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Wiele ju razy jesmë piselë w „Stegnie” ò wiôldżim znaczënkù rozmajitëch kònkùrsów dlô 
rozwiju kaszëbsczi lëteraturë. W tim numrze pòsobné pòcwierdzenié ti prôwdë. Zaczi-
nómë òd prozatorsczégò (chòc w slédnym czasu téż pòeticczégò) kònkùrsu m. Jana Drzéż-
dżona i ksążczi „Swiat dobëcô”,  jakô je swójnym pòdrechòwanim edicje z 2015 r. Nôwëżi 
òtaksowóné przez jurorów tekstë òceniwô w swòji recencji prof. Daniél Kalinowsczi.
Pòstãpny rok przëzérómë sã téż kònkùrsowi „Twòrzimë w rodny mòwie”, chtërnégò finał 
na zmianã òdbiwô sã w Brusach i Bëtowie. Latos bédëjemë najim czëtińcóm nôdgrodzo-
ną mònodramã Adama Hébla „Barmanka”.
I jesz jedno wëdarzenié, jaczé zdôwô sã nama wôżné dlô kaszëbsczi lëteraturë (chòc 
wierã przédno dlô mùzyczi) – VIII. Festiwal pòlsczich i swiatowëch hitów pò kaszëbskù. 
Króm rozwiju wòkalnëch talentów jegò brzadã je téż wiele czekawëch tłómaczeniów 
spiéwów. To dokazë przede wszëtczim szkólnëch òd kaszëbsczégò i rok za rokã je widzec, 
że corôz lepi znają òni krëjamnotë najégò jãzëka.
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Daniel Kalinowsczi

Nicht nie dobéł
(„Swiat dobëcô. Antologiô dokôzów nôdgrodzonëch w XVI 
Òglowòpòlsczim Kònkùrsu m. Jana Drzéżdżóna w rokù 2015”, 
Wejrowò 2016)

Czejbë Jón Drzéżdżón sedzący kòl niebiańs-
czich kôłpiów na niezemsczim òstrowie 
jezora Bielawa, przeczëtôł wëdóną łoni 
ksążkã,  jakô dokùmentëje lëteracczi 
kònkùrs pòzwóny jegò mionã, wierã bë sã 
ùsmiéchnął. Zbiérk nie je mòże nôbarżi 
widzałi, żelë jidze ò wielënã starnów, ale 
zamikô w se rozmajité bédënczi, napisóné 
przez nieprzëpôdkòwëch aùtorów, chtërny 
w òbrëmienim kaszëbsczi lëteraturë wie-
le ju zrobilë. Ùsmiéch pisarza mést bë nie 
béł za szeroczi, bò drãgò je nalezc òd czasu 
pùblikacje nôdgrodzonëch dokazów jakąs 
szerszą diskùsjã nad jich témizną, stilistiką 
czë swiatã wôrtnotów. Nie je wiedzec, czë 
chtos króm jurorów to do czësta przeczëtôł, 
bò nie pòjawiła sã nigdze òbgôdka nad 
tima fòrmama. Jedurnym tak pò prôwdze 
òtaksowanim pùblikòwónëch dokazów je 
zamkłi w ksążce wstãp Stanisława Janczi, 
chtëren przedstôwiô jich skrócënczi i swòje 
òdczëca czëtińca. Kąsk to dzywnô sytuacjô, 
jakô pòdsuwô mëslã, że lëteracë mòże i pi-
szą, ale òdbiércë... nie je wiedzec, czë czëta-
ją...
W zbiorze Swiat dobëcô òpùblikòwónëch 
òstało sétmë aùtorów: Dariusz Majkòwsczi, 
Felicjô Bôska-Bòrzëszkòwskô, Kristina Léw-
na, Róman Drzéżdżón, Sławòmir Fòrmella, 
Grégór Schramke i Wòjcech Mëszk. Pòjawilë 
sã tej piszący w fòrmie prozë i pòezje, tak 
białczi, jak i chłopi, a wszëtcë doswiôdczo-
ny w twòrzenim lëteraturë i dobrze zna-
jący lëteracczi wark. Artisticznô rówizna 

jich bédënków je baro wërównónô i chòc 
bëłë przëznóné hierarchiczné nôdgrodë, 
to zdôwô sã, że tim razã nicht tuwò nie 
dobéł, a wszëtcë razã doprowadzëlë do 
môłégò dobëcô kaszëbsczi lëteraturë, to je 
do tegò, że pòsobny rôz òstało pòkôzóné, 
jak mòcné je kaszëbsczé słowò. Mòże òno 
dzysô przedstôwiac satirã i pòwôgã, li-
ricznosc i kòmizm, baszniowòsc i nôtëra-
lizm, lëdowi mòtiw i egzoticzną témã. Jak 
pòkazywô to zbiér z wejrowsczégò kònkùrsu 
w kaszëbsczi lëteraturze mòcno są eksplo-
atowóné wszelejaczé témë, z corôz wikszą 
òdwôgą céchùjącë swòjã bëtnosc òsoblëwie 
w pòetice sensacyjno-kriminalnëch doka-
zów (K. Léwna, R. Drzéżdżón, S. Fòrmella, G. 
Schramke), rozmiejącë równak realizowac sã 
w aùtotémòwim ùtwórstwie (D. Majkòwsczi, 
F. Bôska-Bòrzëszkòwskô).
Zbiérk Swiat dobëcô zaczinô hùmòristiczny 
pòemat Dariusza Majkòwsczégò  Dobrogùst 
i Miłosława, jaczi je pòwôżno niepòwôżnym 
kòmentarzã do kòndicje dzysdniowi pòlsczi 
i kaszëbsczi lëteraturë (3 môl w kategòrie 
Pòezjô). Dokôz, zdrzący z pòlsczégò pò-
zdrzatkù, przëbôcziwô kąsk kabaretowé 
ùtwórstwò Òldżi Lipińsczi, a z kaszëbs-
czi stronë brzëmią w nim wiérztowóné 
pòwiôstczi Hieronima Derdowsczégò i Alek-
sandra Majkòwsczégò. Òsoblëwie ten sléd-
ny i całé karno młodokaszëbów je wôrt 
wspòmnieniô, bò nié przez przëtrôfk dzy-
sdniowi ùsôdzk òdnôszô sã do natchnio-
ny òpòwiescë z czasów strzédnëch wie-
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ków Léòna Heyczi. „Pòemat” Dariusza 
Majkòwsczégò je równak z mòdłã młodo-
kaszëbë zrzeszony dosc lózno. Ju w pier-
szim dzélu dokazu je widzec, że ni mómë 
tu do ùczinkù z òpisënkã cządu XIII wiekù, 
le z jakąs bliską nama przińdnotą, że nie 
pòtkómë tu historie ò miłoce i harmònie, 
a czësto òpak – hùmòristiczné òpisënczi 
niechãcë i niepòrządkù. Òkôzywô sã wej, 
że na skùtk lëchégò wiodra i pòliticznëch 
ambicjów Pòlskô i Kaszëbë rozdzeliwają sã 
i twòrzą apartné państwòwé bëtë. W nowi 
geòpòliticzny stojiznie pòjôwiô sã Miłosła-
wa, nieòficjalnô, ale jawernô przédniczka 
kaszëbsczi służbë bezpiekù, jakô ùwidzała 
so Gùsta Dobro – specjalnégò agenta, 
chtëren rozmieje rozrzeszëc nawet nôbarżi 
zapëzgloné sprawë bezpiekù Kaszub. Jich 
związk przedstôwiô Majkòwsczi jakbë ro-
mans z pòsobnégò dzélëka serie ò Jamesu 
Bondze. Jak równak tipiczno dlô sensacjowi 
historie, òkôzywô sã, że czerowniczka spe-
cjalnëch służbów mòże dzejac na szkòdã 
państwa, jaczégò bezpiekù pilëje. Nié leno 
w òdniesenim do Miłosławë cãżkò ò wëra-
zné mòtiwacje pòstãpòwaniô. W krizy-
sowëch bùtnowëch stojiznach òkôzywô sã, 
że kaszëbsczi dzejarze mają wiôldżé ambi-
cje i zgrôwają do władzë. Za rządë bierze sã 
òsoblëwie przédnik kaszëbsczi zrzeszë lëte-
ratów i wprowôdzô diktaturã, jakô prowadzy 
do... òddaniô Kaszub temù z państw, jaczé 
zapłacy nôwicy. Wszëtczich procëmników 
swòjégò dzejaniô, a òsoblëwie kritików jegò 
lëteraturë, zabijô, przez co dżiną i titlowi 
bòhatérowie dokazu. 
Tak hewò wëzdrzi sétmëdzélowô, wiérzto-
wónô hùmòreska, jakô na szpòrtowny, pro-
sti ôrt òdpòwiôdô tak na bënëkaszëbsczé 
diskùsje, jak i na bùtnową stojiznã, jaką 
mómë w swiece eùropejsczi i swiatowi 
pòliticzi. Dlô pòmòrsczégò czëtińca je czeka-
wim przërównanié kòntekstu pòematu Heyczi 
i dzysdniowi pòwiôstczi, chòc to szlachòwnota 
le pò wiéchrzu. Mòżno téż nalezc w dokazu 
përznã letczégò wëszczérzaniô z niejednëch 

