt, a 
kòtk, mô sã rozmiec, jak nie zaszczekô! „Ma-
riczné bùksë! Jenëse ja! Na pòmòc!“ – lëdze, 
czësto òbarchniałi, zaczãlë krzikac, chlëchac, 
jiscëc sã: „Cëż to terô dô? Kò to mùszi bëc 
kùńc swiata!“. 
I tedë scyrz pòwiedzôł, równak ju nié ble-
czącym, leno lëdzczim, jakbë skąd znónym, 
głosã: 
– Wa wiéta, że wnetka, kò ju witerkò, bãdą 
welacje na króla ti tu, nôpiãkniészi na swie-
ce, zemie naji i waji. Wa wiéta téż, że jô, 
scyrz, wasz drëch nôwiérniészi z wiérnëch, 
nôlepi was znajã, jô wiém, co wama je 
pòtrzébné, jô wiém, gdze waji gniece, jô 
wiém, co sã wama widzy. 
Kò ni mòżeta sã spùszczac na tegò drëdżégò 
kandidata, tegò z krzëwą mùnią, co tuwò 
stoji, na negò baro, baro lëchò wama 
żëczącégò kòta, chtëren mësli leno ò se, ò 
tim, do czegò bë wëcygnąc swòje chitré, 
òstré, brzëdczé pazrë! Mësli blós ò tim, cobë 
miec fùl kałdun, niżódny mëszë nie dô pòkù, 
nawetk malinëszczi (w òczach psa zaskrzëłë 
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sã łizë), a timczasã, mie nic tobie nic, sã do 
waji cmùli, falszëwie, mô sã rozmiec, mrëczi 
miodnym głosã, ògón wësok trzimie, cobë 
waji òmanic, że nibë òn je za wama, wierzi 
wama i je wajim dobrim drëchã. Nié, nié, 
lëdzëska, ni mòżeta gò wëbrac, òn bë waji 
chùtkò pòdzelił, karnów mniészëznowëch na 
mòc narobił, a przecã dôga je leno w jedno-
scë (a sparłãczonëch nicht naji nie wërwie 
z kòrzeniama czë bez nich), kò kòżden je taczi 
sóm, jistny jak drëdżi, niczim sã nie wëapart-
niwô, kòżden tegò samégò chce i tak samò 
mësli.
Tej wa, lëdze wòlny wòlë, mądri i wiedno wie-
dzący, co sã słëchô, mùszita mie wëbrac, dlô 
swégò i waszich dzecy dobra. Jô wiém, czegò 
je wama nót, dlôte móm dlô waji worztów 
lop i sznapsu wãbórczi, bò jô wiém, czemù 
wa jesta rôd, bò jem jednym z was, jistnym 
jak wë, leno nôlepszim, nôbarżi zdatnym do 
te, cobë bëc nad wama królã, nad wama pa-
nowac, jakno równy z równëch. Jô béł, jem 
i mdã królã z wajich snieniów. Wërzucta tej 
kòta do smiecocha i biôjta za mną!
– Dożdżë. Nié tak chùtkò, scërzenkù. 
Wszëtkò nie je tak prosté, jak sã cebie, 
prostodësznémù zwierzãcu zdôwô. Primo, 
smiecochów ju i jesz ni ma, firma, jakô wëgra 
ùtrop, jesz jich nie dowiozła (ni môsz të w ni 
czasã jaczés wiãkszoscowëch ùdzélów? i co 
tu tak smierdzy?). Secundo, czë chtos je w 
sztãdze òbsądzëc, do jaczégò zortu smiecy 
bë miôł mie zarechòwac? W zãbach móm 
metalowé plómbë, a złómóné gnôtë móm 
zrzeszoné czims tam z plastikù. Pò trzecé 
(dosc ju móm ti łacëznë), czë to mòże bëc 
prôwda, że kòżden je taczi sóm, jak drëdżi 
i tegò samégò chce? Jeżlëbë tak bëło, to 
czemù Kanczëny chëcz je trzë razë wiãkszô 
òd dodomkù Kąkólów? Czemù abò czë Ką-
kólka nie chce wiãkszégò bùdinkù? Kò jeżlë 
Kanczënô i Kąkólka są jistné, to miałëbë miec 
na przëmiar jistné chëczë, chòcbë jeżlë jidze 
ò wiôlgòsc...
– Nie chcã bëm bëc nawetk përzinkã 
pòdobną do ti sëczi Kanczëny, kò òna ju 

mô trzecégò chłopa ùkùcharzoné, cobë pò 
nim dëtczi erbòwac. I jesz ni mô niżódnégò 
dzecëszka, chòcô je przez trzëdzescë lat 
stôrô! Co z ni je za białka! Jidzta mie wek 
z tim twierdzenim, że lëdze są jistny – 
wrzeszczi rozjarchòlonô Kąkólka.
– Jo, jo, co roczk to proroczk, a w grôpach 
dno je widzec, tak głupô, jak Kąkólka jô bë 
nie chca bëc. To je czësto bùten szëkù z tim, 
że lëdze są jistny – pierszi rôz w żëcym 
zgòdza sã z sąsôdką Kanczënô. 
Z wszëtczich nórtów placu dało sã czëc 
pòmión pòdobnëch kôrbiónków... corôz 
głosniészich... I chłopsczich, i białgłowsczich, 
i nawetka dzecnëch.
– Lëdze, co wa...?! Zarô tu dowiozą wiãcy 
smaczków i bùdle kòrnuskù. I jesz kòżden, 
chtëren na mie mdze welowac, dostnie 
piãkną kòszulkã z mòjim pòdpisënkã, kò më 
wszëtcë jesmë bracynama i sostrama, z jed-
ny mëmczi, gôdómë jednym głosã, jesmë 
jednym, chcemë jednégò; tegò, co chcã jô... 
– głos scërza corôz barżi przëbôcziwôł ble-
czenié, nié, nié, ju nié kòta, le òwcë...
– Cha(ù), cha(ù), cha(ù) – głosno smiôł sã kòt 
– bierzta, ledzëska, i worztã, i sznaps, a jak sã 
wama widzą, to i te kòszlë, kò kòdra wied-
no sã przëdô... a pòtemù mdzeta tak welo-
wac, jak bãdzeta chca, kò witrzészô welacjô 
je krëjamnô. Mëszlã, że wëbierzeta tegò, 
chtëren znaje żëcé, tej zdôwô so sprawã z te, 
że kòżden jeden człowiek i kòżden jeden kòt 
je indiwidualnoscą, apartni sã òd drëdżégò, 
że kòżdërny mô swój rozëm, jinszi pòzdrzatk 
na swiat, jiné pòtrzebë, jiné wseczëca... 
Nick ni mùszita. Róbta, co chceta. Niech 
ten dobãdze, chtëren je dlô kòżdégò z waji, 
z òsóbna, wiãcy wôrt. 

(I jesz do se, na stronie: Timczasã, czedë 
lëdze na se szkalowelë – jak Kąkólka z Kan-
czëną – mòji bracynowie kòtë mają ju wzãté 
całą worztã i wëlóné òpòcuszkù calëchny 
sznaps, miaùùùùùùùùùùùu, nôwôżniészi 
miec fùl brzuszk, bëc czë nie bëc królã, to 
nie je niżódné pitanié, miaùùùùùùùùùu).
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Akcjô dzeje sã w pańsczi jizbie w mieszkanim 
w blónownikù, dzysdnia. 

PROLOG
Jizba w blónownikù, bënë Tatk i Mëmka. Tatk 
leżi na zófie i drzémkùje, Mëmka czëtô biał-
głowską gazétã.

