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Swiãti kùmk

Przëszedł do nas zëmòwi czas:
sniegòwé rzmë, gãsté dôczi
i òstri chłód – smùtnawi sztót.
Sã chòwie zwiérz w lasné krzôczi.

A w òddalë człowiek jidze
procem wichróm, procem biédze,
dwigô smiało zdrok, stôwiô nowi krok.
Mòcné jegò rãce, nodżi
Sã nie dadzą zepchnąc z drodżi,
chòc mù wiater – rwiôrz zacął prosto w twôrz.

Nie dac sã zbic, le dali jic 
– kò wiater rôz stracy sëłë!
Chòc czasã le òstóną łzë
pò chwilach co drãdżé bëłë. 

I pò taczi grãdi stegnie 
w kùńcu dińdze, głowã zegnie,
swòji zgùbie ùmkł – ùzdrzôł swiãti kùmk.
Wszëtczim lëdzóm to je dóné
z lëchégò je dobro stóné –
Kògò wòlą je szczescé dobãdze. 

Gòdowé spiéwë
sł.: Eùgeniusz Prëczkòwsczi
mùz.: Jerzi Stachùrsczi
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Gwiżdże

Sniég sã z nieba sëpie
Jidą gwiżdżë w grëpie
Z przódkù za szandarą 
cygnie gwiôzdka z karą.

Za nią białka swòjim brzëchã 
rozgòrzonô letkò
pònëkiwô swégò strëcha, 
wëgadiwô wszëtkò. 

A kòzełk na przedze 
chwatkò bùwków bòdze
z tëłu kònik z blësą
i smierc z biôłą z kòsą.

Cëgón – kùńda stożi wiele
Bòcón dzéwczi szczipie.
Nëczi stroją dëcht do wòlë,
darë niesą w czipie.

Szôdz kòminôrz sztopie,
miedwiédz sedzy w topie,
Diôblin – czësti nara
zasłużił na smarã.

Mùzykańcë skòczno grają,
brutczi w nórtach piszczą. 
Knôpi rôd za nima gnają
– òne òczka blészczą.

Nótë do nëch spiéwów nalézeta na 
starnie: www.zkpbanino.pl

Gòdowi wspòmink

W gòdowé dnie nômili mie
jawi sã domôcô chëcz.
Na zberkù wsë z familią le 
më dbelë ò rodną zwëcz.

Ref. Te  krótczé chwile ùszłë tak mile,
tej przëszło rëgnąc mie dalek w swiat
jim wiek je starszi tim corôz barżi
jô chcôłbëm wrócëc do tëch tam  lat.

Wëzéróm w dôl dze rodny môl,
skąd ùczba nôlepszô szła 
z òjcowską dbą i matczi skrą
w nieznóné mie stronë sła.
Ref. Te  krótczé chwile...

Kòl gòdnëch chwil wspòminków dzél 
wëriwô sã z serca rôd –
na jegò dnie stanowią mie
na wiedno nôdrogszi skłôd.
Ref. Te  krótczé chwile...
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Hana Makùrôt

Wiérztë

znôwù stwòrzëła sã zëma

zemia wëłożonô tëpichã alabastru
biôławò-niewëdeptónym
pôchnącym swiéżoscą mléka
a niebò szmërgô gwiôzdkama sniegù
co pò kòszlawëch lëniach
robią òbrotë i kùcną na zemiã
zagrzëmiało mrozã
teatralno wëdżãtô
rozpiãtô na wietwiach roda
zaszeptała cëchòscą
znôwù stwòrzëła sã zëma

w głãbiznie biédnégò kùmka...

w głãbiznie biédnégò kùmka
na dzecynnëch lëbëch nóżkach
narodzył sã Bóg w cele
co przez proroków z nieba
szeptã béł wëpòwiedzony
w Stôrëch Testameńtach

w blëskòtu òkrãgach cepłëch
zemglała narôzka zemia
załiskało nôdzeją w sercach
narodzył sã swiat na nowò
òplotłi jadrama Bòga
dozéróny przez Miłosc

a na rutach mróz serdeczny
splôtô biôłé cénie różów
a w nórcëkù danka kwitnie
farwama redosnëch gestów
a człowiek kłóni głowã
przed hòstijką co dô pòkù
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Bòsé dzecã

Biôłim fùtrã òkrëti
Cëchò pleszczą aniołë,
Cëchò wspinô sã drzewò
Z ùkłónã dlô żëcô.

Tëc w kùmkù bòsé dzecã 
przëniosło cëdné żëcé,
przëniosło chwat niebiańsczi.

Jak młodé pãdë wiszni
Zaszczépionô je redosc
Nym nôbarżi cerpiącym.
Chtos pògwôłcył smùtk.

Tëc w kùmkù bòsé dzecã 
przëniosło cëdné żëcé,
przëniosło chwat niebiańsczi.

Wszëtkò lëché i złé
Wiatrã wëdmùchóné.
Zapôlony sztrëchùlc
Mô niesc wid w cemnoscë.

Tëc w kùmkù bòsé dzecã 
przëniosło cëdné żëcé,
przëniosło chwat niebiańsczi.
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Teresa Wejer

Balijô czarzélniców

SCENA 1
Akcjô dzeje sã na ùbrzegù wsë. Starka z wnëczką jidą z kòszama na grzëbë. Na greńcë 
lasa stoją sztërë czôrné kamë.

Anulka: Më tak ju sztërk czasu jidzemë do tegò dzywnégò lasa. Nalézemë tam jaczé 
grzëbë na wieczerzã?
Starka: Anulkò, to je hewò tam! W tim lese!
Jidą pò binie stegną fùl zôkrãtów.
Anulka: Starkò! Starkò! Zdrzë, jaczé wiôldżé kamë, tak cos ni móm widzóné.

Chce pòdéńc i dotknąc.

Starka: Le òstawi! To są zaczarzoné kamiénie.
Anulka: Ale co Wë pòwiôdôce…
Starka: Naja wies nazéwa sã czedës Balijô czarzélniców. Je ò ni takô legeńda…
Anulka: Smiésznô nazwa. Mòżece mie òpòwiedzec tã legeńdã?
Starka: Jem përznã ùmãczonô. Sadnij tuwò, to jã òpòwiém. Baro dôwno temù żëłë tu 
kaszëbsczé czarzélnice. Swòje miotłë szorowałë w wiôldżi baliji, bëlno dogadiwałë sã  
z pùrtkama. Jaż do czasu…

SCENA 2

Roczitnica: Terô psô ruta, wilczô jagòda, òstré pòkrzëwë i lasnô wòda…
W dënicë pòkrącã tobacznikã, pòkropiã kąsk arszenikã.
Czichnã nibë stôrô krowa i zażiwka je gòtowô.
Latawica kùlô beczkã i so nócy.
Latawica: Szuru-bùru, rôz sã żëje, zarô miotłã wëszorëjã.
Ooo! Jaż do łiskù. 
Tuńcëje z miotłą.
Jãdzãbaba: zadichónô 
Wpadła jem tu jak pò òdżiń, 
Roczitnico mòja drogô
Pòżicz mie lëbieszkù trochã
Bò mie pùrtk nie chce kòchac!
Aaa.. òddóm zelé pò niedzelë.
Rozgòrzonô A żebë gò diôblë wzãlë!
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Roczitnica: Môsz tu lëbiészk i nie czekôj, wieczór jidze, dzéń ùcékô.
Brzëdula: Czekôj! Czekôj! Nie ùcekôj! Z kògùm të terô hùlac bãdzesz?
Żebës chòcle mądrô bëła i za rodżi wzã te Smãtka,
Gra bë swiéczczi bëła wôrtnô! 
Wiém! Wiém! Wezle kòta za pazëchã. Òn cë naraji jaką niecnotã.
Jãdzëbaba: Czôrnégò kòta, pòwiôdôce… mmm… Pùja, pùja, pòjle sa.
Në… a jesz wôżnô sprawa!
Wej rëchtujta so na szabat! 
W sobótkã ò dwanôsti na Łësy Górze wëbór bãdze,
Chtërnã biésnicã òbsadzymë na nôwëższim ùrzãdze!
Brzëdula: To mô bëc przigòda cëdnô,
nôleżi wëbrac czarzélnicã na wiedno!
Roczitnica: Jô jem nôlepszô! Mie webierzta. 
Móm tu zela na miłosc, na zgòdã, na młodosc i ùrodã,
Bierz, co chcesz, móm metodã na was wszech.
Latawica: Trãpie nogą i òkrãcywô sã na miotle.
Z mòją Łiską Błiską lôtóm nad wse i miasta. 
Tam padnie krowa, tam zdechnie pies, 
Wejle, tu pòtłëcze grôd i chilnie deszcz.
Tradi radi – rumbaj di, chto je lepszi niżle jô?!
Jãdzëbaba: Cha – cha – cha
Szacher – macher, chto żëje, 
W trzë minutë móm trzë żnije. 
Wa sã ze mną liczta, bò to bãdze wajô òstatnô ùczta!
Brzëdula: A niech to wezną wszëtczé klinë… 
Móm mëslã, rozéńdzemë sã do niedzelë, chto co zdzejô na Kaszëbach, 
niech mie chùtkò zameldëje. 
Pùrtk rozsądzy waje psotë! 
Tej do robòtë!

W tim czasu, gdzes na zberkù binë bùdzy sã Rudi Miotlôrz. Wszëtkò czëje, kładze pôlc na 
gãbã w stronã òbzérôczów.

SCENA 3 
Klara, Lénka i Sztefka jidą na pòle hakòwac malënë. Mògą nócëc jakąs melodiã.

Klara: To bë so richtich zeżarł, co latos je z tą pògòdą. Gôdóm cë, tëli zelëska ùrosło, że 
nie je mòżno. Nie dómë radë tegò wehakòwac.
Lénka: Jo, pò prôwdze sama òszôc i mlécze. Mëszlã, że to je sprôwka ti czôrny.
Sztefka: E tam, głëpòtë. 
Klara: Në, chto wié, malënë miałë tak fejn zawiązóné, a terô zdrzë: pòłowa je wëmiarzłô 
i nick nie bãdze z naszégò zôróbkù.
Lénka: Në jo, chto to widzôł, w maju zëma! To wszëtkò bez tã…
Sztefka: Cziii… bãdzë le cëszi kòta. Jesz chto ùczëje. 
Klara: A czëła wa ò tim: Frãc z naszą Anką miôł sã żenic, miało bëc wieselé, a òni so 
rozeszlë.
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Lénka: A Marija Józef! A cëż sã stało? 
Klara: Në, Ance sã òdwidzało. Pewno ta stôrô spòd lasa da ji jaczés zelé i terô Anka 
pòzérô za Bòsym Antkã, a ò Frãckù nie chce ani czëc.
Sztefka: A Frãck spòsobny kawalér, fest dorobiony, miotłë z chróstu wërôbiô. 
Leno taczi krëjamny.
Klara: Lëdze gôdają, co je wëùczony i mô krëjamną wiédzã.
Lénka: Czej mô taką wiédzã, mòże bë co pòradzył. W ti naji wsë dzeją sã dzywné rzeczë: 
nama dzysô krowë weszłë w szkòdã.
Klara: Jo, a mòji mëmce mlékò skwasniało. A reno jesz pies zdechł.
Sztefka: Ala weter! Cëż jesz?
Klara krzëczi.
Sztefka: Co tam wrzeszczisz?
Klara: Nie widzysz të czôrnégò kòta? Wejle, tu hewò przebiegł kòl mòji nodżi.
Sztefka: Tej Klaro, plwij bez lewé remiã.
Lénka: A mariczné bùksë, taczi môłi pùjk i ò to tëli trzôskù, cëż òn Cë mòże zrobic?
Klara: A widzysz te jegò swiécącé slépia? Cos lëchégò mie so przëdarzi.
Sztefka: A tam, të jes głupô w rozëmie.
Klara: Jô nie jidã hakòwac! Nie jidã i kùńc! Żódnô sëła mie nie zmùszi!
Sztefka: Nama sã trafia richtich dzëwôczka, cha, cha.
Lénka: Jenësa, widzysz te cemné blónë? Na piorëna, to so tak chùtkò zacygô.
Klara: Cos niepojãtégò. Mùszimë sã gdzes schòwac.  
Sztefa: Tu, chùtkò.

Czëc je grzëmòt, deszcz i smiéch czarzélniców.

SCENA 4
Zaczinô sã sobótka i wëbiér królewi.

Brzëdula: Roczitnico! Łiskawico! Biésnice! Przëbiwôjta na sobótkã.

Przëlatiwają na miotłach. Robią wiele trzôskù.
Dzysô sã biôtkùje dzéń z nocą i mòc dobra z czôrną mòcą.
W swiãtojańską jasną nockã, hej, biésu zagrôj nama skòczną nótkã.

Pùrtk ze skrzëpicama: Terô më so sztërk òdpòczniemë i tobaczi zażëjemë.
Roczitnica: Dodôwô zelów do ògnia.
Czëc je smród sarczi i smòłë,
Przëszedł czas wëbòrów, chtërna z nas òstónie diôblą cotką.
Pùrtk ze skrzëpicama: Mùszi bëc chitrô i skùtecznô,
Piãkno czarzëc i tuńcowac,
Lëdzczé dësze marnowac.
Do te jesz kùsëc, psocëc,
Wënëkiwac dobré mòce.
Meldowac mie flot, to ju nie je szpòrt.
Roczitnica: Synk Andże mô gòrączkã, je bladi jak scana, 
Czej zechcã, nie dożëje nawet rena.
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Smieje sã.

Brzëdula: A ù starczi za mòją sprawą padła krowa i kùrczãtów pòłowa.
Jãdzëbaba: Ta Lénka ze wsë tak sã welãkła mòjégò czôrnégò kòta, że nie szła ji żódnô 
robòta.
Łiskawica: Jô jem Łiskawica, zséłóm piorënë,
Në… czasã sëszã, tedë schną malënë.
Pùrtk: Cëż na gromisza! Co je gróné! To je do òbsmianiô, te wasze dzejania są do bani! 
Blós tëli! Jem znerwòwóny, że nie je mòżno!
Jãdzëbaba: Do diôchła, co jô tu czëjã! Stara jem sã, jak mògła, jaż so krziże przemògła. 
A të jes rozgòrzony?
Brzëdula: Co?! Nerwés. Czej jô przelecã bez wies, gãsë dżiną, kùrë jôj nie znoszą, wiater 
pich na pranie niese… I to jesz cë mało?! 
Roczitnica: Mónika z młodim Władkã je rozlazłô, do lubczikù doda jem kąsk szaleju  
i arszenikù. Nie doceniwôsz Pùrtkù naszich zalet, bãdzesz so w kòtle smażił stale!
Łiskawica: Szorowa jô w balie mòjã Łiskã całé noce,
Cobë nabra bëlny czôrny mòce. A të… Spieklony 

Machô w jegò stronã miotłą.

Pùrtk: Nëże!!! Ùderziwô skrzëpicama ò zemiã. Kùńc te trzôskù!
Szkòda czasu na te sztridë, 
Nie marnujmë ani chwile.
Pòmeslënk móm taczi. 
Do dwanôsti niech tuńcëją biésnice wkół ògniszcza. 
Chtërna zawładnie mòjim sercã, ta bãdze mie nôlepszą i pierszą.
Biésnica: Zgòda! Niech cë bãdze!
W górã tëpa, w górã rodżi.
Niech nicht nie òszcządzô nodżi.
Hej, miotlëce! Hej, do tuńca! Jaż do zôchòdu słuńca.