aktiwistów kaszëbsczi rësznotë. W cało-
scë, intertekstualné i satiriczné òbleczenié, 
jaczégò ùżił w ùsôdzkù Majkòwsczi, je mùsz 
òtaksowac pòzytiwno, zôchãcywającë aùtora 
do pòsobnëch lëteracczich dokazów.
Drëdżim artisticznym bédënkã zbiéru Swiat 
dobëcô je wieledzejnikòwi lirik Felicje Bôska-
Bòrzëszkòwsczi Òb drogã (wëprzédnienié 
w kategòrie Pòezjô). Aùtorka mało czedë pre-
zentëje swòje wiérztë czëtińcóm, z tim wik-
szim tej zaczekawienim mòżno przëjimnąc ji 
wiérztowóné rozmiszlania ò lëteraturze i lëdz-
czi wrazlëwòce. Nie dô sã tuwò letkò wskazac 
przédny témë, bò dokôz mô w se elementë 
liriczi rolë, aùtorefleksje ùtwórcë, erudi-
cyjnëch rozwôżaniów ò kaszëbsczi lëteraturze 
i mòralisticznégò przesłaniô ò mùszebnoce 
namëslënkù nad dôwnym i dzysészim swiatã.
Pónktã wińdzeniô l iriczny stojiznë je 
pòtrzébnota przënôleżnotë, chãc pòstawieniô 
swòjégò indiwidualnégò „ja” w jaczims wik-
szim systemie wôrtnotów. Hewòtny zgrôw 
nie je skùtkã bùtnowëch spòlëznowëch 
cësków, to barżi bënowi głos, jaczi òbjôwiô 

Dzél òbkłôdczi Swiata dobëcô
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sã we wiérzce dzãka zwãkóm zwònu, ja-
czé zachãcywają do samòòkresleniô. Su-
biekt wiérztë to chtos zajimający sã przéd-
no swiatã lëteraturë, chto „chòdzy so” 
pò stegnach kaszëbsczi liriczi, òsoblëwie 
chãtno słëchającë, co mają do rzekniãcô 
dwaji klasyczny ùtwórcowie: Jón Drzéż-
dżón i Léón Heyka. Pierszi zdôwô sã swòją 
pòezją pòkazëwac zwëkłé/nadzwëkòwé 
dzéle nôtërë, chtërne dostôwają miticz-
ną pòstacjã, a swòją prozą przëwòłiwô 
baro dzywnégò geniusza kaszëbsczi zemi 
– Smãtka. Drëdżi z lëteratów w widze 
wiérztë Bôska-Bòrzëszkòwsczi je òpisowóny 
jakno ùniwersalny aùtor, chtëren wësłôwiô 
w krótczich wiérztach subtelné wseczëca mi-
łotë, jakô ni mùszi miec jawernégò òbiektu 
w człowiekù. We wikszich pòematach lirik 
Nordë pòkôzywô wiôlgòsc i mòc sedzącą 
w kaszëbsczim jãzëkù, spòsobnym do wë-
słowieniô czënów nôbarżi herojicznëch. 
Ani Drzéżdżón, ani Heyka nie są dlô subiek-
tu wiérztë Òb drogã jaczima procëmnyma 
sobie aùtorama. W dokazu je pòkôzónô 
wôrtnota òbëdwùch, z pòdczorchniãcym 