Zdrzadniô 1
Do mieszkaniô wpôdô Anka, trzaskającë 
dwiérzama i nëkającë do swòji jizbë.

TATK: (krzikô, zriwającë sã z zófë) Jenëczkù, 
cëż na swiece!
MËMKA: (do Anczi) Ankò, cëż sã stało?
ANKA: (zatrzëmiwającë sã w pół drodżi) Jô 
tegò nie wëtrzimóm!!! 
MËMKA: Le czegò?
ANKA: Nie wëtrzimóm! Prosto rzec nie wëtrzi-
móm! Czë jô pò prôwdze chcã òd żëcégò jaż 
tak wiele?
TATK:Córëchno, le pòwiédz nóm, cëż sã stało?
ANKA: Ùgggghhhhhrrr! Wë mie nigdë nie roz-
miejece! (wëbiégô do swòji jizbë)

Zdrzadniô 2
Nen sóm plac. Mëmka i Tatk.

TATK: A cëż ti sã stało?
MËMKA: Jak znóm żëcé,  to znôw sã 
pòsztridowa ze swòjim knôpã. 

TATK: Swòjim knôpã? To òna mô knôpa? 
MËMKA: Mô, abò ju lepi rzec, miała, jak jem 
terô dbë. I to nié pierszégò. I ju żda, bë ten jã 
pòprosył ò rãkã!
TATK: Co??? Pòprosył ò rãkã? Doch nen 
dzewùs le co òsmënôsce lat skùńcził!
MËMKA: Jenë, cëż të wiész ò swiece?! Kò 
to je znôw takô móda, cobë sã wczas żenic. 
W kòżdim białgłowsczim programie w telewi-
zje ò tim gôdają!
TATK (do se) Cëż jô tu za głëpòtë czëjã! 
MËMKA: Co të tam jesz gôdôsz?
TATK: Jô? Nick. Nick. 
MËMKA: Tak téż jem so mësla. Tej dzysô 
wszëtcë chùtkò sã żenią, nawetka ne gwiôzdë 
w Holywood! I Anczi drëszczi ju téż mają 
swòjich chłopów. 
TATK (znôw do se) Na zycher dlôte, że narôz 
jima brzëchë spùchłë!
MËMKA: Tak tej żenic sã chùtkò je dzysô tren-
di i cool, jak to sã gôdô… (machającë rãką) 
A tam i z tobą! Tak a tak nie zrozmiejesz. 
Wiész chłopie, jidzë le so lepi legnąc spac, 
abò pòczëtôj ne swòje ksążczi czë cządniczi, 
a jô sã ju wszëtczim zajimnã, bë nasza córka 
sã òżeniła. Kò doch ni mòże bëc gòrszô òd 
swòjich drëszków! Lëdze bë rzeklë, że më 
niedzysdniowi, że nie wiémë, jak swiat fąk-
snérëje, że më nie nadążómë za nowima tren-
dama! A jenëczkù, a jenëczkù drodżi! 
TATK: (sztót sã namiszlającë) Hm, jeżlë 

Miłosz Kùczkòwsczi 

Bë pòznac swòjégò 
ògardnika
Kòmediô w piãc zdarzniach z prologã i epilogã
(òpieka i pòmòc: Grégór J. Schramke)
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Anka tak baro chce sã żenic, to jô bëm rôd 
pòmógł... Doch òna je téż mòjim dzeckã.
MËMKA: (machającë rãką, wcyg mëszlącë 
ò bëcym za módą) Të tam sã w to nie mieszôj. 
Sã nie znajesz.
TATK: Le...
MËMKA: Niżódné „le”. Òstaw wszëtkò mie.
TATK: (kąsk z gòrzã) Le doch to je mòja córka 
i chcã miec wpłiw na ji przińdnotã.
MËMKA: (zdrzącë narôz dzywno na Tatka, tej 
wëbùchającë smiéchã) Hahahaha! Të chcesz 
w tim pòmóc?! Hahahaha! To ce szpòrt! Të 
bës miôł chłopa dlô Anczi szëkac? Ju to widzã, 
hahahahah! Wierã bë dzewùs òstôł stôrą 
bëką! Chłopkù, chłopkù, wezkôj so lepi dekã 
i sã przëkrij a spij i snij ò tim, jak żenisz najã 
córkã. A jô w tim czasu w realu pòszukóm ji 
chłopa. 

ZDARZNIÔ I
Ta sama jizba. Sedzą Mëmka i Anka. Pózni 
wchòdzy Tatk. 

Zdrzadniô 1
Mëmka i Anka.

MËMKA: Córëchno të mòja nôùkòchóńszô, 
jak chcesz, to cë òpòwiém, jaczim twój tatk 
je fejn chłopã. Nôlepi bë bëło, czejbë të sã 
òżeniła z taczim cos chłopã jak òn.
ANKA: Cooooooo? Móm szëkac so stôrégò, 
grëbégò, łëségò a brëlowatégò chłopa?
MËMKA: Nié, nié ò to jidze. Jidze mie ò to, że 
dobrégò a robòcégò. 
ANKA: To mój tatk je dooooobri?
MËMKA: Jo. Òbôcz. Twój tatk nigdze pò 
gòspòdach nie łazy. Chòdzy do robòtë i dët-
czi dodóm przënôszô. Doma sã za wiele nie 
òdzéwô...
ANKA: Bò dërch spi abò cos tam czëtô.
MËMKA: I ò to jidze! Kò dzãka temù móm 
ùbëtk, bò sã do mie a mòjich sprôw nie 
wtrącô, a bez to nie dochòdzy do niżódnëch 
sztridów. 
ANKA: Le Mëmkò, nie gadôjce mie, że Tatk je 
taczi robòcy. Kò doch w ùszłim tidzeniu, jak 

gòtowôł bùlwë, òbùdzył sã z pòparzoną gãbą, 
a pôrã tidzeniów rëchli, jak wënôszôł smiecë, 
to wpôdł do smiecocha a ùsnął w nim i jesma 
mùszelë gò òdbierac z wësëpiszcza. 
MËMKA: Jo, bò w swòji robòce béł za baro 
przepracowóny i pò nocach nawetka w biórze 
mùszôł sedzec. Në, le dôj mie skùńczëc...
Wchòdzy Tatk.
TATK: Ò czim tak pludrëjeta?
MËMKA: A, ò niczim.
ANKA: Mëmka pòwiôdô mie że wë, Tatkù, je-
sce robòcy.
TATK: To prôwda. Jô jem baro robòcy.
MËMKA: (do Anczi) Widzysz? 
(do Tatka) Òna mie nie chce wierzëc...
Tatk wzrësziwô remionama i jidze dali, 
w starnã swòji zófë.
MËMKA: (pò sztóce namëszlënkù) Wiém, 
Tatkù.
TATK: (zatrzëmiwô sã w pół krokù; òbrôcô) Co 
wiész?
MËMKA: Bë pòkazac Ance, jaczi të jes robòcy, 
pòsprzątôsz witro dodóm. 
TATK: Cooooooo???
MËMKA: Dobrze jes czuł! Witro sobòta, òd 
robòtë w kùńcu môsz wòlné, tej më z Anką 
pùdzema so do krómów, a të pòsprzątôsz całé 
dodom. 
TATK: Le jak to? Za co? 
MËMKA: Në, bë pòkazac Ance, jaczi të jes 
robòcy. 
TATK: Ò nié, tak nié! Jô chòc cos z tegò mùszã 
miec. 
Namiszlô sã.
Jak pòsprzątóm, dôsz mie bez tidzéń spòkój 
òd wszëtczich domòwëch robòtów. I pùscysz 
mie z kómplama na rëbë! 
MËMKA: Dobra. Równak, jak nie pòsprzątôsz, 
to të mie dôsz tësąc złotëch na nowé bótë.
TATK: (zszokòwóny): Tësąc złotëch na... 
bótë???
MËMKA: (rozsnionô) Bò òne taczé cool są. Na 
taczich wësoczich hawsëcach, z łiszczącyma 
klamrama. Czerwioné jak na szminka Paris 
Hilton. Wszëtcë bãdą mie jich zôzdroscëlë. 
A ju òsoblëwie ta głupô Julka, co to terô tak 
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bùszno łazy w tich swòjich złotawëch klóm-
pach za òsmëset dzewiãcdzesąt dzewiãc.
TATK: (wzdichô) Në dobra. 
Plëje na rãkã i pòdôwô jã białce, tej jidze na 
zófã, kładze sã, bierze pilota i włącziwô zdrzél-
nik.
ANKA: (jironiczno) Prôwdzëwi z Tatka dżen-
telmen.
MËMKA: Nie znajesz sã na chłopach. Nié 
ò to chòdzy, że dżentelmen, czë że baro fejn 
wëzdrzi. I tu prawie przechòdzyma do tegò, 
ò czim bëm chca z tobą pògadac...
Rozlégô sã zwónk do dwiérzi.
MËMKA: (z gòrzã) Kògùm tam znôw pùrtcë 
niosą?! (do Anczi)
Biôj, córeczkò, òtemknij. 