Tuńc z miotłama.

Pùrtk: Ala weter! Tuńc szôlony!
Hej, na jezoro, na głãbòczé
I na las zelony.
Hej! Pôli sã sobótka!
Òdżin – wid, bãdze badac,
Gdze miłosc, gdze zdrada.
Kòmù redosc, kòmù żôle,
Wëbiéróm Łiskawicã i tëli!    

Òbjimô jã. 

Jãdzëbaba: Z płaczã. A jena jo! Jô wiedza, że tak bãdze.
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Roczitnica: Za rok jô mù zatuńcëjã i pòkôżã, chto mô ògón i rodżi! 
Brzëdula: Spieklony Pùrtk, przegrzecha. Mie nie wëbrôł, móm pecha.
Jãdzëbaba: A niech so jidze do wszëtczich diôbłów.
Roczitnica: Głupi Pùrtk jesz tegò nie wié, 
Czej gò Łiskawica pò pùklu wëgrzmòcy miotłą, 
Tej òn przezdrzi na òczë.

Rudi sëpie cos do ògnia, ale czarzélnice tegò nie widzą.

Brzëdula: Cos mie bierze na spik.
Roczitnica: Òczë mie sã zamikają. 
Jãdzëbaba: Përznã sã pòłożã. 
Łiskawica: Jô téż. Jem takô spiącô… Spik mie dobrze zrobi.

Czarzélnice kładzą sã wkół ògniszcza i ùsniwają. Wchòdzy Rudi, pòdmieniwô miotłë. Czëc 
pianié kùrona. Zriwają sã.

Jãdzëbaba: Kùr ju pieje! Hej, biésnice!
Bierzta miotlëce.
Szuru-bùru, nëże Łiskò Błiskò!
Rôz, dwa, trzë,
Wezże ùnies mie!
Zmieniwają sã w kamë.

SCENA 5
Wnëczka i starka.

Starka: Widzysz Anulkò i òd te czasu stoją tu te kamë i kòżden mô swòje miono: Karlińczi 
Głaz, Sarkòfag, a ten so zwie Balijô Czarzélniców. 
Anulka: Mmm… Smiésznô pòzwa. Jidzemë na te grzëbë

Schòdzą z binë.
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Henrik Jerzi Mùsa (rocznik 1947), ùrodzony w Sopòce, ùrosłi w Pùckù, a mieszkający we 
Gduńskù, jim dali w latach tim wicy wrôcô do rodnégò miastka nad Wikã kòle Swôrzewsczi 
Matinczi. Zadebiutowôł tomikã pò pòlskù „Wiersze z Kaszub” (2005), a pòtemù pòjawia sã 
wnet całô réga ksążeczków w rodny kaszëbsczi i pòlsczi mòwie. Nôczekawszé wierã są tomiczi: 
„Mój kaszëbsczi swiat” i „Co wëspiéwałë dënëdżi Wikù”. Do te czile ksążków wspòminków 
w cyklu „Ùretac òd zabëcô”, w jaczich przëbôcziwô Pùck i òkòlé w latach swòji młodoscë. 
Miasto to baro mù je za to rôd. Kò niejedną òdbarzëło gò nôdgrodą, na co Mùsa barżëczkò 
mô zasłużoné. 
Kaszëbskô spòlëzna sparłãczonô w Zrzeszenim téż dozdrzała zwënédżi ùtwórcë, co 
przësztãplowa „Skrą Òrmùzdową”. Gwësno béłbë ju czas pòmëslëc ò Medalu Stolema. Kò 
w òbjim ti nôdgrodë mùszôł bë téż wsadzëc rézowanié artistë pò wszelejaczich nórtach 
Pòlsczi i Zôchòdu mët, dze wszãdze wëkazywô snôżotã a piãkné wôrtnotë swòji Tatczëznë. 
W tim tu czasu rëchtowóny je ju pòsobny tomiczk wiérztów z cyklu „Co wëspiéwałë dënëdżi 
Wikù”. Ne czile wiérztków w nim sã nalézą. (ep)

Mòje miasto

Miasto
zamòcziwô stopë w Wikù

Góra
Swôrzewskô wchôdô w dënëdżi
dënëga
niese szczątk mòdrégò sklepieniô
kùter
òdpłiwô w promiszkach słuńca

nad Wikã
słunuszkò w pełni

chójka
kòlibie sã jak dënëga
czirczi
zsziwają krzikã niebò

Pòeta Pùcczégò Wikù

Wieczór

Elë i Genkòwi Prëczkòwsczim

wieczór ùdżibô sã
pòd cãżara lãpów
za òknã wieczórny widnik
łiskający widama 
w kùrtinie spiekòtë
wschòdny latny wiater
niese lëpińcowé pôchë z ògroda

miesądz wëszedł z mòrza
jak pòmión słuńca
kùlô sã pò wale

wieczór
parmienisti
jak słunuszka ùsmiéch
to jak perełka
òprawnô w złoto pamiãcë
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Ò czim spiéwô Zatoka?

wzéróm
na widnik Zatoczi
ze sztrądu
mòjégò pòrénkù jistnieniô

Wik
mie wtopiwô w nieskùńczonosc
chòc
nié pierszi rôz gò widzã

ò czim spiéwôsz
mòja Zatokò?
cëż òbiecywôsz
Góro Swôrzewskô?
cëż ùkazywôsz
w swòjich łiskach
rozewskô blizo?

dënëdżi
òdmienioné wchôdają na sztrąd
òdpłënął jô
w czas i przestrzéń wiodra

Mój dodóm
Drëchnóm i Drëchóm z klasë

pòczątk drodżi
pierszé redoscë
pierszé smùtczi

park z mòjich snów
ùstrzecha fùl marzeniów
pòrénczi nad Wikã
szpacérë pò błotach

na wspòmink dodómù
snôżi robi sã swiat  
                                                                     
  
òstôł w pamiãcë
pòrt, rénk, park
dze na zymkù kasztanë
kwitłë na szkòłowim pòdwòrzim
jesenią zbiérôł jem jich brzôd

tam òstało
niejedno marzenié

tam swiergòt czirków
nafùlowało rum Zatoczi

wiater drëch
mëslë mòje znaje

Stegna_czerwiec _2014.indd   11 2014-12-03   14:24:04



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

12

Chceta krëwi? Chceta. Jo. Gôdôta, że nié. Jo, 
gôdôta, a rzëgôta. Mglejeta. Krëwawi blutczi 
w gãbã nie weznieta, ale za krëwią wa jesta. 
Jo, jo. Ni ma co gadac, ni ma co sã sromac, 
zwierzãta, co sznëkrëjeta pò zdrzélnikach za 
krëwawą blutką. W swòjich internetach za 
nią szukôta. Leno żebë bëła dalek òd waju, 
dalek. Kò nie chceta czëc ji pôchë.
Jô krëwiã móm widzóné. Krëwiã móm 
pùszczoné. Krëwiã móm szmakóné. Krëwiã 
móm czëté. Bezswiądno a swiądno. Bë żëc.
W krëwaw i m,  bezgrzésznym,  przez 
ksãdza pòbłogòsławionym akce jem béł 
spłodzonym. W wzdichnienim, w jãknienim, 
w nym pierszim bólu łakòtnym spłodzëlë 
mie prawi tatk z prawą nënką. Tak gôdelë. 
Tak jem czuł. Je to abë prôwda? Kò mòże 
ksãdza w nym akce nie bëło. Bóg béł. Na 
gwës béł. Bò jô jem.
W  k rë w i  b é ł  j e m  ro d zo ny.  Z  b ó l ã . 
Z krzikã. W bezswiądze widny a krëwawi. 
W niepamiãcë. W ùrzasu ómë, co ùzdrza nen 
krëwawi czôpk na mòji głowie. Chwôca różeńc 
a zataca sã w mòdlëtwie. Na sztërë lata. Tej 
ùmarła. Taką jã pamiãtajã. Czôrną, zataconą 
w nórce jizbë. Stôrą, zmôrloną, wmòdloną, 
dôczną, ze zdrokã w òbrôz Czãstochòwsczi 
Matczi zazdrzónym. Za mie sã mòdla. Za mie 
wëcérała czôrné pôcorë różeńca.
Mającë piãc lat òszmakôł jem krëwi. Pãkł 
szos. Zabił jem bracynã. Z zabôwczi, co jô 
jã w dzecné, niespòkójné a chcëwé rãce 
chwôcył. Pãkł szos. Serce pãkło. Pãkło 
sëmienié. Z tatka, lesnégò, flintë zabił jem 
môłégò brata. Mòjégò môłégò brata. Jezë!
Mëslôł mój tatk ò ni, czej jednôsce lat pózni 
pôdôł trafiony niemiecczim szosã? Mëslôł 

Róman Drzéżdżón

Naju krëwia
ò ti nabiti flince, co jã pò jachce na stole 
w paradnicë miôł òstawioné, a sóm szedł 
bùszny dzëka òprawiac? Mëslôł ò mie? 
Mëslôł ò bezswiądnym mòrdarzu? Mëslôł 
ò swòji białce, co w sôdzë pita ò niegò 
niemiecczégò wachtarza?
Mëslôł òn, czej z jinszima leżôł w krëwawi 
kùlë? Czej na òtemkłé z ùrzasu òczë sëpelë 
mù piôsk? A mòże nie béł ùrzasłi. Mòże 
béł spòkójny. Cekawi, cëż tam ù górë, w ti 
mòdroscë, nad tima gajdama tacy.
Jô pamiãtajã. Wszëtkò pamiãtajã. Béł 
jem tam tedë z mëmą. Przed ną sôdzą. 
W  m ù ń d u r k ù  za p i n ó ny m  k n ą p a m a 
zdobionyma pòlsczim òrzłã z kòruną. Młodi 
bòhatéra. Młodi glëpéra. Stojôł jem przed 
Panã. Taczi malinczi pòd jegò zdrokã. Taczi 
ùrzasłi. Bòjący. Tedë òn béł Panã. Nen 
wachtôrz niemiecczi, chtëren miôł prawò 
dac mie w gãbã. 
– Du polnische Schweine! – riknął. – Weg, weg.
Wnenczas jegò bëło prawò. Mój béł leno ból. 
Mój béł ùrzas. Mój béł górz. Stolemny górz. 
Stolemny strach. Mòja bëła krëwia, płënącô 
pò lëpach łizawą stegną. Mëmë bëłë łizë, 
nimòc a mòdlëtwa òpòcuszkù szeptónô.
Pamiãtajã ne grzëmiącé szosë, co më 
je nazôd òb drogã dodóm jidącë czëlë. 
Pamiãtajã nen mój strach a chùtczé, 
nadzwëk spòkójny mëmë szeptanié „wieczny 
òdpòczink dôj mù Panie, wieczny òdpòczink 
dôj mù Panie”. Mia czëcé, przeczëcé, 
widzenié? Òna wiedza. Òna dobrze wiedza. 
Wiedza rëchli. Wëczëta to z òczów negò 
wachtarza, co lózy ju tedë sôdzë pilowôł?
– Tatk nie przińdze dodóm – rzekła do mòji 
sostrë, co za nama doma żdała. – Nie przińdze 
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nazôd… Krëwia chilnãła. Jegò krëwia wmikłô 
je w las. W jegò las. Kòchóny las.
We dwie klëkłë kòl se płaczącë a całą noc 
òdmôwiałë krëwawi różeńc. Bòlesny, 
pùstonocny różeńc. Krëwawą zmòklëzną 
w Ògrójcu pò tatowëch skarniach ceczący, 
krëwią na Gòlgòce z jegò, kùlą przebitégò, 
bòkù triskający. Z jegò krzikã, z jegò bólã, z jegò 
slédnym, bòlącym sëmienié, wspòminkã ti 
flintë, co jã tedë w paradnicë miôł òstawioné, 
a sóm szedł bùszny dzëka òprawiac.

***
Wszëtcë pòdpisowelë. Ną lëstã pòd-
pisowelë. Krëwawą lëstã. Trzecą. Ti wszëtcë 
Szornakòwie, Wittbrodtowie, Blockòwie, 
Szombùrchòwie, Perszonowie, Ùstarbòwscë, 
Kònkòlowie,  Rutowie,  Rathnałowie, 
Scheibòwie, Miotce, Sornowie… Mielë prawò. 
Łaskawò delë jima to prawò. Gwôłtã prawò 
delë. Prawò do ti kroplë germańsczi krëwi, 
co płënã w jejich żëłach. We wszëtczich za-
sedzałëch na ti zemi płënãła. Mùsza płënąc. 
Na krëwia niemieckô, òlãderskô, frizyjskô, 
szwédzkô. Płënie. Krëwia, jakô ju dôwno wmi-
kłô bëła w ną zemiã. Krëwia, co nie chcała, 
ni mògła pò niemieckù gadac, nie chcała, ni 
mògła żëc. 
Łaskawò delë jima prawò słowiańską krëwią 
skażoné. Le do smiercë zdatny bëlë. Do 
smiercë pasowny. Na òfiarã, co jã mielë złożëc 
na krëwawim wôłtarzu wòjnë. Jidącë na niegò 
wëcmanim ze Szwabama, Westfalczikama, 
Bawarczikama, Aùstrijôkama, Prësama…
Mëma jistno jak jinszi pòdpisa. Krëwawiącym 
sercã pòdpisa. Familiô prosa. Familiô błagała. 
Familiô chcała. Familiô żądała. 
– Jakno jedurnô z naji familii cëzą krëwią 
jes skażonô. Pòdpiszë! Dzôtczi môsz. Kôrtczi 
dostóniesz. Wewiezą ce. Stutthof!
Czôrnym tintã na papiórze, chtërnémù 
namienioné bëło mòją krëwią na wschòdze 
spłënąc, pòdpisa mëma. Nie béł jem ùstny. 
Mùszôł jem jic szlachã namienionym mie 
bez mëmã. Mòjã mëmã. Mòjã dobrą mëmã. 
Mòjã mądrą mëmã. Mòjã znienawidzoną 
w ti gòdzënie mëmã.