mòżlëwòtë przëjimniãcô jedny i drëdżi 
pòeticzi, a téż zgòdë na rozmajité widzën-
czi òpisowaniô jawernotë. Slédné wersë 
ùsôdzkù Bôska-Bòrzëszkòwsczi mają w se 
gwësnotã, że nôwôżniészé dlô dzysdniowégò 
czëtińca, wrazlëwégò i mëslącégò Kaszëbë, 
je mòżlëwie głãbòk ùbënowic ùniwersalné 
wôrtnotë lëteracczich pòprzédców. Pùdzenié 
dodóm z wizjonérą Janã Drzéżdżonã i sub-
telnoscą Léòna Heyczi dô tej pòzytiwny ju-
wernotowi brzôd i pòczëcé ùmôlowieniô 
w domôcy tradicje.
Wiérztã terôczasny kaszëbsczi pòetczi mòżno 
rozmiec jakò ùkôzanié rozmësłów, jaczé mô 
ùtwórca kaszëbsczi lëteraturë. Wôrt równak 
widzec ten bédënk jesz szerzi, jakò stôwanié 
przék instrumentalnémù wëzwëskiwaniô 
lëteraturë do dejowëch abò spòlëznowò-
strzodowiskòwëch biôtków. Hewò wej 
Bôska-Bòrzëszkòwskô zôchãcywô do wik-
szi dowiérnotë swòji wëòbraznie i redotë 
czëtaniô, a nié do swójnégò òbstôwianiô 
i wùlgarizowaniô ùsôdzków w interpreto-
wanim jich blós w widze biografie abò histo-
ricznëch wëdarzeniów. Tak zdrzącë bãdze sã 
doch szukało leno fizyczny adresatczi liriczi 
ks. Heyczi abò docygało, kògò kònkretno 
nacéchòwôł w Twarzë Smãtka Drzéżdżón. 
Na taczé pòstãpòwanié subiekt Òb drogã 
sã nie zgôdzô i dlôte prawie przekònywô, 
żebë zamkłoscë kòżdi liriczi nôprzód głãbòk 
przemëslec, a pózni szukac swòji stegnë do 
jich zataconëch znaczënków...
Prozatorsczi dzél nôdgrodzonëch òbczas 
wejrowsczégò lëteracczégò kònkùrsu do-
kazów òtmikô nowela Kristinë Léwnë Nyra 
(I nôdgroda). Tak wësokô nota dlô tegò 
prawie tekstu je baro zasłëżonô. Wszëtkò 
je tuwò bëlno wëwôżoné. Pòznôwómë 
w nôwôżniészich scenach młodégò Aszero-
ma Nyrã, ambitnégò, spòsobnégò knôpa, 
jaczi dzãka zwënégóm i dobëcóm ùwierził, 
że mòże wszëtkò i òstôwiającë na stronie 
samòkritcyzm, doszedł do... narkòmanie 
i samòznikwieniô. Doznôwómë sã téż, jak 
baro bezradny je w wëchòwiwanim sëna 
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stôri Jón Nyra, prosti kaszëbsczi chłop, 
chtëren nie rozmieje dóńc do swiądë 
knôpa swòjima lëdowima mądroscama 
i letkòwiérną ùtcëwòtą. Baro célno òstałë 
nacéchòwóné téż pòstacje dwùch wies-
czich macków: Bòlka i Margarinë. Pierszi 
z nich to chłop, co chòdzy na tidrze ù swòji 
białczi, a w picym alkòhòlu i wanogach 
z drëchã do lasa nalôżô sens dlô swòjégò 
nieczekawégò żëcô. Drëdżégò nawetka blëżi 
nie pòznôwómë, je leno wiedzec, że zajimô 
sã nick nierobienim.
Òpòwiôdanié nie je za òbjimné, ale nimò tegò 
je w nim zamkłi pòrësziwający i bezògôdkòwi 
w przedstawienim lëdzczégò dramatu bëno-
wi mònológ stôrégò Nyrë, chtëren nié dosc, 
że dôwno ju ni mô białczi, nié dosc, że zerwôł 
emòcjonalny kòntakt z córką Haliną, jakô sã 
gò sromô, òd czedë zamieszkała w miesce, to 
jesz stracył swòjã nôwikszą nôdzejã – sëna. 
Knôp na zôczątkù bùdzył w nim bùchã... 
Taczi inteligentny, ùsłëżny lëdzóm, wiedno 
dobiwający sprawë w sądze. Z czasã rów-
nak młodi Nyra zaczął jiscëc swòjégò òjca, 
bò szëkającë corôz mòcniészich pòdskatów 
wpôdł w nônãtë, jaczé zrobiłë z niegò 
smiéchòwiskò. Nie pòmògłë przekònywania, 
prosbë, a nawet lékòwanié w klinice. Mło-
di Nyra zdżinął, bò ùcekł z òdnãcywający 
kùracje i ùsnął na pòlu z bùlwama, jaczé pilo-
welë przed dzëkama Bòles i Margarina...
Bëła ta smierc przëtrôfkã? Czëtajcë blós re-
alisticzné dzéle nowele Léwny tak prawie bë 
mógł mëslec. Co nôwëzi bë mòżno dodac, 
że aùtorka mô przemikłé swòjã narracjã 
òdzdrzadleniama złoslëwòsców namie-
nieniô, jaczé kôrze tej-sej tëch, chtërny òb 
swòje żëcé pòmôgelë jinym lëdzóm ùceknąc 
òd nieszczescô. Dokôz wôrt równak òdczëtac 
szerzi i głãbi, widzącë téż jegò dzélëczi 
symbòliczny narracje. Nie je wej przëtrôfkã, 
że zdżinął bòhatéra ò mionie Aszeróm. Bi-
blijny znaczënk tegò miono òznôczô szcze-
scé, timczasã pòstacjã doswiôdczëła doch 
nieszczescô. Aszer jakò pòstacjô z Biblëji je 
jednym z przódków dwanôsce plemieniów 

Jizraela, a w swiece nowelë Léwnë Aszeróm 
nikògò pò sobie nie òstôwiô. Do mëszleniô 
dôwają téż wizje stôrégò Nyrë, chtëren wi-
dzy na wiesczich pòlach dwie demòniczné 
ùkôzczi Chcëwòtã i Niezgarã, jak tańcëją na 
nick nie zdrzącë. Je to pò prôwdze leno brzôd 
zbòlałi wëòbraznie starëszka czë téż mòże 
dwaji kùńdzë Bòles i Margarina, żdającë 
le na to, żebë co ùkradnąc i przedac, cobë 
miec dëtczi na pòsobné picé? Dokôz Léwnë 
nie dôwô nama na to pitanié òdpòwiedzë 
i w tim prawie je widzec pòstãpny dokôz na 
artisticzny kùńszt, bò aùtorka wié, że ni mòże 
wszëtczégò dopòwiadac, òstôwiającë rum 
do wëfùlowaniô przez czëtińca.
Pòsobnym przikładã nôdgrodzony w 2015 
rokù epiczi je bùdzącé nieùbëtk, rozwòloné 
w òpisënkù emòcjów, òpòwiôdanié Ró-
mana Drzéżdżona Gebùrstag (2 nôdgroda 
w kategòrie Proza). Téma sétmëdzesąti 
roczëznë Ritë – nestorczi zwëczajny, kaszëbs-
czi familie, òstała tu pòkôzónô na dosc bru-
talisticzny, ale sugestiwny ôrt. Nie nalézemë 
tak czãsto w kaszëbsczi proze òpisywóny 
stojiznë redotnégò pòtkaniô rodzëznë, gdze 
nimò pòczątkòwëch apartnotów, starkòwie/
starczi, òjcowie/matczi i sënowie/córczi 
doprowadzają kùńc kùńców do redotnégò, 
pòspólnotowégò przeżëcô. Róman Drzéż-
dżón w swòjim lëteracczim bédënkù pòszedł 
szlachã Jana Karnowsczégò, chtëren w Scy-
nanim kani nacéchòwôł jidzenié w rozsëp-
czi kaszëbsczi wiesczi spòlëznë, sczerowôł 
sã w stronã drodżi Sztefana Fikùsa, jaczi 
przedstôwiôł w swòjich dramatach felënk 
pòspólnëch wôrtnotów w kaszëbsczi 
wielepòkòleniowi familie. A mòże nôkródzy 
mù bëło do Roczëznë Stanisława Janczi, w ja-
czi delikatnô, letkòwiérnô matka w gòrzczi 
sómnoce dożiwô swòjich dniów, rozczarzonô 
i rozżalonô òbòjãtnoscą nôblëższich nôleżni-
ków rodzëznë.
Gebùrstag to òpòwiôdanié, jaczé pòkazywô 
pòsobny etap rozpadu terôczasny kaszëbs-
czi  pòspólnotë. Drzéżdżón zbùdowôł 
narracjã, w jaczi pòstacjã narratora nie 
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próbùje wskazowac socjologòwëch abò 
dejowëch przëczënów taczi  stojiznë. 
Miast taksowaniô pòjôwiają sã bënowé 
mònolodżi i  dialodżi bòhatérów: Sta-
cha, Krëstiana, Jirczi, Marie, Helczi, Anczi. 
Wszëtcë żëją w pòczëcym pòspiéwnotë, 
w nerwach trudów codniowòscë i felëje 
jima sztabilnoscë. Wszëtcë są téż dlô se 
niemiłi, dërny, brutalny i sëri. Nie zdrzącë 
na wiek, pòkòleniowé òdniesenia czë rela-
cje gôdają do se òbzëbło, òbskarżiwająco, 
tej-sej nawet primitiwno i pò chamskù. 
Zachòwania òbczas roczëznowégò przëjãcô 
nie wëzdrzą tczëwôrtno. Nie wspòminô 
sã ò redotnëch i snôżëch sprawach, ale 
wstëdlëwëch i niezrãcznëch, nie przëbô-
cziwô sã pòzytiwnëch i pòdskacywającëch 
sytuacjów, le gòrzącé zebrónëch klaprë 
i òbskarżenia. Miast miec starã ò miłé zéń-
dzenié, ùczãstnicë barżi mëslą ò wëléwanim 
swòjich żôlów...
Chtos bë mógł pòmëslec, że widzymë 
w òpòwiôdanim jakąs patologiczną familiã, 
degeneratów ze spòlëznowégò margi-
nesu... Tak równak nie je... Drzéżdżón 
céchùje na nôtëralisticzno-ironiczny ôrt, że 
fabùlarnô stojizna dzeje sã nié w môlu dlô 
bezdodómnëch, ale tipicznym (?) miesz-
kanim strzédno bògati rodzëznë. Rozsëp-
czi wrazlëwòtë tikają sã kòżdégò nôleżnika 
familie, równo czë je agresywną wedle ja-
wernotë wnuczką, wërzëcającą ze se jad 
niespełnieniô matką, czë zrezygnowónym 
i òtãpiałim ópą. Kaszëbskô rodzëzna nie je 
òstrowã szczescô na mòrzu pòwszédnégò 
ùpôdkù. Tuwò téż lëdze są zôzdrostny, nie-
zgarający, letkòwiérny i głëpi. Tuwò téż sã 
gôdô mëslowima skrócënkama, słowny-
ma kliszama, prostim i prostacczim jãzëkã, 
òstrim i wùlgarnym. Esteticznô i témòwô 
òdwôga Rómana Drzéżdżona pòlégô 
w òpòwiôdanim na tim, że nie copnął sã 
przed pòkôzanim téż i wstëdlëwëch rzeczi, 
colemało taconëch: rozczarzeniô pòkòlenim 
wnuków, jaczé mają wedle nich starkòwie, 
lãkù i bezradnoscë nôstarszich nôleżników 