Zdrzadniô 2
Tatk, Mëmka, Anka, Sąsôdka.

SĄSÔDKA: (wchòdzącë bënë) Dobri dzéń, do-
bri dzéń, Aneczkò.
ANKA: Dobri dzéń wastnie sąsôdce.
SĄSÔDKA: A jenëczkù, jaczi z cebie je snôżi 
dzewùs. Mój Floriónk bãdze taczi szczestlëwi!
ANKA: Co? Ò czim wë gôdôce?
SĄSÔDKA: Në, jak to ò czim. Doch ò twòjim 
szczescu!
MËMKA: (wstôjô, dôwają so gąbczi w liczka)
Pòjce, pòjce tu, sąsôdkò. Prawie co jem mia 
Aneczce gadac.
ANKA: Gadac? Le ò czim?
Sąsôdka sôdô na stółkù.
MËMKA: Kôwczi?
SĄSÔDKA: Jo, baro chãtno. 
MËMKA: Aneczkò, biôj zrobic kôwkã.
Anka sã zbiérô, cobë jic kôwkã zrobic, le narôz 
Mëmka gôdô.
MËMKA: Abò nié, stój, Aneczkò. Sadôj! Kôwka 
jinszą razą, doch to ce całô ta gôdka sã tikô. 
SĄSÔDKA: Ale jo, prôwda. 
ANKA: (sôdô) Le jô wcyg nick nie rozmiejã...
MËMKA: To nick. Më z sąsôdką móma ju 
wszëtkò òbgôdóné!
ANKA: Le co?
SĄSÔDKA: No, jô z mòjim Floriankã ju téż. Òn 

je rôd.
ANKA: Le ò co jidze?
MËMKA: Në ò to, że të bës sã mògła òżenic 
z Floriónkã! 
ANKA: (zdzëwionô) Z Floriónkã?! 
MËMKA: Òn je baro robòcy – jak twój Tatk. 
ANKA: Robòcy??? To stądka ta całô gôdka 
ò Tatkù? 
MËMKA: Jo. 
ANKA: Le Florión je... je... brzëdczi jak... jak... 
jak nie wiém co!
SĄSÔDKA: Zarô tam brzëdczi!
MËMKA: Prôwda, fejn to òn nie wëzdrzi, le 
doch chłop ni mùszi bëc spòsobny. Gruńt, bë 
béł robòcy, cobë dëtczi przënôszôł. I dobri, 
cobë jich nie przepijôł a nie przetracył. A do 
te doma za wiele sã nie rządzył a nie òdzéwôł.
SĄSÔDKA: Prôwda, prôwda, a mój Floriónk je 
i robòcy, i dobri.
ANKA: Në dobra, niech le je robòcy i dobri. 
Le... 
MËMKA: A wiész, jesz co? To nawetka je lepi, 
jak òn je szpetny.
ANKA: A czemùż to?
MËMKA: Bò przënômni niżódnô białka za nim 
nie bãdze lôtała i nie bãdzesz mia strachù, że 
ce czedës zdradzy.
ANKA: Në, jo, to je ju cos. Le òn téż do te je 
kùlawi.
MËMKA: To téż dobrze. Bò òn nie nadążi za 
tobą, czej të so do krómów mdzesz szła i nie 
mdze ce wërzékôł, dlôcze të so chcesz kùpic 
to a tamto.
ANKA: Hm, z tim môce téż rëcht. Le òn je 
wnetk slepi!
MËMKA: To dobrze, bò òn nie bãdze widzôł, 
jak wiele të dëtków wëdôwôsz na wszëtczé 
te ruchna, bótë, tasze, biżuteriã, biologiczné 
òdnowë, rzeczë do „mejk apù” i jinszé! Wiész, 
wiele na to dëtków je nót?
ANKA: Le czë to wszëtkò je pòtrzébné? Czë 
nie je szkòda dëtków na taczé głëpòtë?
MËMKA i SĄSÔDKA: (razã) Głëpòtë???
MËMKA: Ach, dzeckò, cëż të pleszczesz? Wi-
dzec, że nick a nick jesz nie rozmiejesz! A tëli 
robòtë przë tobie jem zrobia, bë pòkazac ce, 
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czim je prôwdzëwô białka! Në le nick, doz-
drzelejesz, to zrozmiejesz. 
ANKA: Në dobra. Le Floriónk, jak sã 
ùsmiechnie, to je widzec, że òn ni mô wnetk 
niżódnëch zãbów!
MËMKA: To téż je dobré, bò mało zjé. A tej 
rzeczesz mù, że dlô taczégò niejôdka nie je 
wôrt òbiadów warzëc i czãscy mdzeta so szlë 
do gòspòdów na pôłnié. 
ANKA: Le Mëmkò, nen Floriónk mô pùczel!
SĄSÔDKA: No doch jakąs felã nen knôp mòże 
miec!
ANKA: (pò sztóce namiszlaniô sã)
Në dobra, niech nen Floriónk przińdze. 

ZDARZNIÔ II
Tatk, pózni Floriónk.

Zdrzadniô 1
TATK: (spiéwô, chòdzącë pò jizbie, a scelącë 
so zófã)
Sobòta, sobòta, sobòta
Dzéń bez czegòs taczégò jak robòta. 
Sobòta, sobòta, sobòta
Dzéń bez czegòs taczégò jak robòta. 
(gôdô)
Jo, to je żëcé nad żëcama
Ni ma białczi, ni ma córczi
Mògã so spac gòdzënama.
Kładze so na zófie, przëkriwô deką i ùsnôwô. 
Rozlégô sã zwónk do dwiérzi.

Zdrzadniô 2
TATK: (wstôjô) A to kògùm tu pùrtcë spiekloné 
niosą?
Òtmikô dwiérze, wchòdzy Floriónk òblokłi 
w jaczés niemódné ruchna, gùmôcze, a w rãce 
trzimô krutã jaczichs zdechłëch kwiôtków.)
FLORIÓNK: Dooobri dzéń.
TATK: A të tu za czim?
FLORIÓNK: Jô jem Floriónk i mëmka mie 
gôda, że jô móm tu przińc, bò jô móm szansã 
ù waji córczi. 
TATK: Në, mòże i jo. Le jak të wëzdrzisz? Jes 
pòmilił dodóm z chléwã? Tak sã òbléc na 
pòtkanié z mòją córką?