***
Nalazła mie babùszka. Mòja stalingradzkô 
babùszka. Kòchónô ruskô mamëczka. Ale 
ùreta mie mëma. Słowò. Mëma – słowò 
szeptóné w gòrączce. Babùszka wëdzarła 
mie smiercë. Zataca na swòjim klinie.
Nie dôł mie na zabicé, mój stôri, pòmôrlony, 
zgrużdżony a mòcny dobrocą aniół. Nie 
dôł na zabicé ani czôrnym, ani czerwònym, 
chtërny, rôz jedny rôz drëdżi, przëchôdelë. 
Jedlë, pilë, bilë, w kôrtë grelë, tuńcowelë. 
Córkã swòją rodzoną j ima dôł.  Sëna 
rodzonégò dôł. Mie nie dôł. Bëlno zatacył, 
òchrónił. Aniół mój stôri.
Czej jem zymkòwégò słunuszka parmiéniów 
mòc chwôtôł .  Czej  mòdroscą  n ieba 
teskniączkã za dodomã lékarził, chwôcëlë 
mie. Pòjmelë. Rozstrzélac chcelë. Babùszka 
nie da. Òchrónia. Córkã dała. Sëna dała. 
Mie nie dała! Dze terô jes babùszkò 
mòja kòchónô? Miôł cë chto twòje cało 
pògrzebóné? Miôł cë chto krziż pòstawioné? 
Miôł cë chto mòdlëtwã za ce wëszeptóné?
Nëkóny bez chleba. Nëkóny bez wòdë. Noc, 
dzéń a noc. Ò pòréńkù dozdrzałë mie òczë 
òtroka króla Dawida. 
Nôprzód bił do krëwi, terô òn mój Pón, tej 
pitôł:
– Skuda ty?
– Pòlskô, Pòmòrskô, Darżlëbskô.
– Òd Pùcka jes? 
– Jô jem.
– Miasto znajesz? Waju swiãté miasto 
znajesz?
– Znajã…
Zasmiôł sã. 
– Waju swiãté miasto. Swiãté miasto 
grzésznëch lëdzy, co kòl Niemca ë Żëda 
nie chcało kùpiac. Mòje miasto. Bëło to 
mòje miasto.
Wëczuł mòjã nôdzejã. Pòsmùkôł pò głowie.
– Terô jem, dze jem, a të… Të môsz 
szczescé! Mòże më sã spòtkelë, mòże më 
sã nie spòtkelë. Nie pamiãtajã, żebë twòja 
familiô sfórtowa mie co lëchégò zrobic. Nie 
sfórtowa… Dosc chùtkò jem wëjachôł. Nie 
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wiész, synkù, jaczé të môsz szczescé, że jô 
chùtkò wëjachôł. 
Smiejącë sã smùkôł mie pò głowie.
– Dawôj. Biôj. Nakôrmic jegò!
Czëjã nen jegò smiéch. Czëjã szmakã negò 
chleba.

***
Szedł jem. Szedł a krëwawił. Bez Wisłã jem 
szedł, bez Òdrã jem szedł. Do przódkù. 
Z czerwionyma towariszczama.
Dzéń trzecy. Napiti. Pijemë. Z kùzyną. 
Weteranowie z wòjnë swiatowi. Ti drëdżi. 
Dlô najich tatków drëdżi. Dlô naju pierszi. 
Wiôldżi. Nôwikszi. Weteranowie, co chwôlą 
sã swòjima wòjnowima stegnama. Pijemë. 
Za tëch, co ju ni mògą z nama wëpic.
– Monte Cassino – pòdcygnął rãkôw kòszlë. 
– Hewò zdrzë. To òd bracynë. Tak mëszlã… 
Czëjã. Wiém. Òd bracynë na pamiątkã. Do 
smiercë mdã miôł ną pamiątkã. Le tëli pò 
nim òstało… Rena. Mòja rena rãką bracynë 
zadónô. Béł tam. Òn tam béł. Wiész? Jo, na 
ti górze. W nëch grëzgòtach pòschòwóny. 
Zatacony. Òstôł tam! Na wiedno. Wiész? 
Zabił jem brata! Brata jem zabił. Rozmiejesz? 
Młodszégò jem zabił. Piãc minut. Młodszégò. 
Czuł jem to. Tedë jem to czuł. W tim 
sztócëkù. Pòcygnął jem a czuł. Më wiedno 
czëjemë. Më z pôrków, më równy, më jedny 
– czëjemë. Mòja kùla gò trafia. Mòja! Z ny 
rãczi… Rozmiejesz to? Rozmiejesz! Rozmiéj! 
Do szwernóta, gôdajã cë, rozmiéj! Nick 
nie rozmiejesz. Monte Cassino. Casino. 
Czerzwioné maczi na Mònte Cassino… Léj, 
léj. Czerzwioné wino léj. Nié, sznapsa léj, 
sznapsa. Jawohl?! Tak je!
– Rozmiejã… rozmiejã… rozmiejã… Pamiãtajã. 
Dobrze pamiãtajã. Miôł jem piãc lat. Skarniów 
nie pamiãtajã. Pamiãtajã szos. Trzë lata miôł. 
Trzë! Pamiãtajã chlëch. Chlëch. Łizë. Pôcérze. 
Dochtora. Nie płaczë, mëmkò nie płaczë, 
tatkù nie płaczë, sostro nie płaczë… żij môłi 
bracyszkù… żij. Léj! Nie płaczë.
– Léj, kùzyna, léj. Cëż nama òstało, léj, léj… 
Cassino. Monte Cassino. Maczi czerzwioné. 
Czerwionô krëwia braterskô. Rozmiéj! 

Kùreszce zrozmiéj! 
Rozmiôł jem.

***
Szluk z bùdlë. Strzél. Szos. Marijo Józefie 
swiãti! Matkò Bòżô! Zatacëc sã! Schòwac! 
Ùkrëc! Ùcekac! Dze? Wszãdze smierc. 
Wiornąc! Jak nôdali, flot. Dalek òd smiercë. 
Zewsządka smierc. Zewsządka na grëzącô 
pôcha. Pôcha smiercë. Jezës Marija! Jezë! 
Mëmkò! Grzëmòt. Łiskawica. Pich. Grzëmòt. 
Pich. Jãk. Jôch. Pôcha smiercë. Grëzącô òczë. 
Je ju krótkò. Je Biôłô. Wieczny òdpòczink 
dôj mie Panie. Wieczny òdpòczink dôj mie 
Panie. Dôj mie Panie. Amen dôj mie Panie. 
W nëch grëzgòtach pògrzebi mie Panie. 
Òdpòcznienié dôj. Dôjce mie Panie. Żëc 
dôjce Panie. Żëc! Uraaaaa! 
– Dawaj! Uraaaa!
Òczë dzecka.
– Nicht schiessen! Hitler kaput!
Stojôł naprocëm. Malinczi. Taczi malinczi. 
Knôpiczk. Òtrok Hitlera. Krëwi. Chcã krëwi. 
Kaput! Kaput! Kaput! Jegò ni ma. Nie bëło. 
Nie bëło negò môłégò berlińczika. Ni ma 
negò synka swòji niemiecczi mëmë, co 
miast swiãtim krziżã przeżegnaniô naùcza gò 
hajlowac. Ni ma negò synka swòji niemiecczi 
mëmë, co jemù miast prôwdzëwégò 
Testameńtu „Mein Kampf” czëta. Hitler 
kaput! Nicht schiessen! Jegò òczë. Widzã 
jegò òczë. Je w nich jegò strach. Mój strach. 
Czëjã gò. Òn nie béł môłim berlińczika! Nie 
béł dzeckã. Scërzã béł. Szwabszim scërzã. 
Krëwi. Krëwi chcã. Chcã żëc. Kaput! Kaput! 
Kaput scërzu! Za môłégò bracyna, co jes gò 
mòją rãką zabił. Za tatka, co tatk twój gò 
zabił. Za mëmã, co lëstã pòdpisa. Za sostrã, 
co kòl Niemca służëc mùsza.
– Nicht schiessen, nicht schiessen…
Tedë ùkrziżowelë mie pierszi rôz. Krziż delë. 
Bruny krziż. Bruny jak pich Berlëna, jaczi 
pòchòwôł negò môłégò berlińczika. Móm gò 
w szëflôdze. Móm schòwóné. Niech znaczi 
mòjã zemską stegnã. 

***
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Żelôzny krziż dostôł brat chłopa mòji sostrë. 
Krziż drëdżi klasë. Eisernes Kreuz II Klasse 
dostôł. Za dzyrzkòsc. Za renë. Za bicé. Za 
zabicé. Ùnteròficéra. Òchòtnik!
Zd rz i j ta  l e .  Ò b ró ń cowi e .  Jegò  b rat 
w trzëdzestim dzewiątim Hélu bronił. 
Séwnikòwi bòhatéra. Òn w sztërdzestim 
piątim. Jistno rozkazów słëchelë. W jistnëch 
bùnkrach sedzelë. Jistno strzélelë. Jistno 
mielë strach. W jistnëch lagrach sedzelë. 
Pierszi w trzëdzestim dzewiątim, drëdżi 
w sztërdzestim piątim. Sedzelë bracynowie 
z  j i s t n y m  n ô z w ë s k ã  z a k ù ń c z o n y m 
sarmacczim, szlachecczim –sczi. Z jistnégò 
òjca, z jistny nënczi, z jistny zemi, z jistny 
krëwi, z jistnégò jãzëka. Dwaji bracynowie. 
Bracynowie, co pòdôwelë so rãkã, le nie 
gôdelë. Nigdë nie gôdelë. Do smiercë. 
Môłczelë. Nie zdrzelë so w òczë. Jeden 
nasz, drëdżi jich. Chtëren nasz? Chtëren 
jich? Wôżné to? 
Krziże téż mają jistné. Marmùrowé. Jeden 
kòl naju stoji, drëdżi tam – kòl nëch. Jesmë 
jesz më, a są jesz òni? Chto są ti më? Chto 
są ti òni?

***
– Miôł të ale szczescé, bracyszkù, miôł 
të szczescé. Nie dôł jes sã. Nie dôł jes sã 
smiercë. Ani tam pòd Stalingradã, ani 
w Berlënie, ani w nym lese pòd Òlsztënã. 
Miôł të ale, bracyszkù, szczescé. 
Terô tak gôdô. Tedë, za żëcégò, nie gôda. 
Gôdô do mie w snikù. Ùsmiéwô sã. Pësznô 
sosterka mòja. Tedë më nie gôdelë. Ò tim 
më nie gôdelë. Jô nie gôdôł. Òna nie gôda. 
Nicht nie gôdôł. Leno szeptë czëc bëłë. 
A bëło ò czim gadac? Ò czim gadac? Òna 
wiedza. Jô wiedzôł. Wszëtcë wiedzelë. Na 
sëmienim wòjnowé dzeckò mia. Bãksa. 
Czôrnoòcznégò bãksa. Sztërdzesti piąti 
rocznik. Mëslôł bë chto – lëchi rocznik. 
Mia gò z taczim jak jô. Mia gò? Mòcą ji gò 
dôł. Jô z taczima szedł. Z mòcnyma midzë 
nogama. Remiã w remiã. Na Germańca më 
szlë. Towariszcze. Drëchòwie. Za òjca, za 
mëmkã, za sostrã. Ùraaaa na Germańca. 

Sostrã z bãksa òsta pòd nają drogą. Sostra, 
kùzynka, sąsôdka. Jem to widzôł. Wszëtkò 
jem to widzôł. Prawò wòjnë.
– Jezë! Dôj mù wieczné òdpòcznienié – 
szeptałë ji lëpë. – Nie rodzë sã, nie rodzë sã… 
Za czim cë na swiat? Swiat mdze cë lëchi. 
Wrócë skąd jes przëszedł. Biôj do Bòga. Bòże 
wezce jegò. Wezce jegò. Bóg wzął. Jo, jo. 
W krëwi cëzy pòwstôł, w krëwi swójsczi 
rodzony, z krëwi lëdzczi zrodzony. Jakô 
krëwia w nim płënie? Mòja? Nasza? Cëzô? 
Lëdzkô? Bòskô?
Chcôł żëc.  Miôł żëc.  Mùszôł żëc.  Żi ł . 
Żëje. Z Bògã żëje. Pòcechą mëmczi béł. 
Sosterczi mòji pòcechą. Drëdżégò, negò 
z prawégò, dobrégò òjca, w Gdinie zabilë. 
W sétmëdzesątim zabilë. Pòchòwelë. 
Flot. Jakbë gò nie bëło. Trzecy, nômłodszi, 
wëjachôł. Wëjachôł tam skądka przëszła 
familiô jegò ómczi. Dôwné dzeje. Dôwny 
lëdze. Dôwno z pamiãcë gąbką czasu 
zacarti. Òlãdersczi prastarkòwie. Na jejich 
stôrëch zemiach sedzy. Tam żëje. Jesz 
żëje? Mòże je w ti naszi dôwny, swiãti zemi 
pòchòwóny?
Nen pierszi, cëzą krëwią skażony, żëje. 
Pòcecha mëmczi żëje. Mòja pòcecha 
żëje. Wùje wspòmòżenié. Stôrégò wùje 
sostrzónk mileczny. Synk z grzésznégò 
òjca spłodzony. Z grzéchù pòwstôł jes. Bez 
grzéchù żëjesz. Òjcze dëchòwny. Sostrzónkù 
mój rozmòdlony. Òjcze mój. Mòdlë sã za 
nama. Rozgrzeszë mie.
Léj, synkù, léj. Dëchòwny òjcze léj we mie 
łaskã pòcechë. Mòdlëtwą sëmienié ùkòlibie. 
Za mòją babùszkã zmówi „Òjcze nasz”, 
za ópã różeńc zmówi, za kùzyna z Monte 
Cassino „Wieczny òdpòczink”. A za mie jaką 
litanią… Pòcechò mòja.

***
Pijã. Mój kùzyna òd mëmë stronë téż pił. 
Le rôz. Wzãlë gò. Nôprzód na szkòlenié. Tej 
w ban wsadzëlë. W daleczi swiat wëwiozlë. 
Dalek, dalek. Do Francëji wëwiozlë. Tam 
czas mùdzył. Bùlewkama strzélôł. Nożã 
skrobôł. Maliszk béł, tej gò na marinôcza 
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wzãlë. Na bôt. Na Kanał La Manche. Szczescé 
miôł. Wiedno miôł szczescé. Dze le béł, 
miôł szczescé. Co le robił, miôł szczescé. 
Kaptéńsczi bòrsza.
– Dobri człowiek to béł – wspòminôł kùzyna. 
– Dobri. Më ju wiedzelë, le nicht nie gôdôł, 
że kùńc je krótkò. Za taczé gôdczi to bë dało 
paf. Abò pòwrózk na szëjã. Jo, a òn mie 
gôdô të Polchowsky môsz jesz ùrlop. Jedzë 
do mëmczi, jedzë do tatka. Jedzë dodóm. 
Wnetka kùńc wòjnë, rozmiejesz, a òn mie 
gôdô, jedzë dodóm. Rozkôz. Jadã. Tatk nie 
wierzi. Mëma nie wierzi. Synk doma. Co za 
redosc. Synk pòdfùtrowóny. Synk wëpaniałi. 
Bëlno ce tam fùtrëją, co? Kòl kajzera téż 
dobrze na bôtach fùtrowelë. Tidzéń minął. 
Synk nazôd chce jachac. Jachac nazôd 
w taczi czas? Na wòjnã? Za czim? Zatacë 
sã dzes. Schòwi. Dożdżë. Przeczekôj. Frãc 
ju dwa lata przed wòjskã sã krëje. Za białkã 
gò czasã przezeblôkają. Jednégò dnia rôjca 
za nim szukôł. A dzeż bë sã we wòjnã żenił? 
Tu wszãdze naszi. Nawetka ti Niemcë są tu 
naszi. Znajesz jich. Rusk wnetk mdze tuwò. 
Miesąc, dwa, trzë, sztërë. Befehl ist befehl. 
Rozmiejesz? Rozkôz. Jadã nazôd do mòjégò 
kapténë. Jadã cuchã. Z Niemcama z Prus. Fùl 
jich, fùl. Ùrzasłëch. Zbiédniałëch. Czôrnëch 
òd pichù. Pògrëzłëch òd wszów. Wszãdze fùl. 
Cuch nima napchóny. Ne dzecë. Mój të Bòże. 
Żôl, jesz dzysô żôl. Nieżëwé dzecë z cuchù 
wërzucelë. Kapténa nie wierzi. Zgłëpiôł të? 
Pitô. Cëż të pòwiôdôsz? Nie rozpòwiadôj! 
Nakazëje. Befhel ist befhel. Pijã, delë mie 
wëpic. Kapténa wchôdô do òficérsczi mesë. 
Kùńc. Gôdô. Kùńc. Òficérzë wstôwają. 
Bacznosc! Kapténa cziwie na mie. 
– Léj – pòwiôdô – se téż. 
Pijemë. To nie je do wiarë. Òficérzë rikają. 
Jak dzecë. Môłé dzecë. Serotë pò wiôldżi 
Rzeszë. Trzecy Rzeszë. Łizë jima ceczą 
strużkama. Mie téż. Jo, mie téż! Bëło mie 
lëchò? Na tim bôce dobrze bëło. Dobri 
człowiek to béł. Nen kapténa, pò prôwdze 
dobri człowiek. Pòtemù më szlë. Pò trapach. 
Za régą. Z miechama. Z wszëtczich bôtów, co 

sã ùchòwelë. W hôwindze. Wiele naju. Wiele 
najich. Z Pòmòrza wiele. Wiele sã nie pitelë. 
Miono? Nôzwëskò? Skąd? W spisënk zdrzelë. 
Z dobri wòlë przë niemiecczim wòjskù béł? 
Mòcą wzãti? Rãkã pòdniesc kôzelë. Gòłégò 
òbzérelë. Za znakã, esesmańsczim diôblim 
znakã szukelë. Do wòjska chce? Pòlsczégò? 
Spitelë. Jo, chcã. Dodóm chce? Rok nie 
minął. Jo, chcã. Dodóm. Tatk nie wierzi, 
mëmka nie wierzi. Bracyna zadzëwòwóny. 
Czemùż të, mackù, na tim zachòdze nie 
òstôł? Pitô. A dze mie mdze lepi? Dze? 
Czemùż jem nie òstôł? Béłbëm jô terôzka 
emeritã. Fùl gãbą emeritã. Jak mój kòlega 
z przedwòjnowi szkòłë. Sztefón miôł na 
miono. Béł tuwò łoni. Leno gadac z nim 
cãżkò. Zabéł gôdczi. Zabéł. 