rodzëznë przed nierozmióną przez nich 
nowòczasnotą, zniecërplëwieniô i gòrzu na 
skùtk niedołãżnoscë, wëpòminaniô zdrôd 
przez żeniałëch czë mòralno niewëraznëch 
ùczinków. To téż skłôdô sã na żëcé i jak nô-
barżi bë miało bëc w kaszëbsczi lëteraturze 
pòkazowóné.
Trzecą nôdgrodã w kategòr ie  prozë 
juri  wejrowsczégò kònkùrsu przëzna-
ło  S ławòmirowi  Fòrmel lë  za  d łudżé 
òpòwiôdanié Pamiątka pò mòrdarzu. Jak 
pòdpòwiôdô titel, je to sensacyjnô-krimi-
nalnô historiô, jakô mô równak téż szer-
szé ambicje spòlëznowò-òbëczajowégò 
dokazu. Akcjô dzeje sã w pierszich mie-
sącach pò II swiatowi wòjnie, czej lëdze 
wrôcelë dodóm, a żëcé zôs zaczënało jic 
na zwëkłi ôrt, chòc pò taczi tragedie, jakô 
miała plac, nick ju ni mògło òstac jistné. 
Òpòwiôdanié nie je równak napisóné dlô 
wòjnowëch wspòminków, ale dlô òpisaniô 
szlachòwaniô w sprawie mòrdarztwa 
młodégò dzéwczãca Rozalczi Sczerczi. Do 
samégò kùńca dokazu nie je wiedzec, chto 
je winny ti przesprawë: młodzónkòwie, co są 
pòmëslóny ò pòmôganié partizanóm, a mòże 
sóm kòmendant wiesczi Milicji Òbëwatelsczi 
Bòlesłôw Słotwina. Je to wiôlgô krëjamnota 
dlô przédnégò bòhatérë òpòwiôdaniô Alégò 
Pétczi, chtëren bãdącë prostim milicjantã 
wichlô sã, czë dobrze zrobił, że zaanga-
żowôł sã w bronienié nowi Pòlsczi, jakô 
zapòwiôdała sã czësto jinaczi w òbiecënkach 
wëzwòlëcelów, a jinaczi wëzdrzała w prak-
tice pierszich pòwòjnowëch miesąców. Tak 
pò prôwdze wszëtcë lëdze wiesczi spòlëznë 
nie są gwës swòji przińdnotë. Bez emòcjów 
zdrzą, jak z òkòlô wëcygają Niemcë i w bez-
radnoscë doswiôdczaja nowi władzë, jakô za 
pòmòcą Ùrządu Bezpiekù kòntrolëje wszët-
czé spòlëznowé rësznotë. Prawny pòrządk 
i jawerny mir są wnenczas niemòżlëwé do 
wprowadzeniô, bò wcyg w lasach tacą sã 
żôłniérze zaòstańcë, a mieszkańcë wsë nie 
wierzą niżódnémù z cëzëch, chtërny przëjéż-
dżają na Kaszëbë. Wszãdze wkół je widzec 
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prowizórkã i timczasowòsc, jakô mòże, ale 
ni mùszi zmienic sã w pòrządk.
Fòrmella wëtwòrził w òpòwiôdanim narra-
tora, chtëren w przedstôwianim pòstacjów 
i wëdarzeniów trzimie spòkójny distans. 
Chòc w pôrã mòmentach òpòwiescë zdôwô 
sã, że winnym mòrdarztwa Rozalczi je nie-
jednoznaczny w mòtiwacjach kòmendant 
milicji, to równak felëje wëraznégò doka-
zu, że miôłbë to pò prôwdze zrobic. Z jedny 
stronë je wiedzec, że biôtkòwôł sã z procëm-
nikama socjalisticzny Pòlsczi w pierszich ti-
dzeniach pò wòjnie na terenie kielecczëznë, 
z drëdzi, że wprowadzył jasné wskôzë 
dzejaniô gbùrów, kùpców i rzemiãsników 
w kaszëbsczim pòwiece, do jaczégò trafił 
na służbã. Niekònsekwencjô je téż widzec 
kòl Alégò, chtëren nôprzód z redotą wsta-
pił w milicyjné rédżi i zôchãcywôł do tegò 
swòjich drëchów, a pózni żałowôł swòjégò 
ùczinkù na skùtk òbzëbłégò òdnieseniô ze 
stronë jegò dôwnëch znajemnëch. Taczim 
felënkã zdecydowaniô znankùją sã i jiné 
pòstacje dokazu, zôstãpca kòmendanta, 
drëszny kómpel, ale równoczasno pijący za 
wiele alkòhòlu, abò Rajmùnd Tesa, swiôdk 
mòrdarztwa dzéwczãca, chtëren wierã wi-
dzôł przesprawcã, ale bòji sã zeznawac pro-
cëm niemù w sądze. Taczé charakterowé 
znanczi pòstacjów pòzwòliwają Fòrmelle 
wcyg pòdskacac czekawòsc czëtińców 
i céchòwac wiesczich bòhatérów ò ùtaconym 
bënowim żëcym.
Pamiątka pò mòrdarzu je historią dosc pre-
cyzyjno pòkazywającą czasowé i mental-
noscowé realia pòjedincznëch bòhatérów. 
Zabëtô òstała równak nôwôżniészô sprawa 
– fabùła mòrdarztwa. Zebranié drobno-
tów ò òdnieseniach midzë lëdzama wios-
czi czë òpisënków psychicznëch òbsesjów 
bòhatérów òdcygnãło òd mòtiwù zabiti 
Rozalczi. Przédnô sprãżëna narracjowégò 
mechanizmù stracëła swòjã chùtkòsc 
na digresje, miast z mòcą zaprezento-
wac kriminalny żoch. Dobré zakùńczenié 
mògło czekawò ùkòrónowac kòmpòzycjã 