FLORIÓNK: Mëmka gôda, że móm tak sã 
òbléc. Bò tak lepi widzec, że jem robòcy. 
TATK: Hm, nié òbkłôdka swiôdczi ò wôrtnoce 
ksążczi.
FLORIÓNK: Coooo?
TATK: Nié, nick. Gôdóm le, że nié òbkłôdka 
swiôdczi ò wôrtnoce ksążczi.
FLORIÓNK: A co mô ksążka do òbleczeniô? 
Nie rozmiejã. 
TATK: Nie szkòdzy. Widzã, że jak Pón Bóg roz-
dôwôł rozëmë, to jes zabôcził jic pò jaczis.
FLORIÓNK: Że co? Że gdze jic? 
TATK: Nié, nick. A co to za zdechłé kwiôtczi?
FLORIÓNK: To dlô waji córczi.
TATK: Taczé? Na grób Lenina je lepi pòłóż.
FLORIÓNK: Kògùm?
TATK: Le-ni-na.
FLORIÓNK: Le- kògùm?
TATK: (machô rãką) Nie je wôżné. To gôdôsz, 
że jes taczi robòcy, jo?
FLORIÓNK: Jo. Tak mëmka kôza mie gadac. 
TATK: Aha, mëmka kôza tak gadac. Hm, wiész, 
to baro fejn sã skłôdô, że jes taczi robòcy, bò jô 
prawie móm wiele robòtë. Chcesz mie pòmóc?
FLORIÓNK: Nié.
TATK: Co?
FLORIÓNK: Eeeee... to znaczi jo.
TATK: To fejn. Słëchôj. Wez tu òdkùrzë, 
pòzmiwôj statczi, wëtrzij kùrze, ùmij òkna, 
wërzucë smiecë, pòwieszë pranié, wëpierzë 
gardinë, naskrob bùlwów, wësprzątôj kąpnicã 
i zmij pòdłogã w kùchnie. 
Floriónk z cãżką mùnią jidze do kùchnie.
F LO R I Ó N K :  ( p ò d  n o s ã )  D o  s m ã t ka 
spieklonégò! Dlôcz mëmka kôza mie gadac, 
że jô jem robòcy? Niech to! A mógł jem so 
òstac doma i grac na playstation. 
TATK: Co të tam szeptôsz?
FLORIÓNK: Jô? Nick. 
Floriónk wëchòdzy.
TATK (spiéwô)
Sobòta, sobòta, sobòta,
Dzéń bez czegòs taczégò jak robòta. 
Sobòta, sobòta, sobòta,
Dzéń bez czegòs taczégò jak robòta. 
Sceli so zófã, bierze dekã i ùsnôwô)
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ZDARZNIÔ III
Tatk na zófie. Wchòdzą Mëmka i Anka

MËMKA: Wstajôj stôri, jes miôł tu sprzątac!
Tatk zriwô sã na nodżi, rozzérô chùtkò pò 
mieszkanim, tej zdrzi na Mëmkã.
TATK: Cëż të znôw òde mie chcesz? Doch nie 
widzysz, że je pòsprzątóné?
MËMKA: (rozzérô sã, zdzëwionô) Në wej jo, 
pò prôwdze. 
ANKA: Mëmkò, jidã do kùchnie cos zjesc. 
MËMKA: (wcyg rozzérającë sã) Jo, jidzë. Je 
òdkùrzoné i ruchna ùłożoné. I kùrze scarté. 
Jem pòd doznanim...
TATK: (przë leżnoscë zazérô w rozmajité nórtë) 
Widzysz? Nick człowieka tu nie szónëją. 
Człowiek sã narobi, narakùje, całi dzéń le 
szprzątô, a czej ju skùńczi robòtã i sã na sztót 
zdrzémnie, to gò zarô bùdzą a szarpią. Cëż za 
niewdzãcznota!
MËMKA: Wëbôczë, jem bëła zycher, że nick 
nie zrobisz.
TATK: A widzysz? Nick mie nie doceniwôsz! 
MËMKA: Jo, prôwda. Tak bëło. Wëbôczë. Le 
to sã zmieni. I ùroczësto cë przësygóm, że bez 
tidzéń nick ju nie mdzesz mùszôł robic. I że 
czedë chcesz, to na te swòje rëbë mòżesz...
Wbiégô Anka z kùchnie trzimającë lëst. Bleczi.
ANKA: Mëmkò, mëmkò! Òn mie ju nie chce!
MËMKA: Co? Chto?
ANKA: Béł tu, òstawił lëst. Napisôł, że ju... ju... 
ju nigdë...
MËMKA: Co nigdë? Chto nigdë?
TATK: (chùtkò) A nicht, nicht. Tu nikògùm 
nie bëło! To niżóden lëst. Ance cos sã lëchò 
zdôwô.
MËMKA: (do Tatka) Co të pleszczesz?
(do Anczi) Ò co jidze, Ankò? Cëż to za kôrtka? 
Czemù bùczisz?
(Anka dërch bleczi, Mëmka wnerwiwô sã) 
A żebë cã...! Dôj nen lëst!
Wëriwô Ance lëst, ta padô na stółk i dali bleczi.
MËMKA: (czëtô głosno) „Ankłe. To jô, Flor-
junk. Mëmka gyda, bem gydôł, że jem robòcy, 
to łena mie kópi nowigłe X-boxa. Le jô nie 

chca ju nigdë wjancy zmiwac, òtkùżac, sp-
szontac, prac i jesz jinszih żeczë robic. Rôs syg-
nie. Nie banda niełelnikã! I ju nie chca wjancy 
ce znac! Łela mòje stôre play-station”
Wzérô na Tatka, wëcygô do niegò rãkã z kôrtką.
Tatkù, cëż to ma znaczëc?
TATK: Eeeeee, hmmmm, no ten tegò...
ANKA: Tatkù, jesce zrénowelë mie żëcé! A do 
te przegriwóm nawetka z playstation! Jakô jô 
jem nieszczestlëwô! 
Płacze i ùcékô do swòji jizbë.
MËMKA: Ach, të dżadze kalwarijsczi! I co 
terô? Nasza córka òstónie stôrą klukawicą!
TATK: Le doch nen Floriónk miôł bëc taczi 
robòcy...
MËMKA: Të wszëtkò wiedno mùszisz pòpsëc! 
I co terô, chto terô? Ach, të głëpiélo!
TATK: Widzec nie béł taczi znôw robòcy. 
I żebës të wiedza, jak òn béł òblokłi. A jaczé 
kwiatë miôł przëniosłé!
MËMKA: Të stôri, ju lepi sedz sztël i dôj mie 
pòkù. Mùszã pòmëslec, mùszã pòmëslec...
Aha, i dawôj mie mòje dëtczi!
Tatk płacy, tej jidze na zófã.
TATK: (do se) Pò prôwdze widzec, że na chło-
pa sã nie nadôwôł. I na zycher taczi robòcy 
nie béł – kò jesz nie wëprôł gardinów, nie 
òskrobôł bùlwów, nie ùmił òknów...

ZDARZNIÔ IV
Mëmka, Anka. Tatk wcyg na zófie.