***
Dôł jem sã za lesnégò kòl Òlsztëna. Tatk 
lesny, jo? Spitelë. Lesny. Co to dzëk wié? 
Szpòrtowelë. Wié. Rozmieje w niegò trafic? 
Rozmieje. Nu, geroj. Charaszo. Chto wróg 
wié? Na frońce wiedzôł.
W las rozmajiti przëchôdelë. Chto je nasz? 
Chto nie je nasz? Chto je wróg? Chto 
przëjacél? Chto nen dobri? Chto nen złi? 
Władza wié. Nowô władze dobrze wszëtkò 
wié. A czej nie wié, to ji przëjôcelë rzeką. 
W lese kòl Òlsztëna ùkrziżowelë mie drëdżi 
rôz. Za swòjégò. Za jegò krëwiã. Mòże 
za krëwiã mòjégò kùzyna z òjca stronë. 
Z biôłorësczich strón. Mòże? Wtenczas 
nicht ò nôzwëskò nie pitôł. W nym lese 
nicht krewnoscë nie dochôdôł. Le strzélôł. 
Za ne renë mie ùkrziżowelë. Za renë, co mie 
zadôł nen bëniel z AK. Za negò bańditã, co 
to najich mòrdowôł. Za wroga. Za przëjacela 
pańsczi Pòlsczi. Tak gôdelë. 
Próbòwôł, le nie sfórtowôł wzyc mie z sobą. 
Nen mój kùzyna. Òstôł leżącë. W lese. 
Tam jegò je grób. Mòże dze jindze. Mòże 
wëwiozlë? Kalkã zasëpelë. Na zabëcé 
wëwiozlë. 
Cëż mie las? Cëż mie dzëk? Cëż mie bańdë? 
Do mëmë. W mëmczëné stronë. Delë zgòdã. 
Ni mòglë òdmówic. Kò dobrze wiedzelë, że 
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mój szlach krziżama znaczony. 
Mëmkò, mëmkò, czemùż të wnenczas 
pòdpisa? Dze naju chëcz? Dze naju môl? 
Sostra? Mia szczescé. Òna mia szczescé. Ji 
chłop miôł szczescé. Wëcygnãlë. Przëcygelë 
z jednégò môla na drëdżi. Mëma z nima. 
Pòbùdowelë sã. Drãgò to jima szło, ale sã 
pòbùdowelë. Grzëbë zbiérelë. Żëlë. Żëlë, 
ni ma jich. Ni ma szwagra, ni ma sosterczi. 
Òstôł le nen jeden synk. 
A jô dze? Dze mòja chëcz? Dze mój môl? 
W lese. W lese midzë swòjima. 

***
Mòja białka. Pierszô białka. Jedurnô. Z drëdżi 
grëpë. Wszëtkò ji wzãlë. Wszëtkò. Zemiã. 
Bùdink. Chòwã. Wzãlë za òjca, co zdżinął òd 
rusczi kùlë. Wzãlë za bracyna, co ùcekł do 
Niemców. Kò Niemcóm wzãlë. Szwabóm, 
esesmanóm. Sprawiedlëwie. Jak sã słëchô. 
Sąsôdzë wzãlë. Ti sami, co przed wòjną kòl 
nich robilë. Sprawiedlëwie. Nié le jima wzãlë. 
Wicy taczich bëło. Niemców, szwabów, 
friców. Mòrdarzów z Piôsznicë. Sąsôdów. 
Za chùtkò odeszła. Ùcekła. Ùmarła. Ni ma 
ji. Jak òkamërgnienié bëła. Jak ùkôzka. 
Pësznô. Ùsmiónô. W krzikù ùmarła niesama. 
Nawetka w spikù nie przëchôdô. 
Ni ma lasa. Ni ma. Je we wspòminkach. Je 
stoczniô. Bëła. Òkrãtë. Ni ma wsë. Je miasto. 
Je mieszkanié. Jedna jizba. Je towarzëstwò. 
Stôri bòjownicë. Ò wòlnotã, ò bëlnotã,  
ò sprawiedlëwòsc, ò lëdową władzã. Je leżnosc. 
Wiedno je leżnosc. Ni ma lasa. Są grzëbë. 
Grzibczi w òcce. Je szmaka. Szmaka za wicy. 
Je krziż. Trzecy krziż. Za robòtã. Za òkrãtë. 
Są szkòłë. Bëłë szkòłë. Są akademie. 
Bëłë akademie. Są medale. Są, leżą, dzes 
szmërgnioné. Są kwiatë. Bëłë kwiatë. Są 
salutë. Bëłë salutë. Są laùrczi. Bëłë laùrczi. 
Bëłë. Bëło. Wszëtkò bëło. Achtnienié bëło. 
Ju nie rôczą. Nëch, co szlë ze wschòdu, ju nie 
rôczą. Kùzyna jo. Negò spòd Monte Cassino 
rôczą. Jo. Terô je jegò czas. Czas achtnieniô. 
Pòwiôdô ò makach. Ò krziżach pòwiôdô. 
Leno swòji renë nie pòkazywô. Ò bracynie, 
co młodszi béł ne piãc minut, môłczi. 

Zrozmiéj! Rikô leno mie. Rozmiejã jegò ból. 
Léj, bracyszkù, léj.

***
Długò żëjã. Za długò. Debëltnym żëcym żëjã. 
Swòjim żëcym żëjã. Nié swòjim. Môłégò 
bracynë żëcym żëjã. Nie dôł jô mù żëc. Żëjã 
za niegò. W krëwi jem béł rodzony. W krëwi 
kąpóny. W krëwi jem òszmakôł. Bezswiądno. 
W krëwi ùmrzã? 
Co wa nie zabądzeta zjic mie nen czôpk! 
Czôpk krëwawi, w jaczim jem béł rodzony. 
Z głową. Pamiãtôjta. Z głową. Stôrim starków 
zwëkã ùrznijta gò. Pamiãtôjta. Nie zabôczta. 
Dô to wòjnã. Dô to w dwadzestim pierszim 
stalatim wòjnã? Chceta ji? Chceta. Weznã 
waju wicy. Bracynowie. Jak wzął jem mòjégò 
malineszczégò bracyszka. Jak wzął jem 
kùzyna z tatë stronë. Negò z biôłorësczich 
strón. Jak wzął jem z sobą Berlińczika. Kùzyna 
z klôsztoru Monte Cassino. Jak wzął jem 
sostrzónka w sétmëdzesątim rokù w Gdinie. 
Jak wzął jem mòjã białeczkã, mòjã kòchóną 
niesamą białeczkã. Ë babùszkã jem wzął. 
Mòjégò zmôrlonégò stalingradzczégò anioła. 
Ë tatka w Lese. Ë mëmã mòjã, co pòdpisa 
lëstã. W łóżkù, spiącą jã wzął z sobą. 
Dô to wòjnã. Wiôlgą wòjnã. Trzecą. Swiatową. 
Kòsmiczną.  Gwiôzdną.  Kòmpùtrową. 
Internetową. Widzã to w zdrzélnikù. Przińdze. 
Krëwawô. Chceta krëwi? Nie chceta. Chceta. 
Dzéń w dzéń jã szmakôta. Szukôta za nią 
w zdrzélnikach. Sznëkrëjeta w nëch swòjich 
internetach. Kò nen swiat bez krëwi ni mòże. 
Ni ma żëcégò bez krëwi. Naju krëwi.
Nie zabądzëta òberznąc mie głowë. Czôpk 
spôlta. Proch z krëwią wëmiészôjta. 

Tekst òstôł wëprzédniony w latosym proza-
torsczim kònkùrsu miona Jana Drzéżdżona, 
òrganizowónym przez Mùzeùm Kaszëbskò-
Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi w Wejrowie.
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„Dłudżi” pò robòce òkróm picégò „mòcnëch” 
zajimôł sã téż granim w kòszikówkã, w co 
baro drãgò bëło ùwierzëc wastnie Danusze, 
co sedza w jedny jizbie z Damianã i Darkã. 
Ta slédnô baro cesza sã, że nie robia z Jurkã 
w jednym wëdzélu ani (co bë bëło jesz 
gòrszé) w jedny jizbie. Nie bëła w sztãdze 
zrozmiôc, jak chtos taczi, co w robòce 
kùlduksô jakbë nie je wiedzec jak cãżkò miôł 
i co dërch mô lëché òdniesenié do żëcégò 
i do wnetka wszëtczégò wkół, mòże bëc 
spòrtówcã, nawetka niewarkòwim. Kò doch 
ze spòrtã parłãczi sã redota ë bëcé welech 
a nié zajiscenié, jãkòrka ë zgniłota a leno 
z tima slédnyma znankama wastnie Danusze 
Jurk sã kòjarził. Równak prôwdą bëło, 
że chòdzył òn grac „w kòsza” i w robòce, 
czej zachôdôł do stróżówczi, chtërna bëła 
òstrzódkã „wëmieniwaniô wiadłów” midzë 
robiącyma w ùrzãdze chłopama, rôd ò tim 
gôdôł. Rôz w przëtomnoscë wachtôrza, BHR-
ówca Tadeùsza, Jarka, Damiana ë Piotra 
„złoti rączczi” plestôł tak cos:
– Czësto niedôwno do najégò karna 
przëłącził so jeden czôrny. Diôbeł wié skądka 
tu przëlôzł, czë z Nigerie, czë z Czadu...
– Wierã béł òczadzony, he he he – zasmiôł sã 

lelekòwato Jark.
– A żebë të wiedzôł, he he he. Na gwës 
òczadzony – zasmiôł sã téż krzëwò „Dłudżi” 
– ale żebë wa widzelë jaczégò dłudżégò òn 
mô…
– A gdze jes të to widzôł? – spitôł Jark – 
w ruchniowi jizbie?
– Nié. W kąpnicë.
– Ahaa...
– Tej të bë na zycher mùszôł baro òpasowac, 
jakbë ce mëdło spadło – rzekł Pioter – jaż 
strach sã schilëc...
– Jo, môsz prôwdã – òdrzekł Jurk – jesz 
bë skòcził z tëłu jak jaczi partizana a slôdk 
bë wëwrócył na rãbë he he he – rozsmiôł 
sã lelekòwato ze swòjegò szpòrtu. Pioter 
„złotô rączka” timczasã leno pòdsmiéwôł 
sã i pòdzérôł na jinëch. Za sztërk, czej Jurk  
ë Jark wëszlë, bò mùszelë służbòwò jachac 
na pòcztã, Pioter sã richtich rozgôdôł.
– Widzelë wa, jak òn sã ùcesził, czej jem 
ò nym mëdle i ò tim schilenim rzekł. Nen 
dłudżi czôrny mùszôł mù sã baro ùwidzec, 
jaż sã rozsmiôł. A nie wiém, czë wa zwrócëlë 
ùwôgã, że ò Jurka to leno sami chłopi sã 
pitają. Jesz nigdë sã nie zdarzëło, żebë jakôs 
białka, leno sami chłopi.

Słôwk Fòrmella

Specjaliscë 
i ùrzãdownice. 
Òbrôzczi z żëcégò
(drëdżi dzél)
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– Pò prôwdze? – spitôł Damión.
– Pò nôprôwdzëwszi prôwdze – òdrzekł 
Pioter – A të prawie – zwrócył sã w stronã 
Damiana – mùszisz òsoblëwie òpasowac na 
niegò.
– A to czemù? 
– Bò jes młodi i wësoczi. Tak cos jemù baro 
plażi. Nôlepi jakąs blachã pòd bùksë na slôdk 
so dôj. Tej mdze nôlepi. Tedë decht nick ce 
nie zrobi. Në jo... A jesz przëbôczëło mie 
sã... Rôz béł jem lazłi do ksãgòwòscë. Wlôzł 
jem bëne i kôrbiã z nima, në wiéta wa, a tu 
wtim... chtos mie „gili gili” rãką kòle karkù 
robi. Zdrzã a tu „Dłudżi” sã smieje. Në... 
Widzelë wa biésa jednégò, jak òd tëłu mie 
zaszedł. Prawie jak nen partizana, ò jaczim 
szlabrotôł. Jo, na tim òn sã na gwës znaje... 
A i tedë jem zaczął na niegò wadzëc i to 
głosno przë tëch babach. „Jô wiém”, gôdóm 
mù, „że të wòlisz chłopów, ale czemù të 
prawie za mie stôrégò sã bierzesz. Jak ju tak 
mùszisz, to pòszukôj sã jaczégò młodégò 
a mie stôrémù dôj pòkù.” Në... a òn sã leno 
pòdsmiéwôł ë nick nie rzekł. Temù téż cë 
pòwtôrzóm, lepi na niegò òpasuj.
Damión leno sã ùsmiéchôł ë nick nie gôdôł 
a Pioter dodôł jesz:
– Słëchôj le mie a nie bãdzesz żałowôł. 
Oooo! Wejleee! – wtim zwrócył ùwôgã na 
wastnã Bòżenkã, co robia na drëdżim piãtrze 
i terô prawie schôda pò trapach w dół. Czej 
nalazła sã ju na samim dole, przeszła kòle 
stróżówczi i sczerowa sã w starnã bùtnowëch 
dwiérzów (a dali wierã na tôrgòwiszcze).
– Ala diachle – głosno rzekł Pioter – to 
dopiérze je dzewùs. A jak fejn tim slôdeczkã 
krący, ajajaj! Në... Jakbë jô béł ne dwadzesce 
lat młodszi, tej to bë dało... Wa bë jesz sã 
zdzëwilë, co Pioter rozmieje...