òpòwiôdaniô. Kąsk szkòda, że tak sã prawie 
nie stało...
 Téż z kriminalną historią mómë do ùczinkù 
w przëtrôfkù wëprzédnionégò w kònkùrsu 
tekstu Grégòra Schramczi W smrokù. Jak 
we wiele dokazach tegò aùtora, tak i tuwò 
mómë kòmpòzycjowi pòrządk, pasow-
né miarkòwanié emòcjów, logiczné, ale 
i zaskakiwającé wprowôdzanié nowëch 
pòstacjów i mòtiwów. Nôbarżi célné w wëa-
partnionym òpòwiôdanim je sparłãczenié 
tradicyjno-lëdowi wampirowi témë z jawer-
notą dzysdniowòscë (móbilczi, kómpùtrë, 
pòspiéwny ôrt żëcégò). Sensacyjnô narra-
cjô, to je szlachòwanié, na skùtk corôz to 
nowëch mòrdarztwów dostôwô òd pòłowë 
dokazu głãbiã za sprawą przëwòłiwaniô 
kaszëbsczich wierzeniów ò wieszczich. Co 
wicy, demònicznô jistota nie je jaczim wëcy-
gnionym ze stôrégò magazynu trëpielcã, 
ale pamiãtóną przez niejednëch bòhatérów 
snôżą, seksowną białką, jakô nie dobëła 
biôtczi z rekã. Do taczégò rozpòznaniô do-
chôdô równak dopiérze pòd kùńc historie. 
Nim do tegò przińdze, młodi szandarowie 
(baro rozmajiti: cyniczny, òbòjãtny, zgniłi) 
błądzą w pòmëszleniach, a leno Tómk 
z zadzëwòwanim òdkriwô dzãka daleczi pół-
sostrze Anule, że przëczëną mòrdarztwów je 
jistota wëchòdzącô z grobù.
Przédną fabùlarną deją òpòwiôdaniô 
Schramczi je zabójczé dzejanié wieszczégò 
– Móniczi. Nie jidze tu równak ò prezen-
towanié scenów, w jaczich dochòdzy do 
przemôdżi. Tëch je prawie nômni i czëtińc, 
co szukô ekscytacji i przeléwaniô krëwi, 
mdze rozczarzony. Wôżniészé w ùsôdzkù 
są òpisënczi psychicznégò i intelektualnégò 
przecywianiô sã ze stronë racjonalnëch 
szlachòwników i mieszkańców wsë we-
dle mòżlëwòtë dzejaniô metafizycznëch 
mòców. Wszëtcë za régą, òd szandarów, 
przez ksãdza i zwëkłégò mieszkańca, chcą 
nalezc ùdzél w wëdarzeniach jawernégò 
człowieka, a le Anula i krëjamny „jachtôrz” 
demónów są w pòszëkù do pòdjimniãcô 
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pògańskò-magicznégò rituału òdcãcô szpôdą 
głowë cała ùmarłi Móniczi. Nawetka w swią-
dze Tómka, òbzérającégò wëkòpëwanié 
trupa, nocné wëdarzenia zdôwają sã jakąs 
kòmùdną fantasmagòrią i òmaną. Slédné 
zdania W smrokù pòkazowają równak, że 
dôwnëch, zdôwałobë sã fantasticznëch 
pòdaniów, ni mòże miec w zgardze.
Zderzenié stôrëch kaszëbsczich wierze-
niów zapisónëch w etnograficznëch teks-
tach ù Hilferdinga abò kòl Lorentza z dzy-
sdniową kùlturową stojizną pòczątkù XXI 
wiekù pòkazywô dzãka nowelce Grégòra 
Schramczi, że mòżno nalezc atrakcjowé ôrtë 
nowégò òpòwiedzeniô stôrëch historiów. 
Aùtor nie próbùje ùsadzëc kùńsztownégò 
jãzëka, nie stosëje stilizacje, pòdôwô wie-
le drobnotów dzysdniowégò żëcô, żebë 
nacéchòwac nibë sztabi lną bùtnową 
jawernotã. Baro ùdało miarkùje wprowô-
dzanié irracjonalnëch elementów, jaczé 
pòmale, krok za krokã, doprowadzają do su-
gestiwny scenë na smãtôrzu, chtërna je tëlé 
przerôżającô, co kònsekwentnô dzejaniama 
rituała, tëlé wizjónerskô, co psychòlogicznô 
mòżlëwô. Mòżno pò taczi òdswiéżający 
miarce kaszëbsczich wierzeniów czekac òd 
Schramczi, że zrëchtëje za jaczis czas nową 
wersjã òpòwiescë ò scynanim kani.
Slédnym dokazã òpùblikòwónym we wej-
rowsczi antologie je baszniowô òpòwiesc 
Wòjcecha Mëszka Swiat dobëcô. Mô swòjã 
wëmòwã to, że prawie òd tegò òpòwiôdaniô 
dostôł titel całi zbiér nôdgrodzonëch doka-
zów. Nôbarżi chëba tuwò westrzód nônowszi 
drëkòwóny prozë je widzec dëchòwą bët-
nosc Jana Drzéżdżona. Mëszk przedstôwiô 
pòwiôstkã „przeswieconą”, zawieszoną na 
wësoczich niwiznach metafòrë, jakô céchùje 
lëdzką pragniączkã dobra i równoczasno 
ògrańczenié prowadzącé do zła. Jawerno-
tą harmònie i kòsmicznégò pòrządkù je 
nôtëra, a swiat lëdzy òbjôwiô sã sztridama, 
ambicjama i bezùstôwną brëkòwnotą domi-
nacje. Cëż tej z tegò, że Słuńce dôwô zna-
czi lëdzóm i zôchãcywô do redotë, skòrno 

òni i tak wëbierają Smãtka, jegò pesymizm 
i martwiejã? Nawet òsoblëwie ni mùszą 
zdrzec w òczë demóna, bò są gwësny swòji 
bezzmiłkòwòscë i wôrtnotë òmanów, ja-
czé tczą. Dôwné mòce nôtërë, subtelné 
i wëòbrazniowé bëtë są terô òdrzëcywóné 
jakò nieracjonalné i nieprakticzné. Na szcze-
scé mòże przińc òpamiãtanié, jeżlë leno czło-
wiek zdecydëje sã wsłëchac w zwãczi, òbrazë 
i przedmiotë nôtërë. Wnenczas òkôże sã, że 
nôwikszim niedrëchã lëdztwa je òno samò, 
a nié bùtnowi swiat.
Ta c z i  p raw i e  p òzy t i w n é  p r ze s ł a n i é 
pòchôdô z drãdżégò w lekturze, sztóta-
ma zapëzglonégò òpòwiôdaniô Wòjcecha 
Mëszka, chtëren jakò lëterat zdôwô sã wcyg 
szukac dlô se nôbarżi pasowny fòrmë wëra-
zu. W lëteracczi brawãdze nalôzł pòetickòsc 
i rozmiôł pòkôzac ôrt rozprzenieseniô, jaczé 
pòzwòlëło mù pisac z baro wësoczi rówi-
znë. Czë dzysdniowi, dozdrzeniałi czëtińc pò 
prôwdze brëkùje taczich dëchòwëch krôj-
malënków, ò tim mùszi rozsądzëc kòżdi sóm, 
na swòjã òdpòwiedzalnotã.
Antologiô Swiat dobëcô zapisywô swiéżé 
lëteracczé zjawiszcza dzejącé sã w kaszëbs-
czé lëteraturze. Mòże nawetka nié wszët-
czé, bò jak wiémë z òpisënkù Stanisława 
Janczi, niechtërne z przesłónëch dokazów 
nie òstałë nôdgrodzoné ani wëprzédnioné. 
Mòże tej co czekawégò, a niedozdrzónégò 
przez juri òminãło naju dzysô w lekturze? 
Jakbë równak nie zdrzec, z tegò, co mòżemë 
przeczëtac, dzysdniowô kaszëbskô lëtera-
tura je corôz barżi ambitnô i terô òstôwô 
leno kùpiwac ksążczi, żebë czëtac. Nié le 
w szkòle, nié le w domôcym nórcëkù... Téż 
w aùtobùsu, banie czë fligrze. Bédënczi są, 
rówizna je, na co tej żdac?