MËMKA: Wiész, Aneczkò, a mòże jô bëm 
zazwònia do ti sąsôdczi z górë? Òna mô tegò 
szëkòwnégò knôpa – Kòrdiana. 
ANKA: Kòrdiana? Ach, Kòrdión! To nôbarżi 
spòsobny bëniel na całim swiece. Szëkòwny 
jak nie wiém co!
MËMKA: Chca të bë gò?
ANKA: (z redoscą) Jo! (narôz) Le òn... nie je 
robòcy.
MËMKA: Në cëż, biwô. Nié to je nôwôżniészé.
ANKA: Nié to? Le rëchli jesce gôdelë, że 
prawie to. A do te jesz, bë bëniel nie béł 
spòsobny, bò tedë wszëtczé dzewùse za nim 
lôtają. A za Kòrdianã, wiém, że jo. I to jak!
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MËMKA: (z gòrzã) Në, të mie tak nie chwatôj 
za słówka! Chcesz sã żenic, czë nié?
TATK: Jenë, czë mòżesz dac dzewùsowi pòkù? 
To doch bùten szëkù, cobë òsmënôsce lat stôré 
dzéwczã, le dlôte, że jaczés głupé celebritczi 
lansëją głupą módã, bëło wëdôwóné za jaczichs 
szkaradnëch zgnilców czë jaczichs kùńdów na 
białczi, bëlë miało jaczégòs chłopa!
MËMKA: Të, stôri, sedz lepi sztël. Nick nie wiész 
ò swiece!
(do Anczi) Nie słëchôj Tatka. Chcesz, to 
zazwòniã do ti sąsadczi.
ANKA (mësli)
MËMKA: Jena, jistny tatk sã robisz. Zwòniã 
i kùńc! (bierze telefón)
Asza? Witôj!... Jo, to jô. Słëchôj, móm sprawã... 
Dobra, gôdóm. Wiész, jem so pòmësla, że 
mòże nen twój Kòrdión bë tak chcôł sã blëżi 
zaznajomic z naszą Anką. Mòże bë, wiész, cos 
tam z tegò wëszło... Në, wiész... Jo, prôwda... 
Jo, zdënk... Cooooo???... Aha... Jo, terô ju 
nicht pòsagów nie dôwô, równak jo, dëtków 
móma dosc... Ùhm, jo, dzałka kùpima i bùdink 
téż pòstawima, czejbë co... Jo, tej fejn... Do 
ùzdrzeniô. Pa pa (òdkłôdô słëchôwkã)
Në, Ankò, widzysz. I załatwioné.
Anka zaczinô bleczec.
MËMKA: A të co?
ANKA: Za mie dzałka i bùdink? Jem tak szka-
radnô, że bë chto mie chcôł wząc za białkã, to 
trzeba mù òkùp płacëc? 
MËMKA: Jena, jes baro piãknô i wiész o tim. 
Równak lëdze dzysô są fest za dëtkama. A tak 
pò prôwdze, to: pò pierszé primo nen bùdink 
to doch bë béł dlô waju i ju bësta mielë gdze 
mieszkac. Pò drëdżé primo to bë béł mód-
ny i cool dôrënk dlô młodi pôrë. Jak w TV. 
I wszëtczé sąsôdczi bë mie zazdrôszczałë, że 
mie stac na taczé cos! A pò trzecé primo, to 
jakbë co, to równak... nicht tu kòntraktù nie 
pòdpisywôł.
ANKA: Në jo, në mòże môce rëcht. Tej żdajã na 
tegò Kòrdiana. 
ZDARZNIÔ V
Tatk, pózni Kòrdión, Mëmka, Anka.

Zdrzadniô 1
Tatk leżi na zófie. Wnym czëje na kòridorze 
gwizdanié. Tatk zriwô sã.

TATK: Ha, to wierã òn. Pòznôwóm pò tim 
gwizdanim. 
Wëbiégô na kòridor.
TATK: (zeza binë) Kòrdión! Pòj le tu sã!
Wchòdzy Tatk z Kòrdianã. Tatk zamikô 
dwiérze, Kòrdión rozérô sã pò mieszkanim.
TATK: Të!
KÒRDIÓN: Co jô?
TATK: Të... të nie rób z se taczégò niedowiniątka!
KÒRDIÓN: Le ò co chòdzy?
TATK: Ò tã banã, co nie chòdzy. Słëchôj, 
knôpkù. Jô ju ò ce czuł tam a sam. Ò ce i tich 
dzewùsach. A nawetka jaczims brzëchù. 
A terô wiém, że të i mòja córka...
KÒRDIÓN: Le jô nick jem ji nie zrobił!
TATK: Le zrobisz. I to chùtkò. Bò jak nié, to 
wiész, jô móm znajemnoscë. Rozmiejesz?
KÒRDIÓN: Jem dbë, że jo...
TATK: Tej widzã, że sã dogôdómë. Pòj, jidzemë 
stąd. 
Wëchòdzą.

Zdrzadniô 2
Wchòdzą Anka z Mëmką.

MËMKA: Pòj, trzeba chùtkò sprzątnąc. Dzysô 
nen twój Kòrdión mô przińc.
ANKA: Dobra. Co móm robic?
MËMKA: Jidzë do kùchnie, tam kąsk sprzątnij, 
tej biôj do kąpnicë i wezkôj sã zrobi na bóstwò.

Zdrzadniô 3
Ana wëchòdzy, wchòdzy Tatk.

TATK: (spiéwô)
„To je żëcé nad żëcama
Czej so pòspisz pòd kòcama. 
Leżisz so na zófie zgniło
Bãdze ce so snôżo sniło.
Białczi ni ma, nie mdze wadzeniô
Nicht nie rzeczë, kùńc leżeniô...”
Spòstrzégò Ankã i Mëmkã.
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Ju jesta?
MËMKA: Jesma, jesma. Doch dzysô Kòrdión 
mô przińc. Mùszima tu fejn òrnung zrobic, 
żebë wiedzôł, w jaką fejn familiã wchòdzy.
TATK: Aha 
Znôw rôd, jidze do swòji zófë.
„To je żëcé nad żëcama
Czej so pòspisz pòd kòcama.”
MËMKA: A të gdze?
TATK: Jak gdze? Jidã so legnąc.
MËMKA: Ani mësli ò tim. Je nót sprzątac, nie 
rozmiejesz?
TATK: Je nót, abò i nie je nót.
MËMKA: Cëż të gôdôsz? Doch Kòrdión wnet 
przińdze.
TATK: A jenëczkù, jak przińdze, to przińdze. 
Mòże nie przińdze.
MËMKA: A dlôcze bë ni miôł przińc? 
TATK: Në, nie wiém. Czasã lëdze nie przë-
chòdzą.
MËMKA: Gôdôsz jak òbarchniałi.
TATK: (kładze na zófie)
„To je żëcé nad żëcama
Czej so pòspisz pòd kòcama.”
MËMKA: Doch gôda jem ce, że ni môsz sã 
kłasc spac! Doch Kòrdión...
TATK: Jak przińdze, to wstanã.
MËMKA: A tak przë leżnoscë, to dlôcze môsz 
taczi fejn czëcowi ùstôw?
TATK: Jô? Tak jakòs.

Zdrzadniô 4
Tatk, Mëmka. Wchòdzy Anka. 