***

„Dłudżi”, czej ju gdzes służbòwò wëjachôł, 
tej miôł starã ò to, żebë czasã za wczas nie 
wrócëc do ùrzãdu. Czãsto stojôł w „tropach”, 
chtërne przez dzejanié jaczégòs pùrtka 

wiedno na przék wszëtczémù bëłë tam 
prawie, gdze òn jachôł. Co zrobic, lëdzëska 
mają terô tëlé autów, że nie je dzyw, że 
sztrasë są zasztopóné. Baro ùcesził sã, 
czej ùcził, że chtos wënalôzł tak cos, że do 
móbilczi bãdze mòżna „wgrac” zwãk, chtëren 
bë béł czëc òb czas kôrbieniô przez telefón. 
Ùdbôł so tej, że nagrô zwãk sztrasowi 
rësznotë i wiedno, czej bãdze wëjachóny do 
gardu a chtos zazwòni, włączi gò, żebë jakno 
spòdlé towarził kôrbieniémù. Niezanôleżno 
òd tegò, gdze bë béł, mógłbë tedë wiedno 
rzec: „Ala diachle, ni mògã terô zarô bëc 
nazôd. Zôs ta przesnitô tropa”. Dejade 
nimò to i tak wszëtcë w ùrzãdze wiedzelë, 
że to stojenié w „tropach” to je dlô Jurka 
leno bëlnô òrądz, żebë jak nôpózni wracac 
do robòtë. Nôlepi bëło, czej wrócył midzë 
drëgą a trzecą pò pôłnim, bò tedë ju nie 
lónowało żdac na kùńc robòtë, to je na 
pół czwiôrtą, leno krótkò pò przëjachanim 
nazôd do ùrzãdu òddzãkòwôł sã z Jarkã 
i rëgnął dodóm. Zresztą „Dłudżi” nawetka, 
czej béł w ùrzãdze, a pòjawia sã jakôs 
fizycznô robòta, do jaczi brelë chłopów (na 
przëmiôr do przenosziwaniô aktów abò 
biórowëch zachów z jedny jizbë do drëdżi), 
wiedno miôł starã ò to, żebë jak nômni sã 
narobic. W taczich przëtrôfkach Pioter  
ë chłopi z rozmajitëch wëdzélów razã 
rakòwelë a „Dłudżégò” timczasã wierã diôbeł 
miôł gdzes ògònã przëkrëté, bò nicht nie béł 
w sztãdze gò nalezc. Cëż sã z nim tej dzejało, 
nôlepi wiedzôł Pioter. Gôdôł òn:
– Widzyta wa. Jak je jakôs robòta, to tegò 
zgnilca wiedno ni ma. Na gwës zatacył sã 
w szituzu i mësli, że nicht nie wié, że òn tam 
je. Ale jô tegò paralusznika za dobrze znajã. 
Mie òn tak flot nie òcëgani, doch jo. Sedzy 
tam i smrodzy a më tu za niegò robimë.
– A pò czim jesce tegò taczi gwësny? – spitôł 
sã rôz „złoti rączczi” Dark.
– Pò tim, jak wiedno smierdzy w szituzu 
pò taczich robòtach jak ta terô. Òn tam 
sã zatknie, stãkô i smrodu narobi na pół 
ùrzãdu, jaż na wracanié jidze. Piwsków to 
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wiele żłãpie, jaczichs bëlejaczich worztów 
sã nazgrze i fertich. A pòtemù më sã jak 
głupi narobimë ë jesz mùszimë to wszëtkò 
wąchac, doch jo.
Widzymë tej, że „Dłudżi” rozmiôł so dac 
radã w robòce, ale specjalistama, na 
jaczich wôrt zwrócëc òsoblëwą ùwôgã 
bëlë téż prôcownicë wëdzélu, chtërnym 
czerowa wastnô Józefa. Wëdzél nen zajimôł 
sã rozmajitima òglowòòrganizacjowima 
sprawama ùrzãdu. Przódë béł wiãkszi 
i robiło w nim bez przédniczczi Józefë 
òsmë sztëk lëdzy,  pózni  dejade pòd 
cëskã zarządzeniów ze stolëcë kraju we 
wszëtczich tegò zortu ùrzãdach òdbiwałë 
sã reòrganizacje. Jich brzadã bëło to, że 
dzél sprawów, jaczima donëchczôs zajimôł 
sã wëdzél wastnë Józefë, przeszło do 
jinëch dzélów ùrzãdu. Sparłãczoné bëło 
to téż gwësno ze zmniészenim wielënë 
robòtników wëdzélu. Przédniczce gwësno 
nie widzało sã, że ji „królestwò” tak sã 
zmniésziwô i barô drist biôtkòwa sã òna 
ò to, żebë nimò przësëniãcégò zadaniów 
gdze jindze ùretac w swòjim wëdzélu jak 
nôwicy etatów. Kùreszce sta sã tak, że pòd 
przédnictwã wastnë Józefë robiło piãc sztëk 
lëdzy. Jedna persona to sekretérka, co sedza 
apartno w swòji jizbie òkòma direktorsczégò 
gabinetu a całô reszta to wastnô Danusza, 
Wioletta, Damión ë Dark. Trzë z nëch òsób ju 
pòkôzałë sã na kôrtach negò dokazu. Sedzelë 
òni wszëtcë w jedny jizbie a za scaną mielë 
swòjã przédniczkã, chtërna bëła w sztãdze 
wszëtkò kòntrolowac, bò dwiérze midzë ji 
jizbą a môlã robòtë ji robòtników bëłë wcyg 
ôpen. Na sztërzech lëdzy bëłë leno dwa 
kòmpùtrë, co stojałë apartno pòd scaną 
i ten, chto mùszôł prawie na nich cos zrobic, 
sôdôł so kòl jednégò z nich, jeżlë gwësno 
béł wòlny. Tak sã skłôdô, że stojałë òne 
kòl ti scanë, co bëła naprocëm weńscô do 
jizbë czerowniczczi a jich zdrzélniczi bëłë tak 
sczerowóné, że Józefa ju w dwiérzach mògła 
bëlno ùzdrzec to, co robią na kòmpùtrze 
ji prôcownicë. Prôwdac sëtuacjô ta nie 

bëła letkô do zledaniégò, ale specjalisce to 
specjalisce i na wszëtkò nalézą pasowny 
spòsób...
Béł òn baro prosti. Sygnãło blós baro 
ùwôżno słëchac, czë w jizbie czerowniczczi 
nie skrzëpią czasã pòdłogòwé déle. Jeżlë jo, 
to béł ju pierszi „alarm”. Terôzka jesz mùsz 
bëło przërëchtowac sã do tegò, że mòże 
w kòżdim sztërkù wlezc. Nôlepi bëło, czej 
pò skrzëpienim délów w ji gabinece czëc 
bëło òdmikanié dwiérzi, co prowadzëłë 
prosto na kòridor. Tej béł sztócëk wòlnotë, 
bò przédniczka gdzes lazła. Colemało chòdza 
do direktora, z jaczim zna sã lata lateczné. 
Równak w przëtrôfkach, czej pò skrzëpienim 
pòdłodżi w ji jizbie czëc bëło corôz blëższé 
kroczi, trzeba bëło baro flot zmienic to, co 
widzec bëło na kòmpùtrowim mònitorze. 
Rzeczą, ò jaczi wiedno mùsz bëło pamiãtac, 
czej sztëlowało sã na baro zajãtégò robòtą 
a pò prôwdze robiło sã cos jinégò, czësto 
nie zrzeszonégò z robòtą, bëło miec 
w pòszëkù na „paskù” zminimalizowóné 
programë, w chtërnëch òdemkłé bëłë 
„służbòwé” lopczi. Czej czerowniczka wlôża 
do jizbë swòjëch robòtników, ti wszëtcë 
bëlë baro, ale to baro zagłãbiony w swòjã 
warkòwą robòtã. Na stronã (przënômni na 
sztërk) szedł tedë internet ë jinszé cekawé 
bùtensłużbòwé sprawë ë zainteresowania. 
Kòżdi z robòtników wastnë Józefë miôł 
je përznã jinszé. Na przëmiôr Wioletta ni 
mia jaczichs apartnëch zainteresowaniów 
w internece. Żebë dac so jakąs radã z jimrą, 
chtërna baro psychiczno jã mãczëła w ti 
robòce, przezéra colemało rozmajité wiadła. 
Tu pòlitika, tu zôs mùzyka, tu jesz co jinégò. 
Bële jakòs czas znëkôł. Damión i Dark téż 
zazérelë to tu, to gdze jindze, z tim, że 
Damión rôd czãsto robił szpòrtë rozmajitim 
lëdzóm, do chtërnëch miôł numer móbilczi. 
Wchôdôł òn na sms-owé brómczi i słôł jima 
pòzdrôwczi nibë to òd dzewùsów pòtkónëch 
slédny rôz na mùzyce abò w jaczi knajpie. 
Za to wastnô Danusza, co lubia geògrafiã 
chãtno zazéra na starnë, gdze mòżno bëło 
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pòczëtac cos ò rézach w daleczé kraje. 
Co cekawé, chòc czãsto robilë cos, czegò 
nie słëchô sã robic òbczas robòtë (Dark 
na przëmiôr pisôł tej sej nawetka artikle 
ò dzysdniowi wòjnowi technice, jaczé 
pózni pùblikòwóné bëłë w cządnikach 
i internece), to równak wiedno dôwelë 
radã zrobic wszëtkò to, co mielë. Jakùż to 
mòżlëwé? Prosto bëło tak, że wastnô Józefa, 
co baro barniła tegò, żebë ji wëdzél miôł 
jak nôwicy lëdzy, ni mia nick procëm temù, 
żebë zadania, co przódë słëchałë ji partowi, 
przeszłë do jinëch dzélów ùrzãdu. Wëszło tej 
tak, że zadaniów nen wëdzél miôł za mało na 
taką wielënã lëdzy, jakô w nim robia. Dejade 
czerowniczka zachòwiwa sã jakbë dëcht 
nick ò tim nie wiedza i dërch bëła dbë, że 
to, czim zajimô sã ji wëdzél je nôwôżniészé 
w całim ùrzãdze (kò doch béł òn nôblëżi 
direktora) i że ji robòtnicë mają wcyg wiele 
robòtë. Widzec je tej, że rozmielë òni bëlno 
makérowac. Mòżemë rzeknąc, że bëlë 
w tim méstrama, lepi równak nie mëslec, 
co bë sã stało, czejbë dowiedzelë sã ò tim 
„mésterstwie” ùrzãdowników zwëczajny 
lëdzë, to je pòdatnicë…
Tam sam zdôrzało sã, że prôcownicë 
„nôwôżniészégò” wëdzélu w ùrzãdze jiscelë 
sã na jimrã ë beznôdzejã. Jak wszëtcë jinszi 
dostôwelë baro malinczé dëtczi a òkróm 
tegò mier’zëło jich, że przez sedzącą za 
scaną czerowniczkã, ni mòglë so normalno 
pògadac. Tedë przëchôda na nich mãkòliô 
i mëslë, że jich robòta w tim ùrzãdze ni mô 
niżódnégò cwëkù. Damión tej krëjamno 
wzérôł na Darka i czerowôł wiôldżi pôlc 
òd rãczi na dół na znak tegò, że je baro, 
ale to baro lëchò. Jednym razã, prawie 
czej prôcownicë w wëdzélu wastnë Józefë 
mielë lëchi czëcowi ùstôw i bëlë dbë, że 
„më ùdôwómë, że robimë, òni ùdôwają że 
nama płacą”, przëlôzł do czerowniczczi na 
sztërk (gwësno służbòwò) Jark, co sedzôł 
z „Dłudżim” w jedny jizbie. Miôł òn, nie 
wiedzec czemù, taczi zwëk, że wchôdôł do 
ji gabinetu nié bezpòstrzédno z kòridora, 

ale pierwi wlôżôł do jizbë ji robòtników, 
a dopiérze pózni szedł do ni. Tegò dnia 
prawie w sztóce, czej przechôdôł przez nórt 
jizbë Damiana ë Darka midzë weńscym 
z  kòridora a dërch òdemkłima dwiérzama 
jizbë czerowniczczi, ùzdrzôł jak Damión nick 
nie gôdającë sczerowôł wiôldżi pôlc òd rãczi 
w dół.
– Jo, jo Damión. Môsz prôwdã – òdrzekł na to 
z kòmùdną mùnią Jark i zarô wlôzł do wastnë 
Józefë, blós pò to, żebë spëtac sã ji, ò jaczi 
mô z nią witro jachac do wòjewódzczégò 
ùrzãdu. Krótkò pò tim wëszedł, ale tim razã 
zrobił to tima dwiérzama, co prowadzëłë 
bezpòstrzédno z ji jizbë na kòridor.
Pò krótczim czasu wastnô Józefa przëszła na 
chwilkã do jizbë swòjëch baro „narobiałëch” 
prôcowników. Kąsk pògôda, colemało 
z wastną Danuszą i pò pôrã minutach wróca 
do se a przez drogã le blôsknã w starnã 
zgrużdżonégò nad jaczimas papiorama 
Damiana. Nen slédny, czej pò czile minutach 
ùczuł, że przédniczka wëszła i że je krótczi 
sztót wòlnotë do pògôdaniô, sczerowôł sã 
w stronã Darka i rzekł mù:
– Nie rozmiejã, za czim ten lelek mie to 
głosno pòwiedzôł, że „móm prôwdã”. Czë ten 
torba nie wié, że òna to czëła? Jem gwësny, 
że so cos lëchégò pòmësla ò mie. Kò doch jô 
dëcht nic nie gôdôł, ale nen lelek rzekł „Jo, 
Damión, môsz prôwdã”. Jak nie bëło czëc, że 
cos mówiã, tej na zycher domësla sã, że jem 
cos pòkazywôł. I jesz miono rzekł, do biésa. 
Czë nen torba ni mô rozëmù?
Dark pòkrącył głową, ale ju nie zdążił nic 
òdrzec, bò czëc bëło, że czerowniczka 
òdsztëkiwô ju dwiérzë do swòji jizbë…