Skaszëbił DM
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Kristina Léwna

Òna

Nim sã òbezdrza, mia szesnôsce lat i chca jic 
dali do szkòlë. Tej mùter ji rzekla, że to sã 
nie lónëje, ni mô taczégò cwëkù, bë sã bialka 
ùczëla a glowã sëszëla rzeczama, chtërne ji 
sã nigdë nie przëdadzą.
– Të le òstani doma, a so jaczégò kawalera 
szëkùj – rzekla stôrô Grëmkòwô. – Më le ce 
jednã mómë i to wszëtkò mdze cë slëchalo, 
tej za czim cë szkòlë? Chcesz të, żebë më 
to na skôrb państwa delë? Kò tegò doch 
so nicht do grobù nie weznie! A të sa fejn 
żenisz, a më mdzemë mielë przë ce z tatkã 
dobrze na starosc.
Mija le na to tak pòdslëcha, a so do glowë 
tegò nie bra. 
– Co mô bëc, to mdze – rzekla Grëmkòwô.  – 
Më z tatkã ju dôwno mómë dlô ce kawalera 
wëszukóné. Jich pòla do naszich przëlégają. 
Òni téż mają krowë. To bélbë ju czas do nich 
lezc, a sprawã jasno pòstawic.
– Mùter o Witim Żińsczim chëba nie mësli? 
– niesmiało zapita Mija.
– Kò të zgadla òd raza! Jô zarô wiedza, że òn 
sã cë téż widzy! Më sã z òjcã tak pò-wiôdelë, 
jakbë nama bëlo zarô lepi, czejbë rozëmny 
chlop przejąl nasze gòspòdarstwò, a nié żó-
den „fju-wbdziu”.
– A mëma sã nemù Witémù tak richtich 
przëzdrza?
– Co sã mdã wiele przëzéra? Czë to je ja-
czi òbrôz? Kò chlop jak kòżdi. Czë jemù 
co felô? Je robòcy, cëchi, wiedno rzecze 
pòchwôlenié… Lëchégò slowa bë ni mògla 
na niegò rzec. Czë të môsz czedë czëté, 
żebë tam béł jaczi rëmór? Në, kò nié. Wied-
no fejn, cëchò a pòmale, a wszëtkò na czas 
i w chléwach i pòlu zrobioné. Do kòscola 
chòdzą, cygaretów nie pôlą, sznapsu… kò 

to ju na ògle ni móm widzóné, żebë tam 
bél chto ùrżniony. Nigdë! Tak dlugò, jak tu 
mieszkają. Jesz ani razu jô nie widza Witégò 
spitégò. Në tej za czim szëkac, jak szczescé 
je przez pórtã w ploce. Blós nieszczesca lë-
dze na se zwlékają tim swòjim wëmëszlanim. 
A ten sã nie widzy, a tamten mdze lepszi… 
Kò móże nôprzódka je fejn, bò to i we wsë 
zôzdroszczą, a i òbezdrzą so kògòs jinégò. Ale 
to wiedno wińdze nôtëra z czlowieka i rëchli 
czë pózni sã czëje, że òni są rozeszli, że jemù 
tu bëlo za malo placu… 
A wez sã tak richtich przëzdrzë… Tu je pla-
cu tëlé, kùli trzeba, jaż nadto. Tu bë sã nié 
jeden, a sto taczich jak òn zmiescëlo. A òni 
dërch to samò: że sã dëszą, że wszãdze 
dalek, że lëdze tu są za baro bògòbòjny… 
Ale czë to je lëchò? Kò kòżdi bënômni wié, 
gdze jegò plac, a nié wszëtkò do górë lepã 
pòstawioné, że nie wiész w kùncu, chto je 
chto.
– Mie sã zdôwô, że mùter je chòrô – rzekla 
Mija i pòda stôri termòméter.
– Jô sã dzysô móże tak czëla nieswòjo, ale 
szla jô w chléwë i tam to mie przeszlo. Zanim 
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jô te knadżi wëdojila, a swinióm da, a pôl-
nié… Kò to doch zeńdze. A ómka je corôz 
słabszô, a do tegò jesz zabôcziwô ò tim 
a nym. Jô so tak czasã blós mëslã, żebë òna 
jaczégò ògnia nama nie zrobila. Bò czasã nen 
top tak gwiżdże, a òna le so co jinégò robi. 
Jô móm ji rzeklé, że jak wòda nastawi, tej ni 
mô òdchadac òd platë. Mô żdac, jaż to sã 
zawarzi i kùńc. Ale òna doch mie nie slëchô. 
Wiedno pò swòjémù. Tu nastawi wòdã, a tu 
chwôtô za kòlowrótk. Tej malo tegò, òna so 
jesz radio wlączi i ju nick nie czëje, nawet 
cëzy bë móg wlezc, a nas òkrasc, òna bë 
tegò nie zaùważëla. Ale co të zrobisz? To nas 
wszëtczich czekô. Takô starosc to nie je miód, 
to je ùtrapienié. 
Człowiek so mësli, że jak mdze stôri, tej so 
òdpòcznie, a to nie je tak, bò jak të jes stôri, 
tej të môsz òlér z samim sobą, a ùmòrdëjesz 
sã tim barżi, jakbë gnój òd swiniów wërzu-
côl.
Tej, wezdrzë Mija, na mòje rãce a mie rzeczë, 
co widzysz? 
– A co jô mògã widzec? Kò zlotô òbrączka 
slëbnô i nick wicy.
– Mija, të ju nie jes dzeckã! Przëzdrzë sã 
richtich! Të nie wiész? Tej jô cë rzekã, co 
të widzysz. Tu môsz rãce, chtërne ùrobilë 
hóngralkã, draszmaszinã, treker… móm 
dali gadac? Zdrzë! Co jô móm? Czôrné nok-
ce a pazurë tak wëkrãpóné jak nasz kùr. 
Czej jô lézã do kòscola, tej jô so nôprzód je 
wëszorëjã w mëdlënach szczotką, żebë lë-
dze nie gôdelë, że jô krowińcã jem òblazlô. 
Czë të chcesz tak żëc? Kò nié! Nicht nie chce 
tak żëc. Kòżdi chce fejn. Tej jô cë gôdóm, co 
môsz zrobic, żebë bëlo fejn.
– Mëma mie nie slëchô! Bò mëma mô swój 
górz!
– Górz gòrzã, ale te sã do Witégò witro 
ùsmiéj, a më z tatkã resztã òbgôdómë.
Żińsczi téż ni mają jinszich dzecy. Witi je sóm, 
tej sã wama nicht w drodze nie mdze krącyl. 
Të mdzesz mia jak w niebie.
– A mùter doch w niebie nie bëla, tej skąd 
wié, jak tam je?