ANKA: Ju jem. Fejn wëzdrzã?
MËMKA: Baro fejn. 
Przechòdzy sms.
ANKA: Ò, to mòja móbilka. Wierã Kòrdión 
pisze, że zarô przińdze.
Czëtô, tej zaczinô bleczec.
MËMKA: Jena, cëż znôw?! 
ANKA: Kòrdión pisze, że mie nie chce!
MËMKA: Co? (bierze móbilkã i czëtô)
„Hej Ankò, snôżi z Cebie dzewùs, òsoblëwie 
z tą dzałką a dodómã, le ce nie chcã. Nick 
wiãcy nie rzekã. Nie gadôj ze mną, nie pisze 

do mie, nick. Żegnôj”
Cëż to mô znaczëc? Co ten kùńda so mësli? 
Taczi fòrsz dzewùs z ti naszi Aneczczi, na do-
dôwk z dzałką a dodomã, a temù jesz mało? 
(do Anczi) Nié martw sã, córeczkò, nalézema 
ce kògùms jinszégò.
ANKA: Jô ju nie chcã! Jô ju nikògùm nie chcã!
MËMKA: Nie gadôj tak. Doch chcesz sã żenic!
ANKA: Nié, nie chcã!
MËMKA: Cëż za głëpòtë! Doch jem cë tëli razy 
gôda, że chcesz. Żenienié w młodim wiekù je 
módné.
ANKA: Le jô...
MËMKA: Cëchò, cëchò. Sã nie znajesz. Wiész, 
móm ju taczégò kandidata, jaczi na zycher 
ce zechce. Ju nié rôz mie pòd krómã gôdôł, 
że móm snôżégò dzewùsa. Do te ju mô dosc 
w żëcym przeszłé, tej nie je taczi letczi jak 
Kòrdión. I na dëtka taczi chcëwi jak òni! Kò 
jemù jak sã dô piãc złotëch, to je rôd, czejbë 
skôrb dostôł!
ANKA: (òcérô łizë; zaczekawionô) Ò kògùm 
wë, Mëmkò, gôdôce? Ni mògã przińc na 
nikògùm taczégò. Znajã gò?
MËMKA: Jo. To Rómk.
ANKA: Rómk? Jaczi Rómk?
MËMKA: Në nen, spòd krómù. 
ANKA: Jena, nen bezdómny?
MËMKA: (ùredónô) Jo, prawie nen! Òn wied-
no tak ce spòminô!
ANKA: Nie chcã gò!
MËMKA: Jak to nie chcesz? Doch...
ANKA: Nie chcã i kùńc! 
MËMKA: Jak bãdzesz takô wëmëslnô, to të 
nigdë...
Anka wëbiégô.
MËMKA: I z gzubama. Dërch ùtrôpienié! 
Wëchòdzy do kùchnie, Tatk wstôjô, zdrzi czë 
Mëmka nie widzy, tej jidze do Anczi jizbë.

EPILOG
Tatk nie leżi na zófie, chòdzy pò jizbie, Mëmka 
sedzy i òbzérô TV.
Zdrzadniô 1
Tatk, Mëmka.

ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

32



MËMKA: A të co tak łazysz? Nie leżisz dzysô 
na zófie?
TATK: Nie chce mie sã.
MËMKA: Co? Nie chce cë sã? Jes chòri?
TATK: Nié, le chtos tu dzysô przińdze.
MËMKA: Chtos przińdze?
TATK: Jo, pò Ankã.
MËMKA: Pò Ankã? Kawalér?
TATK: Òbôczisz.
MËMKA: Tej jem zgadła. Kawalér! Skądka? 
Jak? Doch jô jem sã tëli starała, a të... Bò 
rozmiejã, że to të?
TATK: Jo.
MËMKA: A jenëczkù (ze strachã). Le to wierã 
niżóden szôtornik?
TATK: Hò, hò! Zycher, że nié. Ta persona, co 
to dzysô przińdze, mdze òblokłô w ruchna 
czôrno-biôłé.
MËMKA:  A  jenëczkù .  I  w ierã  mdze 
z piestrzónkã.
Czë Ana wié?
TATK: Wié i sã rëchtëje. 
MËMKA: A jenëczkù, a jenëczkù. Chtos 
w ruchnach czôrnëch a biôłëch. Matizerno-
ga, to wierã bãdze jaczi pëszny kawalér. I chto 
wié, mòże bògati?
Czëc zwónk przë dwiérzach.

Zdrzadniô 2
Mëmka, Tatk, Klôsztornica, Anka.

MËMKA: (pòdbiégô do dwiérzi): A jenëczkù, 
ju je tu! Cekawé, chto to. 
Wbiégô Anka z taszą, widzącë Mëmkã przë 
dwiérzach, zatrzëmiwô sã. Mëmka òtmikô 
dwiérze i zaskòkłô copô sã. Za nią wchòdzy 
Klôsztornica.
KLÔSZTORNICA: Niech bãdze pòchwôlony 
Jezës Christus.
MËMKA: (zdzëwionô) Dobri... dzéń.
ANKA: Na wieczi wieków. Ju jidã. 
MËMKA: Cëż... cëż to mô znaczëc?
ANKA: To jô ju jidã. Bóg zapłac za wszëtkò, 
Tatkù i Mëmkò. Za wajã dobroc, za starã, cobë 
mie bëło na tim swiece nôlepi, jak sã dô. Bãdã 
do was pisac i mòdlëc sã za was. Òstanita 

z Bògã.
TATK: Z Bògã, córëchno. 
KLÔSZTORNICA: Z Bògã.
MËMKA: (wcyg w szokù) Do... do widzenia.

Zdrzadniô 3
Tatk, Mëmka. Mëmka wnet zemglałô pôdô na 
stółk, Tatk pògwizdiwô, chòdzy pò jizbie.
MËMKA: Jes... jes... wiedzôł ò tim? Në, że òna 
jidze do klôsztoru?
TATK: Sã wié! Sóm jem ji tã dbã pòdsënął
MËMKA: (z gòrzã) Co??? Czë të jes ju do 
kùńca zgłëpiôł. Naje dzeckò do klôsztoru?
Zaczinô płakac.
Najô córëchna, naje dzecuszkò zatchłé 
w klôsztorze! Pògrzébóné za żëcégò. Nie 
wëtrzimóm tegò, nie wëtrzimóm!
TATK: Le białkò, nie jiwruj sã tak. 
MËMKA: Jak sã ni móm jiwrowac?
TATK: Przëbôczë so, kògùm jô jem béł w mło-
doscë, nim jem sã zajął biznesã? 
MËMKA: Cëż të jesz chcesz òde mie? Ju jes 
czësto rozëm stracył?
TATK: Przëbôczë so, to je wôżné. 
MËMKA: Ach, hm, no... të jes béł ògardnikã. 
TATK: Në, môsz prôwdã. A gdze jem robił?
MËMKA: Në, w klôsztorze... 
TATK: Do jaczégò jednégò dnia przëjacha jed-
na nowicjëszka. I ta nowicjëszka rôz zetka sã 
z tim młodim ògardnikã, zaczãlë gadac i jak to 
przeòrisza pózni rzekła do ce: „Bóg miłoser-
ny a wszëtkòmòcny nie chcôł, bës të, dzeckò, 
tu żëcé swòje przeżëła, le sprawił, że të jes 
mùsza jaż do klôsztoru trafic, bë...
MËMKA: ...dobrégò a robòcégò chłopa 
pòtkac”. Jenëczkù, chłopie drodżi, jô ju pò 
prôwdze jem zabôcza, że të i dobri, i robòcy 
jes. I mądri, òj mądri!
Nëkô do dwiérzi.
Aneczkò! Aneczkò! Bãdzë zdrowô! Bãdzë 
zdrowô,  córeczkò mòja.  Môsz  mòje 
błogòsławiéństwò! Pòtkôj tam swòjégò 
ògardnika!
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PEJZAŻE LATA

wëkwiatowałë młodzyszczi mòtilów
szëmarzi niespòkójno słuńca łisk
na wietewkach òbsëpónëch strzébrã
płënie błogòsc strëgą nieba
na kònturach ògrodów
wëdżibają sã tłësté ptôchë
co jakno manekinë bezwstidno
pòkôzëją biust lata
w sadach głosno dëchają arómatë
przëtuloné do kwiatów
szeptającëch piesń swiata