Kùńc drëdżégò dzéla

Stegna_czerwiec _2014.indd   21 2014-12-03   14:24:05



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

22

Taczi nôdgrodë wierã nicht z gôdkarzów, 
co latos przëjachelë na XXXVII Turniér 
Lëdowëch Gôdëszów Kaszub a Kòcewiô 
we Wielu, sã nie spòdzéwôł. A stało sã 
tak dzãka Ùrządowi Gminë w Kôrsënie, 
jaczi je przédnym spònsorã rozegracje,  
ë firmie „Sylva” z Wiela, jakô 500 złotima 
wspiarła kònkùrs, ë tak Przédno Nôdgroda 
w nôwôżniészi kategòrie tegò turniéru: 
ò laùr Hieronima Derdowsczégò (to je na 
gôdkã swòjã, nigdze rëchli nie drëkòwóną) 
òsta zwiãkszonô jaż do 900 zł. Dodac równak 
przë tim je nót, że niżóden z gôdkarzów ò tim 
zbëlnienim nick nie wiedzôł, jaż do czasu, 
czej nôdgrodë bëłë wrãcziwóné. Dejadë  
ë bez ti wiédzë latosy òpòwiôdajkòwie 
widzało biôtkòwelë sã na pòwiôstczi.
Nadczidnąc nót, òsoblëwie dlô tëch, co 
wielewsczégò turniéru nie znają, że sã 
òn òdbiwô w trzech kategòriach. Króm 
wspòmnióny wëżi, drëgą je ta ò laùr Józwa 
Brusczégò, to je na gôdkã ju pùblikòwóną 
(swòjégò abò cëzégò ùtwórstwa), a trzecą 
ò nôdgrodã miona Wincentégò Rogalë 
dlô gôdëszów zeza Kaszub a Kòcewiô, 
w jaczi równak nicht latos ùdzélu nie brôł. 
A szkòda, bò ùszłé lata pòkôzałë, że cëzy 
òpòwiôdajkòwie fejn ùbòkadniwelë tã 
rozegracjã. 
Kònkùrs òdbiwô sã rok w rok, latos miôł 
môl w dniach 9-10 zélnika. Ë jak rëchli, tak 
a terô pierszégò dnia bëła biôtka na gôdczi, 
a drëdżégò – w wielewsczim amfiteatrze 
– wrãcziwanié nôdgrodów a „kòncert” 

dobiwców. Wëstãpë gôdëszów zbòkadniało 
Fòlkloristiczné Karno „Kaszuby” z Wiela 
a Kôrsëna. Miało môl téż rozrzeszenié 
turniéru baszczi, jaczi rëchli tegò dnia sã 
òdbéł w wielewsczim Dodómie Kùlturë. 
Niwizna XXXVII Turniéru Lëdowëch Gôdëszów 
Kaszub a Kòcewia bëła wëższô niż lë 
łońsczégò. Mni bëło latos wëstãpów słabëch 
a bëlejaczich, do te ti nôlepszi pò prôwdze 
przërëchtowelë swòje gôdczi baro dobrze. 
Nie felowało tej na kònkùrsu wëbùchniãców 
smiéchù a klepaniów w rãce.
Juri w składze: Bòżena Ùgòwskô (przédnicz-
ka), Stanisłôw Pestka ë Grégór Schramke, 
ni miało wiôldżégò jiwru z wëznaczenim 
dobiwcë Przédny Nôdgrodë w kategòrie  
H. Derdowsczégò. Òstôł nim młodi bëniel 
ze Stążków – Janusz Prëczkòwsczi – jaczégò 
bëlny drig do plestaniô gôdków przëbôcziwô 
méstrów negò ôrtu kùńsztu, np. Józwã Rosz-
mana. Zarô za Prëczkòwsczim (chtëren do 
swòji dëtkòwi nôdgrodë dostôł téż dwie 
ksążczi), le ò môłé zdebeczkò gòrszô, bëła, 
téż w tim òpòwiôdajkòwim kùńszce corniãtô 
Bòżim pôlcã, młodô białka z Kaszëbsczi 
Dãbnicë – Karolëna Keler (1. plac – nôd-
groda: 300 zł, ksążka a pòrcelanowé stat-
czi). Dwa równorzãdné 2. place znôw tra-
fiłë sã Kaszëbóm: Eùgenie Laska z Lëpùsza  
ë Édmùndowi Lewańczikòwi z Żukòwa, 
chtëren latos téż prowadzył wielewską 
rozegracjã. 3. plac zajãła Kòcewiôczka  
Kristina Kamińskô z Pińczëna, a wëprzédnie-
nia dostałë sã Genowefie Czech ze Stajsze-

G.J.Schramke

900 złotëch dlô dobiwcë!
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wa (dobiwczëni Przédny Nôdgrodë w 2012 r.)  
ë Kristinie Engler z Pińczëna. 
Jiwer za to miało juri z rozsądzënkã, chto 
béł nôlepszi w drëdżi kategòrie – ò laùr 
J. Brusczégò. Pò dłudżich rozwôżaniach 
a òbgôdiwaniach 1. plac, a téż 300 zł.  
ë ksążkã, òstôł kùńc kùńców przëznóny 
Stanisławòwi Gòstomczikòwi z Lëpińców 
(dobiwcë Przédny Nôdgrodë w 2013). 2. plac 
– pò 200 zł ë ksążce – zajãłë równo Karolëna 
Keler ë Kristina Kamińskô, 3. – pò 150 zł 
ë ksążce - Klaudiô Rzóska z Królewsczich 
Lipinków ë Diana Malotka-Trzebiatowskô 
z Mézowa, a wëprzédnienia (wôrt 50 zł) 
dostałë sã Klaùdie Zelińsczi z Lubichòwa, 
Magdalenie Malotka-Trzebiatowsczi 
z Mézowa ë Andżelice Kamińsczi z Pińczëna.
Stowôra na Rzecz Rozwiju Wiela, Kôrsëna 
ë Òkòlégò ùfùndowa téż ekstra nôdgrodã 
(300 zł.), jaką juri przëznało nôstarszémù 
b ë t n i k ò w i  k ò n k ù r s u  –  z n ó n é m ù 
wielewsczémù gôdëszowi Édmùndowi 
Kònkòlewsczémù, chtëren w smùtanie 
skùńcził 93 lata, a na turniérze pòwiôdôł 
nóm ò zôczątkach 2. swiatowi wòjnë. 

Czej sã rzekło ò dobrzińcach dëtkòwëch 
nôdgrodów, ni mòżna doch téż òminąc 
tëch, co wspierlë rozegracjã rzeczowima 
nôdgrodama. A bëlë to: Przédny Part 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, 
Spółdzelniô Gminnô „Samopomoc Chłopska” 
w Kôrsënie, Kaszëbsczi Institut ë Jón Zbrzëca.
Dobiwcóm XXXVII Turniéru Lëdowëch 
Gôdëszów Kaszub a Kòcewia gratulejemë, 
a wszëtczim òpòwiôdajkóm żëczima jesz 
bëlniészich nôdgrodów w przińdnym 
rokù. A dlô tëch, co bë sã namiszlelë nad 
przëjachanim na przińdny wielewsczi 
t u r n i é r  a  m i e l ë  s t ra c h ,  że  to  n a j e 
pôłniowòkaszëbsczé Wiele je za dalek òd jich 
dodomów dopòwiôdómë, że òrganizatorzë 
zagwësniwają bëtnikóm copniãcé kòsztów 
rézë, a téż spanié ë wikt.
Dlô szmaczi nôlepszé latosé gôdczi – 
Janusza Prëczkòwsczégò ë Karolënë Keler – 
drëkùjemë najim Czëtińcóm niżi ë żëczima 
miłi lechturë (chòc pò prôwdze czëtanié 
jich nie bãdze tim samim, czim bëło jich 
słëchanié z binë!).

§

Janusz Prëczkòwsczi 

Julis béł ju pòdeszłi w latach. Miôł 62 lata, 
słabi zdrok, a na szpérë ju czasã téż ni mógł. 
Mieszkôł so z białką, nick nie robił i cesził sã 
żëcym. Jedną razą do Julisa przëszedł brifka:
– Julis, pòj flot! Jô tu móm dlô cë jaczis 
dekret! Flot, pòj!
– Në, cëż të òd mie chcesz?! Jô ce brace 
znajã! Të môsz dlô mie gwës rechùnk za wid! 
Jak jô cë zarô krëkwią...!
– Nié, nié! Jô ni móm rechùnków! Pòj 
i przeczëtôj!
Julis założił brële i zaczął czëtac: „Wasta Julis 

Kòzëbòk je pòwòłóny do wòjska na 2 lata 
służbë. Mô sã stawic witro w jednostce”.
Julisowi jaż brële spadłë. Białka òmgla, 
a brifka rzekł:
– Jo, jo, to je znôwù jaczis ùnijny projekt. Òni 
wama wsmarëją!
–  Ale jô doch jem za stôri! Jô ledwò 
pamiãtóm, gdze jô móm jic spac w nocë, co 
dopiérze czołgã jachac! 
Ale mùszôł sã stawic. Razã z nim bëlë 
pòwòłóny jegò trzeji kòledze.
Na kòmisji òni jich wszãdze maklelë bez 
lumpów. Wszëtce bëlë zdolny. Zapakòwelë 
jich na aùtołë jak bëdło i z nima jachelë. Czej 
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przëjachelë, òd razu bëła zbiórka. Dostelë 
dowódcã pòrucznika.
– Jô jem pòrucznik Krzëwidél i terô jô tu 
rządzã! Nick tu nie bądze bez mòji zgòdë 
i wiédzë. Rozmiejeta wa?
– Jo, wasto pòrucznikù!
– Witro zarządzywóm cwiczenia! Bądze 
strzélanié, że wa na długò zapamiãtôta!
Wszëtcë przestraszony szlë do swòjich 
kwatérów, a Julis z trzema kòlegama grelë 
całą noc w baszkã i pilë sznaps. 
Tam szło: „Kòntra! Zolo! Bok! Gran-du!” 
jaż stołë trzeszczałë. Jak jeden drëch rzekł 
„Zolo”, tak Julis rzekł: „Kontra” jaż łóżkò 
pãkło! A prawie szedł pòrucznik na òbchód. 
Tak Julis wzął pùstą bùdlã i pòdstawił pòd 
łóżkò, żebë to nie pòdpadło, że òno je kapùt. 
A pòrucznik:
– Tu je gram kùrzu! Sprzątnąc! Tu je krzëwò 
gózdz wbiti! Pòprawic!
A prawie wisôł szpégel. Òn so tak przezérô 
w nim:
– Tu jaczis strôszk wisy. Skasowac!
I tej òn sôdł na to łóżkò. Òn z niegò zlecôł jaż 
zbãbnowało i jaż mù bùksë pãkłé. Wszëscë 
sã smielë i widzelë jegò refòrmë w kropczi.
– Kògò to je łóżkò?!
Wszëtcë:
– Julisa!
– Julis, wëstąp! Chto rozwalił to łóżkò?
– Në, jak chto? Kò wasta pòrucznik je przed 
chwilą rozwalił!
– Julis! Chcesz të bëc jak Czôrlińsczi, co do 
Pùcka do sôdzë jachôł?!
– Nié! Jô to ùprawiã! To chto jiny rozwalił!
Pòrucznik dôł mù pòkù, bò wszëscë sã smielë 
z jegò refòrmów. A Julis sã przëgòtowôł na 
cwiczenia. Spakòwôł 5 bùdlów bimbru i béł 
fertich. A co to bëłë za cwiczenia! Tam szło 
strzélanié niemiłoserné. Julis z drëchã Janã 
bëlë czësto òd se. Kòzëbòk sã pitô: 
– Janie! Wiész të jaką farwã mô krew?
– Nié, jô móm zabôczoné... A co?
– Bò jak krew je żôłtô, to jô jem ranny!
– Alaże! Sadnijmë w tã kùlã i wëpijmë co!
I tak òni to wszëtkò wëpilë. I tej Julis szedł pò 

jesz. A szedł prosto tam, gdze bëło wiôldżé 
strzélanié. A do te òn spiéwôł: Mòże także je 
w rozterce, ale pùsto je w bùdelce! I chòc mie 
trapiłë wielce, kùle czejm szedł do atakù, a jô 
ni miôł minë kwasny, bò w kwaterze móm 
jesz liter sznapsu!”.
I w tim mòmence òn sã pòtknął ò wiôldżi 
kam i wpôdł prosto na pòrucznika. A czejbë 
òn na niegò nie wpôdł, tej kùla bë gò 
zabiła – Julis mù ùretôł żëcé. I tej tam béł 
kùńc swiata. Przëjachałë telewizje, gazétë, 
dowódcë sztabów. Òni zarô gò awansowelë 
na generała. Dostôł 15 medalów, òrkestra 
marsza grała. Wszëscë mù salutowelë, 
a na wiérzch dostôł fejn flińta i zwòlnienié 
z wòjska. Jak przëjachôł dodóm, białka sã 
ùcesza! I sã spitała: 
– Gdze të tak długò béł?
– Jak gdze? Kò walcził jem w Gduńskù pòd 
Monte Cassino!
A prawie brifka na kòle jachôł. Czej Julis gò 
ùzdrzôł, tej wzął tã flintã i za nim wëskòcził.
– Në i co? Të znôwù wiezesz dekret? Jak jô ce 
zdekretëjã z ti mòji flińtë w twój grëbi slôdk, 
tej të òbôczisz!
Tegò brifczi nicht wiãcy nie widzôł, a białka 
z Julisã miała do kùńc żëcégò same wòjnë. 

Karolëna Keler 

Czej białka ze wsë za robòtą i chłopã mùszi 
jic do miasta, to z czasã zaczinô mëslec 
ò tim, żebë cos w swòjim żëcu òdmienic. 
Robòta dobrô, chłop téż mòże bëc, ale 
smród w miesce nie do znieseniô. Tej co 
robic? Kredit na 30 lat i mòckò zacësnąc 
zãbë. Bëła leno jedna zastrzega – pòzwa 
mùszała bëc kaszëbskô. Në i nalezlë më – 
swiatła przë drodze ni ma, tak pò prôwdze 
drodżi téż ni ma, ale je pòzwa – Kaszëbskô 
Dãbnica. A jak białka sã ùprze, tej tak 
mùszało òstac.
Drëdżi krok – projekt chëczë. To je dosc 
prostô rzecz, czej białka mô swòje receptë 
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na wëpãdzenié głëpòtów ze łba chłopa.  
Mój wëmiszlôł:
– Tu jô bë chcôł bióro. A szlafcymer mùszi 
bëc pò zôpadny stronie, cobë jô widzôł, że 
słunuszkò jidze razã ze mną do spikù.
To jô ju wiedza, jaczégò medikameńtu mùszã 
ùżëc. Kòżdô białka w domòwi aptéczce mùszi 
miec na gwës jedno – dobri a mòcny wôłk.  
Dali casting na nôlepszich bùdowlańców. 
Ta pierszô, tak richtich òkôzała sã ekipą 
zero. Familiô. Czej bracynowie i kùzynowie 
z mòjim chłopã pòczãlë radzëc, co òni mògą 
zrobic za darmôkã, to òkôzało sã, że leno 
jedno – fest sã nażgac.
Pòstãpnëch, czej më wpùscëlë na parcelã, 
to më mëslelë, że japóńsczi robòtë na nas 
najachałë. W ancugach zaczãlë wszëstkò 
mierzëc, rëchòwac, ùdeptiwac, tej më ju 
wiedzelë¸ że òni są drogszi jak wszëtczé 
maszinë, co nama pòkôzelë.
Trzecô bëła z pòleceniô òd tatka. Z Kaszëb, 
robòtnô, niedrogô. Mòże bëc. Ùgôdelë më 
sã na pòniedzôłk. Ósmô z rena, przëjachelë 
w szesc chłopa w môłim tico. Czej jô jich 
ùzdrza, to jô so pòmësla, że terô to më 
dopiérze bãdzemë mùszelë mòckò zacësnąc 
zãbë i zarô na mësl mie sã cësnãła piesń: 
Serdecznô Matkò, òpiekùnkò lëdzy...
Pierszi wëpôdł na zemiã. Drëdżi, młodi, béł 
tak ùrzasłi, że zarô za aùtół szedł. Szoféra 
– noga w gipsu. I żebë òn wëgramòlił sã ze 
swòjima szkùdłama, mùszôł mù czwiôrti 
i piąti pòmóc. A czerownik z ùsmiéchniãtą 
gãbą witô sã jesz w aùce.  Jô so tak 
pòmëslała, że blós felëje jima jednégò – 
dobrégò dochtora. Në, ale jak gôdô staré 
przësłowié, ni ma co òsądzac pò pòzdrzatkù. 
Mój chłop zaszedł do czerownika i sã gò pitô: 
–Wa jesta dzys przërëchtowóny do robòtë? 
Czerownik òdrzekł: 
– To je pewné na mùr, beton. 
Jak sã pózni òkôzało – ten co wëpôdł 
z aùtóła, béł dobri w ùkłôdaniu pùstëch 
cementcegłów, ten przë szkùdłach pilowôł 
pòrządkù, ten wëstraszony nôchùtczi biegôł, 
a czerownik wiedno mierził, cobë wszëtkò 