– Fòrsz të jes za tatkã, a pëskatô téż za nim, 
bò jô bë swòji matce nigdë czegò taczégò nie 
rzekla. Sromòta tak matce òdpòwiadac.
– Mëma sã Witekòwi czej przëzdrza? Wié 
mëma, czemù òn je tak dlugò sóm?
– Të sã nie smiéj z kògòs, bò le ùzdrzisz, to 
ce téż naléze!
– Òn mô za krótczé nodżi, a tej òne mù jak-
bë do bëna lazlë. Przë tim òn sa zajikô. Czej 
chce co chùtkò rzec, tej tak, jakbë miôl ceplą 
bùlwã pòlklé i nie wiedzec, czë gò retac, czë 
òstawic.
– Witro më tam lézemë, a të sã môsz ùsmiôc 
do niegò!
– Jô sã do niegò smiôc nie mdã, bò òn je 
straszny. Jô chcã dali, do miasta, do szkòlë. 
Jô bë czëta ksążczi, a so w miesce na tretu-
arze sedza…
– A z czegò të bë żëla? Z czëtaniô ksążków! 
Ò, tu sã klepnij w ten swój leb. Jesz nicht 
z czëtaniô ksążków najadli nie bél, a të mie 
tu ne swòje glëpstwa wstôwiôsz, jakbë jô 
bëla skąd spadlô.
Dzéwczã sã porëczalo. Tegò wszëtczégò so ni 
mòglo przedstawic. Òna, takô fòrsz, a Witi… 
Dôjta lëdze pòkù! Czë to ju pò prôwdze ni 
ma nikògò jinégò na swiece?
Stôrô Grëmkòwô nie rzuca slów na wiater, 
jak so pòstanowila, tak mùszalo bëc. Grëmka 
ni miôl wiele do gôdaniô. Òn le miôl robic 
a jã slëchac. Mija bëla w drókù, czej ny stôri 
do Żińszczich lezlë. Nie wëòbrôża so Witeka 
za chlopa. Òna bë chca kògòs jak z telewizo-
ra; fòrsz a szlank. Taczégò, co bë jã pò swiece 
òbwióz, a wiedno wëtlómaczil, że nick sã nie 
stalo, że òna co lëchégò zrobila. A tu zdrzi 
przez miedzã, sã mô ji żëcé zakùńczëc? Ni-
gdë! 
Szla z nym klopòtã do ómë. Ta ùda, że nie 
rozmieje. Kòżdi ò swòjã skórã żorgô. Nibë 
nic, ale na starosc wszëtcë chcą spòkój, 
a żebë nie bëlo żódnégò jôchù.
– Mija pòj! – wrzeszczelë lorbasë ze wsë 
za niã, czej òna ju bëla żenialô. – Më cë 
pòkôżemë, na czim milota stoji. Më ce na 
sanie wëfiglëjemë! Òstawi negò Kwazimo-
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do, a pòj z nama! Të doch jesz rëchli chlopa 
ni miala?!
Mija zacyska zãbë, a wszëtkò w ni drëża. 
Żëcé ji bëlo jak przez kalkã stôri Grëmkòwi, 
blós, że òna ju z trzecym dzeckã w cążi chòdzëla.
Grëmkòwô pò nëch wrzeszczeniach wiedno 
so da czas i òbléka nowi szërtuch i filckòrczi 
a so òbeszla wszëtczé bùdë we wsë.
– Nasza Mija mô Bòga za szpérë chwëconé. 
Tam ni ma biédë – gôda. – Piersniczi òni jedzą 
na codzéń, a miãso wãdzoné. Léberczi a blót-
czi Witk nie kôzôl robic, bò to blós szczërze 
żarlë. Tak më nie robilë z Żińską, më le blós, jak 
swinia zabitô, to co lepszé, a resztã szczërzóm.
Stôrô zdrza, jak nym bialkóm mùnie klaplë. 
Òna jesz dopòwiôda, chòc te ju slëchac nie 
chcalë, a jã òdprowôdzalë do dwiérzów. 
– Nasza Mija wiedno na Gwiôzdkã dostónie 
òd Witeka zloti rénk. Òna mô jich tëlé, że ju 
pôlców brak!
– Biôjce z Bògã! – gôdalë babë we wsë 
i trzôskalë za nią dwiérzama.
Mija mia zloté rénczi, ale i robòtë fùl rãce, 
tak że ni mia czej nëch rénków nosëc. 
– Do dojeniô krowów móm w rénkach 
nëkac? Chto je ùzdrzi? – żôlëla sã Mija.
– Të sã tak nie jarchòlë, czej je wrëmisz, tej 
wszëtczim pùdą òczë – pocesza stôrô.
– Móm to w rzëcë! To czedës! Niech mùter 
mie rzecze richtich, jak to z nym żëcym je? 
Czë to czedës je lepszé?
– A të zarô tu z taczim czims wëskakùjesz. 
Móże na cąża tak na ce léze? – rzekla Grëm-
kòwô, chtërna sã nie spòdzéwa na taczé cos 
òdpòwiadac. 
– Môsz të lëchò? – bronila sã Grëmkòwô, 
a dërch jakbë co szuka w taszi. – Jo cë gôda, 
nôwôżniészi je spòkój, a reszta sama przin-
dzë; i milota przindze, i ùkòjenié, i wszëtkò…
– Jak mùter tak gôdô, tej niech mie rzecze, 
kùli jesz ti milotë kòl nas mdze? Dwanôsce?
– Wiész të co, jô czësto zabôcza, ale ómka 
sama je doma, a òna dzysô mia kaszel. Jô ju 
mùszã nëkac! Z Bògã!
Mija sadla przë szpéglu i rëcza. Nie chca 
taczégò żëcô. Chlop dërch wòniôl knagą, bél 