MÔŁÔ TRANSCENDENCJÔ

dotikóm wërobinów nieba
wzniosłim kòłã wëfùliwóm rëmiã
płatkama lata
i czëjã szemarzenié archaniołów
i gwiôzdë wąchóm soczësté
bò żëcé je môłą transcendencją
w ritm harmónii swiata

PÒDSŁËCHËWAC CËSZÃ

pòdsłëchëwac pòd dwiérzama
skrôdającą sã cëszã
wastnã bez fletu bez skrzëpic
na pùstostanach stółków rozsadłą
ùczajką na kùckach 
pòd wiéchrzëzną diwanów
chłodno zazdrzóną w bezgłos gwiôzd
pòd nosã zamkłą w sobie
co jak spiący pasażéra
dotikô kùszniãcym mlécznëch blón 
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Kaszëbsczi nôród? 
„Òdroda” i „Kaszëbskô Òdroda”

„Òdroda” to kaszëbskòjãzëkòwi miesãcznik, 
jaczi wëchôdôł òd kùńca 1999 rokù do 
stëcznika 2006 rokù. Pierszi numr zwôł 
sã „Pòmòranijô. Pismiono wòlnich Kaszë-
bów i Pòmòrzanów” z zéwiszczã „Òdroda 
Pòmòrza – Òdroda Kaszëbizné” i béł napi-
sóny wnetka w całoscë pò pòlskù. Drëdżi 
numr miôł ju pòzwã „Òdroda” i w pòłowie 
òstôł zredagòwóny pò kaszëbskù. Òd czer-
wińca 2001 rokù periodik ju wnetka całi 
wëchôdôł w rodny mòwie. Jesz wiãkszé 
zmòcnienié znaczënkù tegò jãzëka jakò 
strzodka przekazënkù widzymë w 2004 rokù, 
czedë „Òdroda” zmieniła sã w „Kaszëbską 
Òdrodã”. Razã wëszło 40 numrów pismiona, 
jaczé zaczãło òd pùblikacji materiałów ma-
jącëch pò 4 czôrno-biôłé stronë, a skùńczëło 
na 20 stronach farwnégò drëkù. Przédnym 
redaktorã na zôczątkù béł Paweł Szczëp-
ta (chtëren pò kaszëbskù zapisywôł swòje 
miéństwò jakò Paùl Kąsk), pózni Grégór 
Jarosz Schramke. Pismiono w pierszich 
numrach wespółredagòwelë Adóm Kleina, 
Grégór J. Schramke, Sławòmir Fòrmella, 
Michôł Bòrzëszkòwsczi i Stanisłôw Gep-
pert. Pózni do redakcji doszlë jesz Tomôsz 

Żuroch-Piechòwsczi, Agnes Bradtke, Duszan 
Władisłôw Pażdżersczi, Mark Kwidzyńsczi czë 
Róman Drzéżdżón. Nakłôd periodikù wichlôł 
sã òd 500 do 2000 egzemplérów. Żlë jidze 
ò pòjôwiającé sã w nim pùblicysticzné gatën-
czi, to mómë pôrãzdaniowé wiadła z Kaszub 
i Pòmòrzô, artikle ò znankach spòlëznowégò 
żëcô, historiczné tekstë tikającé sã regionu, 
kôrbiónczi, dzélëczi lëteracczich dokazów, 
szpòrtë, krziżówczi, zôchãcbë, to je wsze-
lejaczé ôrtë przekazënkù dzysdniowégò 
spòlëznowégò cządnika.
Pòwstanié pismiona bëło brzadã tëch 
samëch procesów pòliticzno-spòlëznowëch 
jak w przëtrôfkù „Tatczëznë”. Terô równak 
diskùsje na témã nôrodnoscë stałë sã nôwôż-
niészé i òne miałë cësk na dobiér aùtorów, 
òpisywónëch zjawiszczów i ùsadzywónëch 
òcenów. Kategòriô kaszëbsczégò nôro-
du, to je to, co doprowadzëło nôleżników 
„Tatczëznë” do dejowégò rozéńdzeniô, 
tuwò stało sã tim, co parłãczi redakcjã 
i lubòtników pismiona. Znaczënk miało 
téż radikalizowanié sã przedstôwiónëch 
przez to karno pòliticznëch, administra-
cyjnëch i edukacyjnëch pòzdrzatków. Bëłë 
òne ògłosziwóné z wiele wiãkszim ladënkã 
emòcjów niż to sã dzejało w „Pomeranii”, 
chtërny pùblicyscë piselë barżi łagódno, na 

Daniel Kalinowsczi

Czôrno-złotô tożsamòsc. 
Kaszëbòcentriczné pismiona „Tatczëzna” i „Òdroda” (dzél 2)
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ôrt prosząco-projektowi, w zgòdze z rozsą-
dzeniama Òglowégò Zarządu Kaszëbskò-
P ò m ò r s c z é g ò  Z r z e s z e n i ô ,  j a c z é g ò  
przédnikã béł wnenczas Bruno Synak.
Przezérającë zamkłosc „Òdrodë”, jak jem ju 
nadczidnął, widzymë, że nôwôżniészą témą 
pismiona stała sã kaszëbskô nôrodnosc. Nie 
bëła òna ju krëjamno wprowôdzonô we-
strzód jinëch sprôw, òbgadiwónô òpisowò 
i metafòriczno, le wërażono prosto i baro 
mòcno. Ton wëpòwiesców ti tematiczi béł 
alarmisticzny, rozrechùnkòwi, tej-sej żąda-
jący, a nawetka òcérający sã ò ksenofòbiã. 
Przëbôcziwôł w wiele placach stilistikã 
pùblicysticzi Aleksandra Labùdë w „Zrzeszë 
Kaszëbsczi”. Hewò ju w czwiôrtim numrze 
„Òdrodë” pòjawił sã baro òstro zapisóny 
bédënk òdnowieniô kaszëbsczi kùlturë:
„Ojcom naszym wystarczały ryby stare i cuch-
nące. My po nowe wyruszamy w oceanie 
pluskające.” Spiéwałë ùrmë Krzëwògãbnégò 
w réze na kaszëbsczi Kòlberg. A më terô 
pò latach òdpòwiôdómë – mùszą wama 
sygnąc! Dosc panoszeniô so na naji Swiãti 
Pòmòrsczi Zemi. Dosc rozsądzywaniô za nas 
o nas, pòniżaniô i ùscëgòwaniô. Nie widzy 
so kòmùs pòmión Czôrnégò Grifa, je czas 
so przënãcëc bò ju niedługò gapë pòlecą 
jak brzózkòwé lëstczi. Czôrno-żôłté stanice 
zawisną na wieżach ë rôtëszach. Bùdzy so 
Kaszëbsczé Wòjskò. Miéjta bòczënk, naro-
dzył so Kaszëbsczi Mesjôsz, Stolem chtëren 
przeniese królewiónkã przez głãbòką wòdã 
i wëbawi zapadłi zómk (Sygôl, Òstrzega, 
„Òdroda” 2000, nr 3).
Nen cytat wërazno pòkazywô zgrôw do biôt-
czi ù młodëch pùblicystów kaszëbsczégò 
periodikù. Je tuwò tak regionalnô bùcha, 
jak i pòczëcé krziwdë ze stronë Pòlôchów. 
Kaszëbë jakò geògraficzny rum òstałë na-
zwóné nôwëższim epitetã jakno swiãtô ze-
mia. Wëprzédnionô je figùra kaszëbsczégò 
czôrnégò grifa jakò herbù, jaczi mô zamienic 
na Pòmòrzim pòlsczégò òrzła. Kùreszce na 
wieżach mają wisec czôrno-żôłté stanice. Téż 
zaòstałé elementë wëpòwiescë są namer-