grało. I tak më doszlë do wińca. 
Mój chłop miôł wbic òstatny gózdz. Miast 
na 4 razë, jemù wëszło 44! I dopiérze nama 
pòwiedzelë, że wiele razë gózdz pùkniãti, tëli 
mùszi gòspòdôrz sznapsu pòstawic. To jô ju 
wiedza, że za dobrze to sã nie skùńczi. 
Robòtnicë jak robią tak i piją – fest, chùtkò 
i wiele. 
Temù przë szkùdłach zachcało sã sykac. A że 
za dalek òn ni mógł jic, jino wstôł, wëjął co 
mù bëło brëkòwné i na szczescé ten, co béł 
nôchùtszi, zdążił gò òd stołu òdcygnąc, ale co 
më widzëlë to nasze.  
Erotoman-fantasta, przëgrzóny òd sznapsu, 
zaczął sã cmùlëc do sąsôdczi, tej sąsôd 
wzął fest lôszczóra i mù pokôzôł, dze mòże 
wëbrónczi szëkac. 
I béł jesz jeden, co miôł lewé zãbë. Tegò 
më długò mdzemë pamiãtac. Czej ùsnął 
na stole i łep miôł zwieszony w dół, lewé 
zãbë mù wëpadłë do wãbórka, co mù mielë 
podstawiony. 
Pòzni nicht jich nie widzôł.
Czej më ju w chëczë miesąc mieszkelë, 
ju bëło nót cos naprawiac. Bùtnowëch 
dwiérzów më ni mòglë òdemknąc, bò za 
wiele tinkù nakłedlë kòl zôwiasów. Czej më 
zapôlelë wid w jizbie ù górë, w jizbie na dole 
téż sã pôlëło. A pòdłogã w kąpnicë bëła tak 
krzëwô, że më ni mòglë wstawic brodzëka. 
Mój chłop wzął wiôldżi paséczer i zaczął kùc. 
Narôz wrzeszczi:
– Pòj tu, ale chùtkò, òbôcz co jô nalôzł! 
Lecã do niegò, bò wrzeszczôł, jakbë złoto 
nalôzł. A òn w rãkach trzimôł zgùbioné 
lewé zãbë.  Terô wa widzyta – przë bùdowie 
czãsto je nót zacëskac zãbë. Czasã chòcbë le 
pò to, żebë nie wëpadłë.

§
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Dwiérze, jistno jak slédnym razã, ùchilëłë sã, 
twòrzącë môłą rësënã i zôs dwòje òstrëch, 
niedowiérnëch òczów zdrzało na niegò 
z cemnicë. Tu Raskòlnikòw zgùbił dzyrzkòsc 
i zrobił wiôlgą felã. 
W strachù, że sã stôrô wërzasnie, że są sami, 
a nie mającë nôdzeje, że jegò wëzdrzatk 
miôłbë jã ùspòkòjic, chwôcył dwiérze 
i pòcygnął do se, żebë stôri nie przeszło do 
głowë zôs jich zamknąc. Stôrô nie szarpnã 
dwiérzów nazôd, le równoczasno nie 
pùscëła klómczi z rãków, tak że Raskòlnikòw 
mało co nie wëwlókł ji wespół z dwiérzama 
na trapë. A że stoja w pargù, zôwadzającë 
mù w weńdzenim, rëgnął prosto na niã. 
Òdskòkła, wërzasłô, chcała cos rzeknąc, ale 
jakbë zafelowało ji òdwôdżi leno zdrzała na 
niegò z bôczënkã.
– Mòje ùwôżanié – zaczął nôbarżi pòjużno, 
jak le mógł, le głos nie szedł za jegò wòlą, 
zerwôł mù sã i zadërżôł. – Jô halôł wastnie 
tã rzecz… Ale pòjmë tuwò… do widu… – I nie 
żdającë, bez rôczbë, wszedł do jizbë. Stôrô 
pònëkała za nim. Jãzëk sã ji rozrzesził.
– Ò Jezë! Czegò Wë?... Kim jesce? Czegò 
brëkùjece?
– Alaże! Alono Iwanowno… Wë mie znajece… 
Raskòlnikòw… Halôł jem zastôw, jak jem 
rzekł chùdzy… – I pòdôwôł ji ten zastôw.
Stôrô wezdrza twérno, ale natëchstopach 
zô s  s c ze ro wa  zd ro k  p ro sto  w  ò c zë 
nierôczonégò gòsca. Zdrzała bôczno, z gòrzã 
i niedowiérnotą. Minãło kòl minutë; zdało 
sã jemù nawetka, że widzy w ji òczach cos 
na ôrt pòdsmiéwkù, jakbë sã ju wszëtczégò 

domerka. Czuł, że zemia ùcékô mù spòd 
nogów, że je wërzasłi, że chto wié, czejbë 
jesz z pół minutë zdrzała tak, nie gôdającë 
słowa, mòże bë òd ni ùcekł.
– Cëż to tak zdrzice, jakbësce mie nie 
pòznôwelë? – rzekł nôgle, téż z gòrzã. – 
Chcece, to proszã brac, nié, to nié – pùdã do 
kògòs jinégò, ni móm czasu.
Wcale nie chcôł tegò pòwiedzec, jakòs samò 
sã to rzekło.
Stôrô przëszła do se, a stanowczi głos gòsca 
wërazno dodôł ji òdwôdżi. 
– Co Wë tak zuchterno… Cëż to je? – spita 
zdrzącë na zastôw.
– Strzébrznô cygaretnica; kò jô gôdôł 
slédnym razã.
Wëcygnãła rãkã.
– Czemù jesce taczi bladi i rãce Wami dërżą? 
Wë sã przeznobilë dobrodzeju w łaznie, czë 
co?
– Gòrączka… – òdrzekł ùriwóno. – Drãgò 
miec piãkné wëpieczi… czedë ni ma co jesc 
– dodôł z jiwrã dobiwającë ze se słowa. Zôs 
zafelowało mù mòcë. Równak òdpòwiesc 
brzëmiała przekònywająco; stôrô wzãła 
zastôw.
– Co to je? – zagôdała, jesz rôz òbzérającë 
Raskòlnikòwa i wôżącë zastôw w rãce. 
–  Rzecz… cygaretnica… strzébrznô… 
Òbezdrzice.
– Jakòs mie sã nie widzy, że strzébrznô… 
Zdrzëta, jak naòkrącôł!
Próbùjącë rozrzeszëc sznurk, òbrócëła sã do 
òkna, do widu (wszëtczé òkna bëłë zamkłé 
nimò smrodu w jizbach), stracëła gò na pôrã 

Fiodor Dostojewsczi

Przesprawa i ùkôranié
(dzélëk)
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sekùnd z òka i stanãła do niegò tëłã. Rozpiął 
mańtel, wëcygnął seczérã z zôdzerzdżi, le 
jesz nie wëjął ji do kuńca, leno trzimôł rãką 
pòd òkrëcym. Rãce zrobiłë mù sã baro słabé; 
wërazno czuł, jak z kòżdim sztërkã mgleją 
corôz barżi i cerzpną. Bòjôł sã, że pùscy 
seczérã na zemiã… W głowie mù sã nôgle 
zôkrãcëło…
– Co òn tu naplątôł! – niecerplëwò zawòła 
stôrô i pòrëszëła sã w jegò stronã. 
Ni miôł ju nick czasu. Wëjął seczérã, dwignął 
dwiema rãkama, nie czëjącë swòjégò 
jistnieniô, i wnetka bez trudu, wnetka 
nimòwòlno, spùscył jã òbùsznicą na głowã 
stôri.
Mógłbë rzeknąc, że jegò mòc ni mô w tim 
ùdzélu. Le skòrno le rôz spùscył seczérã, mòc 
nôgle sã w nim zrodzëła.
Stôrô, swòjim zwëkã, ni miała chùstczi na 
głowie. Ji baro rzôdczé, jasné, tam-sam 
sëwiejącé włosë, jak wiedno naòlejoné, bëłë 
zaplotłi w mëszi ògón i zatkłé pòd dzélëk 
rogòwégò grzebienia, jaczi wëstôwôł na tiłkù. 
Szos trafił w samò cemiã, co bëło skùtkã 
ji nisczégò rostu. Krziknãła, le baro słabò, 
i òbsënãła sã na zemiã w sedzący pòzycji, 
chòc jesz sfòrtowa pòdniesc òbëdwie rãde 
do głowë. W jedny rãce wcyg jesz trzima 
„zastôw”. Tedë Raskòlnikòw z całi mòcë 
ùderził jesz rôz i drëdżi, wcyg òbùsznicą 
i wcyg pò cemienim. Krew rozprisknãła sã jak 
ze zwrócony sklónczi i cało padło na wznak. 
Copnął sã, dôł ji padnąc i zarô schilił sã nad ji 
twôrzą: ju nie żëła. Òczë mia wëtrzészczoné, 
jakbë chcałë wëskòknąc z òczënów, a łësënã 
i całą twôrz zmôrloną, zgrużdżoną.
Pòłożił seczérã na pòdłodze, kòl cała, i do 
razu sygnął do ji czeszeni, próbùjącë nie 
òczapac sã płënącą krëwią – do ti prawi 
czeszeni, z jaczi òstatno wëcygnãła òna 
klucze. Béł czësto trzézwi, zesmroczeniów 
i zôwrotów ju nie czuł, le rãce dërżałë dërch. 
Przëbôcziwôł so pózni, że béł wnenczas baro 
ùwôżny, òbmëslny, wcyg miôł starã sã nie 
ùczapac… Klucze nalôzł zarô; jistno jak tedë, 
wszëtczé bëłë w jednym lopkù, na jednym 

stalowim kółkù. Dorazu pònëkôł z nima do 
spalni. Bëła to jizba baro niewiôlgô, na scanie 
wisało trój òbrazów. Naprocëm stojało 
wiôldżé łóżkò, baro pòrządno zasceloné, 
z watowóną kòdrą, ùszëtą z dzélëków 
atłasu. Pòd trzecą scaną stojała kòmóda. 
Dzywnô sprawa: czej le zaczął pasowac 
klucze do kòmódë, czej le ùczuł jich zwãk, 
nôgle dostôł dërgòtkã òd nogów do głowë. 
Zôs miôł chãc wszëtkò òstawic i ùcekac. Ale 
warało to blós sekùndã; na ùcek bëło ju za 
pózno. Pòczuł smiésznosc tegò, czej wtim 
jinô strasznô mësla przëszła mù do głowë. 
Ùbrzątwiło mù sã  nôgle, że mòże stôrô 
jesz żëje i nie je wiedzec, czë nie przińdze 
do se. Dôł so pòkù z kluczama i kòmódą, 
pònëkôł nazôd do cała, chwôcył seczérã 
i zôs sã zamôchnął nad starëszką – ale nie 
ùderził. Nie bëło wątpieniégò, że je ùmiartô. 
Czej sã schilił i jesz rôz bôczno jã òbezdrzôł, 
widzôł wërazno, że czaszka je zmùżdżonô 
i nawetka, jakbë përznã skrąconô w bòk. 
Chcôł pòmaklac pôlcã, le òdcygnął rãkã; kò 
i tak bëło widzec. A timczasã krëwi nacekła 
ju całô plëta. Wtim dozdrzôł na szëji białczi 
sznurk, szarpnął, le sznurk béł mòcny i sã nie 
zerwôł; do te przemikł ju krëwią. Spróbòwôł 
wëcygnąc gò na mòc zeza pazëchë, ale cos 
przëtrzimało i zawôdzało. Zniecerplëwiony, 
zôs pòdniósł seczérã, żebë przecąc sznurk 
prosto na cele, òd górë, ale sã na to nie 
dôł i z trudã, czapiącë so rãce i seczérã, pò 
dwùch minutach môgów rozcął sznurk, nie 
tikającë cała seczérą, i zjął. Nie zmilił sã; 
miészk. Na sznurkù bëłë dwa krziżiczi, jeden 
z cyprisowégò drzewa, drëdżi kòprowi, a jesz 
do te emaliowóny medalik; krótkò nich wisôł 
môłi, zamszowi, zaczapóny tołstã miészk ze 
stalowim zamkniãcym i kòleczkã. Miészk béł 
do czësta wëpchóny. Raskòlnikòw wsënął jã 
sobie do czeszeni bez òbscyganiô, krziżiczi 
cësnął na piers starëszczi i, tim razã biorącë 
ze sobą seczérã, zôs pònëkôł do spalni. 

Skaszëbił Dark Majkòwsczi
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Rzecz dzeje sã gdzes na Kaszëbach w kawnicë.
Agnésa: Witôjta lëdze! Jô jem Agnésa, robiã tu w ti kawnicë jakno kelnerka ju dzesãc 
lat. Chcã Wama òpòwiedzec ò Anie, Hanie i Mónie – drëchnach, chtërne sã pòtkałë pò 
dłëdżich latach.  
Ana: Hana to të!? Móna?
Hana: Ana! Wiele to lat minãło?
Móna: Ana, jô ce ni mògã pòznac!
Ana: Wa so bëlno wëzdrzita, mòje drëszczi.
Hana: Në wiész Aneczkò, jô kąsk rézowała pò swiece, ale pòjmë na kôwkã, to pògôdómë.
Ana: Baro chãtno, pòjmë. Wejle tu je takô ùbëtnô kawnica.
Móna: Kelnerka! 
Agnésa: Witóm! Co móm pòdac? 
Móna: Baro chãtno wëpijemë kôwkã.
Agnésa: Za sztócëk przëniesã.
Ana: Në! Hana, òpòwiadôj, co tam je czëc w wiôldżim swiece? Të doch jes wanożnikã, 
cebie nijak ni ma widzec.
Hana: Wiész… jô widzała baro wiele piãknëch gardów...
Ana: A të Móna?
Móna: Jô jem kònsultantką firmë z kòsmetikama. Hana wcyg je kùpùje.
Hana: Jo, to je prôwda. Òkróm tegò z tëch wszëtczich wanogów jô przëwiozła rozmajité 
wspòminczi i wiele kòsmetików 
Wëjimô z taszë parfùm, parfùmëje sã i dôwô Anie.
Ana: A cëż to je?
Hana: Aaaaaa, to je Szanel numer piãc – baro drodżé parfùmë. Piãkno pôchną, nié?
Ana: krący nosã. E tam, to doch je sama chemiô! Jô, żebë pëszno pôchnąc, jidã do 
szopë, legnã sã na piãc minut w sano i tej jô pôchnã parfùmama Szano numer jeden. Jô 
nawetka móm tuwò nã pôchniączkã. Wejle òbôczta (wëjimô z taszë miészk z sanã i dôwô 
drëszkóm).
I jesz mògã rzec, że to wiele dëtków nie przińdze – wnetka za darmòkã!
Hana: Ale... òbôczë Aneczkò, tu móm szminkã na lëpë (czëtô na szmince) made… in… 
France... (malëje sã) Piãknô, nié?
Móna: Jooooo... pò prôwdze piãkną farwã môsz na lëpach!!!
Ana: Pòkażë (bierze szminkã i czëtô ji skłôd). E-dwasta, E-sto szescdzesąt trzë, 
E-piãcdzesąt. Eeee… same kònserwantë. Hana! Të jes wszëtczé kraje zjachała i të nie 
wiész, że kònserwantë są szkòdlëwé dlô zdrowiégò człowieka?

Wioletta Ratajczak-Toczek

Ana, Hana i Móna
krótczi skecz ò trzech białkach, co sã pòtkałë
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Hana: Môsz prôwdã, ale…
Ana ji przeriwô, wëjimô z taszë czwikłã i gôdô.
Ana: Òbôczë!!! To je szminka na lëpë! (malëje so lëpë i skarnie) Ùniwersalnô i ekòlogicznô 
– made in Mòje Pòle, dwa w jednym – mòżesz sã wëmalowac pësk i jesz zjesc tã czwikłã 
na pôłnié.
Hana je zdzebło znerwòwónô, Móna téż zdrzi zdzëwòwónô.
Hana: Në!!! Ale pùdru të ni môsz! Ten jô przëwiozła prosto z Miemców. Òn zakriwô 
wszëtczé gùbë na gãbie.
Pùdrëje sã i pòdôwô Anie. Ana òbzérô gò z zacekawienim, wąchô i wëjimô kilo mączi, 
òtmikô taszã i gôdô.
Ana: Haneczkò, të pò prôwdze zabòczëła, jak dobrze je na naji wsë. Òbôczë, to je pùder 
nônowszi generacje – jô gò przëwiozła prosto z młëna (pùdrëje sã). Nôlepszi je òrkiszowi, 
ale kąsk za drodżi.
Hana: Ale maszkarama të sã pewno nie malëjesz (wëjimô tińtã do rzãsów i malëje sã). 
Jô so jã kùpiła òd Mónë.
Móna: Pò prôwdze. Jak sã tą maszkarą pòmalëjesz, to wszëtczi chłopi sã za tobą bãdą 
òbzérac!
Ana: A jô mëszlã, że jak të Haneczkò sã tą maszkarą pòmalëjesz, to twój chłop ce ni mòże 
pòznac. Jô móm jinszą metodã. Jidã z rena do piécka, weznã so kąsk wãgla ze spôlónégò 
drzewa i sã fejn malëjã. 
Wëjimô z taszë drzewny wãdżel i malëje sobie brwie.
Ana: Móna, Hana, a co wa môta na pazurach?
Móna: To je lak. Jak të so nim pòmalëjesz pazurë, to bãdzesz miała piãkné paje.
Ana: Eeee tam, jô móm co lepszégò (wëjimô biksã z farbą i malëje sobie nokce). Òbôczta 
białczi – całi liter, a nié takô môłô bùdla.
Móna: Në jo... le... 
Ana: A rzeknij mie Haneczkò, wiele të dëtków wëdôwôsz na te kòsmeticzi?
Hana: Në... Dosc tëli, le...
Ana: Jô wiedzała! A mòje są wnetka za darmôkã!
Móna: Jo, to je prôwda.
Hana: Jô widzã Aneczkò, że të môsz ekòlogiczné kòsmeticzi, mòże më we trzë 
òtemkniemë króm w Americe z kòsmetikama Made in Kaszëbskô Wies?
Ana: To je bëlnô deja! 
Wstają, òdchôdają i dali cos do se gôdają.
Agnésa: Tak czegòs jô ni miała widzóné, jak jem stôrô. A Wa?  Do ùzdrzeniô!!!
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Pielgrzimòwie

Za młoda
człowiek le do przódkù bieżił
i chwatkò piął sã wiedno w górã.
Chcôł wësok zańc, wcyg wëżi, wëżi,
bëc gwiôzdą, z głową chòdzył 
w chmùrach.

Przed sobą widzôł leno drogã
na czëp i mòdré niebò wëżi.
Tim nie zaprzątôł sobie głowë,
co dali, co za górą leżi.

Czej w latach
pòstąpił i w drodze,
doch stanął tam, na swòjim czëpie.
Tej strëchlôł i òsowiôł srodze
widzącë, że je kùńc na swiece.

Janusz Mamelsczi

Gôdczi 
òb drogã 
do nieba
(dzélëczi)

Ters zaczął szëkac, wzerac, 
badac,
dokądka jidą zemsczé drodżi.
Pòmału bãdze na dół schadac,
pòkądka niesc gò bãdą nodżi.

Terô ju nie bãdze sã spiesził.
Tej-sej na sztócëk sobie stanie.
Przësadnie so do kògòs, cëchò
na ùchò szepnie mù pëtanié:

A do cze nama ta wanoga?
I chto z nas pòjął wôrtosc żëcô?
Czë ten, chto dłëgszą przeszedł 
drogã?
Czë ten, chto ji sã barżi cesził?
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Stegnë Bòga…
(1Kor 1,22-25)

Żëdzë 
żdają za znakama,
a smierc Bòga
je dlô nich przegrzechą.

Kò słabòsc Bòga
Stegnë Bòga…

(1Kor 1,22-25)

Żëdzë 
żdają za znakama,
a smierc Bòga
je dlô nich przegrzechą.

Kò słabòsc Bòga mô wiãcy mòcë
jak zuchternosc lëdzy.

Greczóni 
pòwôżają rozëm,
a mądrosc Bòga
je dlô nich głëpòtą.

Kò głëpstwò Bòga
mô wiãcy mądroscë
jak rozëmnota lëdzy.

Rzëmióni
wszëtkò pòddelë prawù,
a miłoserdzé Bòga
je dlô nich niepòrządkã.

Kò przesprawa Bòga
mô wiãcy szëkù
jak lëdzczi pòrządk.

Eùropejczicë
ùkòchelë wòlnotã,
a Miłota Bòga
je dlô nich zniewòlenim.

Kò pòsłësznota Bòga
mô wiãcy wòlnotë
jak rozwòla lëdzy.
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Tomôsz Ùrbańsczi

Wiérztë

* * *

Midze wietwiama łiszczëło Słuńce

Bëło złoté To złoto płënãło w górã

a w dół midzë zemią a niebã A téż

midzë lëstama Jô so mògã wdarzëc

Jak jô szedł stegną i òbijôł sã ò

pajiczënë Sóm Jô béł zmarłi i jô

ni miôł leżnoscë do òddichaniô

A të przëszedł i rzekł mie że twòje

miono je Witrzink I że dali ma 

mòżema jic w gromadze W ne 

drzewa W nen las Jô tegò lasa 

nie rozmiôł Lëstë bëłë zmachtóné

* * *

Jô cë żëczã dobri nocë To nié jô

To stolëmné drzewò òtulô cã 

swòjima wietwiama Cygnie w 

starnã cëszë Dobri nocë To leno

môłé wspòminczi jak lëstë mùjkają

cã pò jagòdach Jeżlë bë twòje rãce 

gôdałë jô bë słëchôł Te jes leno 

òbrôzkã co jô gò chcã słëchac
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Bòżena Ùgòwskô

Wiérztë 

* * *
Czej płacze dzeckò
Zarô swiat smùtnieje
Kòmùda scyskô kòżdi nórt
I cãżczim w nëch łezkach zdô sã lëft

Zdrząc na głód dzecka
Swiat niemò cemnieje
I niebò rzucô òskargã
Na sëmienié kòżdémù stwòrzeniu

Czej z dzecka òczów wëzérô strach
A na skarniach niezgara i górz
Szëkùją pòtãpienié wszëtczim
Co zdeptelë jich redosné dzectwò

Dzeckù nie je nót bëc smùtnym
Smiéch dzecka rozjasniwô słuńce
Cëż pòniese òno w najã przińdnotã
W swi ùpłakóny, głodny i żôrotny 
dëszë

* * *
Dôj nama Panie dobrą noc
Cëchòscą swiãtą niepòjãtą
Noc òdpòcznieniô z ùmãczeniô
Wëzbëcô jadów smùtków dnia
Cobësmë reno mòglë wstac
Zgòdą do se òbrócony

* * * 
mòji Starce

A terô so sadniemë przë stole
Ju dzénnô skùńczonô robòta
Przed nocą jesz słów pôrã wërzekłëch
I smiéchù kąsk i żôlu łza
Jak przë rechùnkù sëmieniô
I zjémë so wdzãczno wieczerzã
Tã mòże ju w żëcym òstatną
Nim noc nas ùspi swą cëszą
A starżã przejmie Stróż Aniół
Pò wëszeptónym na klãczkach „Amen”
Panu Bògù na dobranoc

Stegna_czerwiec _2014.indd   33 2014-12-03   14:24:15



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

34

Òjc

Mój Tata miôł òczë dobré
Zasnëté czasã smùtkù łzą
Czej grãdzył cérznią niezrozmieniô ból

Mój Tata miôł serce cëché
Pòkòrą jasną – môłi pólny kwiôtk
Przed chtërnym klãkóm – òn mie 
pòkôzôł swiat

Mój Tata miôł zrobiałé rãce
Bë w mòjich béł codniowi chléb
Terô w żałobny pamiãcë 
przechòwiwóm òbrôz jich

***
Nieòdgadłé matczëné są serca
Tëli sã bólu w nich miescy i zajisceniô
Nad zdzartim kòlanã, niebëlnym 
sprôwianim
Nad łzama żôlu ze sprawiedlëwégò 
kôraniô
Mater Dolorosa

Tak wiele cerpieniô tacą serca matków
I słowów gòrzczich gòrzu nierozmieniô
Czej zwëczajnô stara zmieniô sã w 
jadowiznã
I dwiérzów trzaskanié na rozestanié
Mater Dolorosa

Mòrze ùrzasu scyskô matkóm serca
W ògrôżce chòroscë, przë kòżdim 
ùpadnienim
Czej żëcô kawle znaczą cérznie, abò 
drodżi sã zmachcą
I ùmiérają wiedno òpòcëszkù, bë 
przińdnotë le nôdzejã òstawic
Mater Dolorosa
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* * *
Tëli je noców, co nie są przespóné
Ùdrãczoné, spłakóné jak dzeckò
Jak szwama nacygającé kògòs bólã
Je noc ùpôdkù na sóm grunt piekła
I zmartwëchwstaniô
Je noc przeklãtô 
Czej czart panëje
I błogòsławionô
Jak nowònarodzoné
Są noce straszné
Czej rëczi mòrze i chaja tańcëje
A starszi gôdają
Że złi sã pòwiesył
I noce, czej gwiôzdë
Do żłóbka prowadzą
Tëli je noców
I wszëstczé są wiôldżé
Kòmùs są pierszé abò òstatné

***
Zbiéróm jak zôrenka
Dnie mégò żëcô
I bòjã sã, bë przë kùńcu
Nie òkôzało sã 
Że to le plewë

Szmakóm kòżdi dzéń
Jak bróny w rãce chléb
A jednak grãdzy mësla
Czë kôrmiã sã 
Wiedno le prôwdą

Zdrzã z wiarą na krziż
I jidã do lëdzy
Òddôwóm kòżdą chwilkã 
I mësl, a dobrze wiém
Że sąd bãdze z miłotë

Stegna_czerwiec _2014.indd   35 2014-12-03   14:24:16



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

36

Czas

Mierzony, liczony, òdwieczny
Wëbijóny, wëznôczony, nieùstanny
Pònad wszësczim i we wszësczim
Co fizyką i materią i abstrakcją
Pònad redoscą, miłoscą i cerpienim
Znacząc kùńc i pòczątk
Bezdëszny, doskònałi, żëmny
Samòtnik, chòc kòżdémù towarzësz
Na drodze do bezczasu
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Ùtwórca gduńsczi i kaszëbsczi etnografii 
Ùrodzył sã 12 stëcznika w Słôwnie kòle Gnie-
zna. W Chòdzeżë złożił maturã, a tej ùkùńcził 
antropòlogiã i etnografiã na Ùniwersytece 
w Pòznanim w 1933 rokù. Robił w Katowi-
cach, òbczas wòjnë w Krakòwie, a pò wòjnie 
òstôł direktorã Òkrãgòwégò Mùzeùm  
w Bëtomiu. Pòtemù doskôcëlë mù wnen-
czasny rządcowie. Bez to nalôzł sã w 1958 
rokù – ju jakno doktór etnograficznëch 
nôùków – we Gduńskù. Tu òstôł czerownikã 
etnograficznégò dzéla Nôrodnégò Mùzeùm. 
W dzejanim òsoblëwie zaczekawił sã 
Kaszëbama i  Kòcewim. Z  zebrónëch 
zabitkòwëch dzełków pòwstôwałë wëstôw-
czi. Tej zaczął bùdowã Etnograficznégò 
Mùzeùm w Òliwie, chtërnã dozérôł dëcht do 
kùńca. W 1965 rokù złożił tam pierszi stałi 
wëstôwk pòmòrsczégò kùńsztu lëdowégò. 
Pò prôwdze kaszëbsczi  región dôwôł 
Mal i cczémù nôwicy  mater ia łów do 
ùczebnégò dzejaniégò. Kò brzadã tegò bëło 
czile ksążków. Bëłë to: Sztuka ludowa Kaszub 
i Kociewia, WOK Gdańsk 1967; Pożywienie 

rybne Kaszubów Wdzydzkich, Gdańsk 1972,  
a przede wszëtczim nôbëlniészô z nich: 
Rok obrzędowy na Kaszubach, Gdańsk 
1986. W nym dokôzu òpisôł kaszëbsczé lë-
dowé òbrzãdë. Je to bòdôj nôszerszi taczi 
òpisënk. Nawiązywô do przedwòjnowégò 
ùczebnégò dobëtkù aùtorów, przede wszët-
czim wspaniałégò – dërch nôlepszégò – dze-
ła „Kaszubi. Kultura ludowa i język” (Fischer, 
Lehr-Spławiński, Lorentz, 1934), a téż Bòżenë 
Stelmachòwsczi „Rok obrzędowy na Pomo-
rzu” z 1933 rokù. Równak Malicczi wierã nô-
szerzi z nich òpisył same zwëczi a òbrzãdë. 
Do te pół ksążczi zajimają òdjimczi, co pò 
sztërdzescë a trzëdzescë latach mô òsoblëwą 
wôrtnotã. Mùszimë nadczidnąc, ze wszët-
czé ne zwëczi są dërch żëwé w naszim re-
giónie. Gwësno jakôs je w tim zawdzãka téż 
Malicczégò, a jegò ùczniów i nastãpników, 
jak Kristinë Szałasny – znóny etnografczi, co 
mòcënkò sã kaszëbizną zajimô do dzysa. 
Longin Malicczi ùmarł we Gduńskù 19 lësto-
padnika 1986 rokù. 

Òni téż rozsłôwielë Kaszëbe

Jan Dosz 

Longin Malicczi
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