kóné miticzno-nôrodnym znaczënkã. Bùdzy 
sã tuwò doch basniowò-realné kaszëbsczé 
wòjskò, pòjawił sã kaszëbsczi zbôwca, téż 
i bòhatér kaszëbsczich lëdowëch pòwiôstków 
– Stolem – pòdjimô sã robòtë wëzwòleniô 
kaszëbsczi tradicji ze stãgnotë i ùpôdkù.
Wspòmnióny cytat, chòc napisóny z em-
fazą i artisticznym zgrôwã do prowòkacji, 
òbjôwiô równak ôrt mësleniô i dowòdzeniô 
jinëch pùblicystów z „Òdrodë”, òsoblëwie 
Pawła Szczëptë, chtëren w pierszich roczni-
kach periodikù béł nôbarżi rësznym dzejôrzã 
pismiona, piszącym tekstë zadzérné i agre-
sywné. Pisze òn ò pòliticznëch welacjach 
(Czas nôdzeji, 2001, nr 1), ò swójno rozmióny 
robòce òd spòdlégò, jakô mô dac Kaszëbóm 
swiądã swòji etnicznoscë (Prôca ù pòdstôw, 
2001, nr 2), czë mùszebnoscë wprowôdzeniô 
samòrządnoscë i aùtonomie Kaszub wedle 
jinëch regionów Pòlsczi (Samòrządzëna ë au-
tonomijô, 2001, nr 8). W pózniészich roczni-
kach „Òdrodë” Szczëpta ju mni pùblikòwôł, 
co bëło sparłãczoné z tim, że przédnym 
redaktorã òstôł Grégór Schramke, ale z drë-
dżi stronë pismiono stało sã barżi łagódné 
w prezentowónëch ùdbach i mni zajimało sã 
pòlitiką, a wiãcy spòlëznowò-kùlturalnyma 
sprawama.
Aùtorzë „Òdrodë” z pòzdrzatkù na nôrodné 
i tożsamòscowé sprawë òceniwelë nié blós 
jinëch mieszkańców Pòmòrzô i Kaszub, ale 
i samëch Kaszëbów. Żądelë òd nich, żebë jesz 
wërazni manifestowelë swòjã kaszëbskòsc 
przez ùżiwanié gòdła czë fanë, a przede 
wszëtczim, żebë ùżiwelë kaszëbsczégò jãzëka 
w mòżlëwie kòżdi żëcowi stojiznie. Słowa 
zganieniô (a jinym razã zôchãtë) czerowelë 
nawetka do przédny spòlëznowi òrganizacji 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, jaczé 
pòdług młodëch pùblicystów „Òdrodë” bëłë 
za baro żdającé, pasywné i mało inspiru-
jącé dlô młodëch Kaszëbów (P. Kąsk, Awan-
garda – znôczi przodkòwo starża, 2001, 
nr 6). Kritikòwelë téż jiną barżi nôùkòwą 
òrganizacjã – Kaszëbsczi Institut za małą bët-
nosc kaszëbsczégò jãzëka w wëdôwónëch 
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Czile numrów slôdë jô pisôł ò Bernace Chrza-
nowsczim, tim, chtëren to „zrësził wiater òd 
mòrza”. W swòjim dokôzu „Na kaszubskim 
brzegu” nadczidnął òn, że ò kaszëbsczim 
sztrądze „w ostatnim czasie poświęciła mu 
serdeczny opis Marcelina Kulikowska w «Ku-
rierze Lwowskim»”. Zarô mùszimë rzec, że 
nen „òstatny czas” to béł lëpińc 1909 rokù. 
Wspòminczi Kùlikòwsczi pòwstałë dëcht pò 
wanodze na Kaszëbë, jaką òdbëła w tim czasu 
z całim karnã drëchów ze Lwòwa.
Marcelina Kùlikòwskô ùrodza sã 4 gromicznika 
1872 rokù w Biełosówce na Pòdolim. Ùczëła sã 
w gimnazjum w Warszawie, a tej przërodniczé 
sztudia skùńcza w Genewie. Pòtemù mieszka w 
Krakòwie, dze dzejała kòle Towarzëstwa Gim-
nazjalny Szkòłë Białgłowsczi. Bëła szkólną, ale 
czej ùjawniła, że je atejistką, tej ni mògła ju dali 
robic w gimnazjum. Zaczãła pisac repòrtaże do 
„Kuriera Lwòwsczégò”, midzë jinszima nen 
10-dzélëkòwi zachtny cykl ò Kaszëbach. 
Ju na samim pòczątkù napisa tak: „Kaszuby! 
Kraj dla nas, żyjących w Galicji czy Królestwie, 
daleki i nieco egzotyczny, mało przeważnie zna-
ny, a niezwykły wprost z tego względu, że tam 
mieszkaniec równin, pól, łąk, czy gór wreszcie 
– spotyka się z wsią rodzimą, rybacką, ludem 
nadmorskim, żyjącym pod znakiem żaglów i 
wioseł, fali i burzy morskiej, z którym we włas-
nej swej mowie porozumieć się może”. 
Dali òpisywa to, co widzała i pòznała na wa-
nożnym szlachù, chtëren cygnął òd Gduńska, 

Jan Dosz

Wanożniczka z Galicji

Òni téż rozsłôwielë Kaszëbë. Marcelina Kùlikòwskô

przez Gdiniã, Òksëwié, Wejrowò, Wiôlgą Wies, 
Kòscérznã, Kartuzë. 
Ne wanożné wspòminczi są mòcënkò 
ùbògaconé wiédzą ò Kaszëbach; i doticzącą 
statisticzi bróny z dokôzów Sztefana Ramùłta, i 
ò historii, geògrafii Kaszëb, a téż ò lëteraturze. 
Je téż dosc tëli ò mòwie Kaszëbów. Nalôżómë 
chòcbë taczé czekawé scwierdzenié, jaczé 
wierã  dzys je w dzélu aktualné: „Podobno lud 
kaszubski mało swój język szanuje. Niemiecki 
i polski, języki kościelne, państwowe, języki, 
którymi władają stykające się z ludem Kaszub-
skim klasy uprzywilejowane – wydają się im 
piękniejsze i wykwintniejsze. Brak dostatecz-
nego uświadomienia narodowego – jest tego 
przyczyną”. 
Ne repòrtérsczé òpisënczi ùbògaconé są téż 
wëjimkama z kaszëbsczi lëteraturë Hieronima 
Derdowsczégò i Aleksandra Majkòwsczégò. Ca-
łosc je baro czekawą lekturą – òbrazã kaszëbs-
czi zemi i lëdzy tu mieszkającëch na pòczątkù 
XX wiekù. Nen òbrôz jawi sã dzys jakno baro 
òdległô historiô, blëższô wierã czasóm kaszëbs-
czich ksążãt niżlë dzysdniowòscë. Wôrt nad-
czidnąd, że dzãka Jerzémù Naclowi ze Gduńska 
ne wspòminczi òstałë przëbôczoné czëtińcóm 
„Pomeranii” w 7-8 numrze 2006 rokù.
Kùlikòwskô je nadto aùtorką sédmë ksążków, 
nôwicy ò tematice historiczny. Pisa téż wiérztë. 
Ùmarła 19 czerwińca 1910 rokù w Krakòwie w 
wiekù leno 38 lat na skùtk samòbójczi smiercë. 
Leżi na Rakòwicczim Smãtôrzu.
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