midëch i brzëdczi. Kòchelë sã malo, wiedno 
przë zgaszonym widze. Witk wiele razy spôl 
w zeslu na dole abò na leżance, bò nie bél 
w sztãdze sã do lóżka dowléc. Miôl czôrné 
ruchna i rãce… Mija ni mògla na niegò wze-
rac. Czej sã kòchelë, bëlo krótkò i cëchò. 
Wiôlgô pierzna trzima nocné ùkòjenié chlo-
pa. Mija nie czëla nic. Blós reno dlëżi sã 
mëla, bò ji sã wëdôwalo, że je calô òd kro-
wińca. Z milotë Witeka rodzëlë sã dzecë – 
pierszé, drëdzé i trzecé w drodzë. Czej Mija 
bëla w cążi, tej Witk do ni nie szed, bò sã 
bòjôl, że cos dzeckù zrobi.
Ale rôz gò capnã, czej stoja przë szpéglu i so 
brzëch òbzéra. Mia wiôldżé piersë. Z kòżdi 
lecalo mlékò. Brzëch bél wiôldżi i cwiardi 
jak bania. Czej sã tak szpéglowa, zaùważëla 
céniã na délach. To Witk jã pòdzérôl przez 
przëmklé dwiérze. Widza rãka, chtërna 
smùli ji cénią na scanie. Nôprzód pòsëwa sã 
z glowë pò wlosach i twôrzë, bë lëtkò zjachac 
na piersë i brzëch. Tam rãka sã zascygnã. 
Dali ni mia òdwôdżi sa rëszëc. Mija drëża 
calô barżi jak w lóżkù. To sã ji nawetka wi-
dzalo. Smùla swój brzëch, a na céni smùlëlë 
gò dwie rãce. Czej sã òblekla, Witeka ju nie 
bëlo. Lôz na dól. Mija chca, żebë òn z nią 
spôl.
– Jak krowa të mie traktëjesz! – gôda Mija. 
– Je òna òstónô? Jo! Jak je òstónô, tej fejn, 
tej dac pòkù! Tej mdze celã! Mdze celã za 
dzewiãc miesący!
Witk tegò nie slëchôl, òn ni miôl czasu. 
Mija rozmiszla. Mia górz. Bëla w cążi i ni 
mia nikògò, chto bë jã kòchôl. Jezdzëla do 
miasta i tam wzéra na jinszé bialczi, chtërne 
szpacérëją z chlopama, smùlą sã do se, je-
dzą pùrcle… òna téż tak chca, ale Witk bél za 
chlapli i za trzasli, żebë to ji sã zdarzëlo. Taczi 
chlop, blós do zbrakòwaniô.
Czasã chca skòczëc z mòstu, prosto w rzékã. 
Tak, żebë ju z tim skùńczëc. Kòżdi dzéń frisz-
tëk, pranié, zamiôtanié, dzecë, krowë… Sama 
ju nie wiedza, gdze je? Czë òna to òna, czë 
òna to chto jiny. 
Czej ju czëla ne gôdczi ò maszinach, co so 
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terô kùpią, jak Mija mdze mia lżi, a dzecë, 
żebë ni mialë tak jak òni… Tej chcalo sã ji 
rzëgac. 
Żebë mia czij, chtërnym mòglabë zascyg-
nąc zédżer żëcô, òdszuka bë gò, a wcësnã 
nã palëcã i żëla tak, jak sama bë tegò chca. 
A nié z chlopã? Czë òn je? – sã zastanôwia. 
Blós reno dwiérze bëlë zasztëkóné, to znaczi, 
że on je.
– Co to je prôwdzëwé doznanié chlopa? – 
spita sã Mija stôri Grëmkòwi. Ta sã zarô ni 
mògla domëslec, ò co Miji jidze. 
– Wëszczëkóné babskò, a mòwë zabôcza! – 
rzekla Mija.
– Të sã, Mija, robisz frëch! – rzekla stôrô. – Jô 
Żinsczi nie wierzëla, ale terô jô sama widzã, 
co z ce je za pòmiot. Nibë nic nie wié, a jak 
co rzecze, tej jakbë bél chòri na serce, to 
bë ùmar. A to piecze… Jô cë rzekã Mija, jak 
to bòli, gòrzi, jakbë knaga ògònã w twôrz 
wëmiotla. Kò të doch përznã mëslë, co fla-
brocesz! Kò mie sã wëdôwô, że cë sã przez 
nã cążã wszëtkò pòmilëlo. Ale, jak so mògã 
przëpòmnąc, tej nie wiém, czë cąża ze mną 
téż tak robila?
– Tej të mie òdpòwiész, czë nié? Bò nikògò 
doch jinégò ni móm. A të gôda, żë wszëtkò 
wiész!
– Mija, a të ni mùszisz lezc ju dodóm? Kò to 
doch je ju czas na dojenié krów a wieczerzã, 
a dzecë do spaniô. Të môsz czas, jak òjc. Ten 
je wiedno òbrobiony. Le pòmale òn sã òbrôcô, 
a zanim òn rëszi, tej jô jem ju nazôd!
– Të mie wënëkiwôsz?
– Jo ce nie wënëkiwóm, ale kòżdô bialka 
pòwinna bëc ju  doma ò ti gòdzënie. Zdrzë, 
to je sódmô! Óma jidze spac, jô ji mùszã no-
dżi ùmëc, a arbatã kòl lóżka pòstawic. Kò jô 
nie jem tak òbrobionô jak të!
– Mia të czej taczé milosné ùniesenié, jak òni 
w nëch gazétach piszą? – Mija nie òdpùszcza.
– Milota jô mia, jak jô bëla mlodô, a terô, 
sama widzysz, chléwë, chëcze i jesz twòje 
gôdanié. Biôj dodóm! 
– Mie sã wëdôwô, że të nigdë nie kòcha!
– Biôj dodóm!

Mija sã zgrzeba i szla dodóm. Chwôca dzecë, 
ùmëla je i zaczã jima czëtac. Na drëdżi dzéń 
jacha do miasta. Czej wrócëla, stôrô Żińskô 
zaczã szczekac, że bialczi nie darwają nick 
terô robic: zmiwarczi pòmëją, pralczi wëpie-
rzą! Blós żëc, nie ùmiérac!
Mija so wlączëla telewizór, żebë tego nie 
czëc. Wëjã farwã do nokców i zaczã je ma-
lowac. Wiedza, że jak wëmalëje je dwa razy, 
tej stôrô sã ju ùspòkòji.
– Kùli lómpów òna przëwlekla z miasta! 
Ta sã z groszã nie liczi! Wszëtkò òd stronë 
ladëje! A to sã mùszi tak czlowiek nôprzód 
òbezdrzec dwa razy, zanim wëdo tegò gro-
sza, a tej kùpic. Kùli kùrpów ne dzecë mają! 
A to wszëtkò pózni jidze w piec, bò za môlé 
abò przefarwòwóné… Witk! Rzeczë żë ji co!– 
wrzeszcza stôrô.
Ale ten ùcek do chléwù. Òstawil zupã z ba-
rana i nëkôl. Stôri miôl mù rzeklé, żebë sã 
nigdë w te babsczé gôdczi nie wdôwôl, bò to 
nie je wiedzec, ò co jima jidze. 
Stôri Żeńszka téż sã chùtkò òd stolu pòdnios. 
Szed nã knagã, co bùlowa, a przesta, jesz rôz 
òbezdrzec. 
Żińskô w nym gòrzu nëka do Grëmkòwi, a ti 
jakbë wòda na mlin òna przëniosla.
– To të jesz mie tu Żińskô z taczima preten-
sjama przëlecysz? A chto cë dôl fòrsz i zdrów 
bialkã? Dzecë… Kòżdé jak malowóné. Chëba 
nié za Witekã?  A móm cë jo przëpòmnąc, co 
ny lorbasë wrzeszczą, czej òni so nos përznã 
òbleją? Kwazimodo! Jo, Kwazimodo! Przëz-
drzë sã na negò synka! Mija sã dërch ò rich-
tich kòchanié pitô! Co jô móm gadac? Że òn 
sã naprawi? A të mie tu, że òna same dzeùsë 
rodzy? Kò ten twój je „skażony” i ferdich! 
Kwazimodo! A òd mòji Mije sã òdczep, bò za 
szkòdã òna do waji bëla, a terô to wszëtkò 
wëchôdô!
Stôrô Żińskô sã òbrócëla a szla pòd dodóm, 
na drëdżi dzéń to ji przeszlo. Jachelë do Gdi-
ni, Miji fùtro kùpic.
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Fùtro

Kòżdô gbùrka mùszi miec fùtro, tak to ju je 
przëjãté. Móże bëc ze strzébnégò lësa, norczi 
abò szënszilów. Ale co mùsz to mùsz.
Witk dzesãc swiniów na fùtro do Mije 
òbżalowôl i jachelë do Gdinie. Stôrô Żińszka, 
Grëmkòwô, Mija i Witk – szoféra.
Wiedno Żińszkòwô kòl szoférë sedza, ale 
dzysô so namëslëla i sadla za nim. Do ni wla-
zla Grëmkòwô, chtërna pòchwôlenié rzekla 
i chcąc niechcąc rãkã Żińszczëny pòda. Ta 
òdpòwiedza, bò i sromòta za wczoraszi górz 
czëla i përznã jakbë nié na te czasë sã firowa, 
bò bialka to je bialka i niech so robią mlodi, 
co chcą. Czëla téż, że Mija nie je lëchô, bò ji 
do grôpów sã nie pchô, Witekòwi w przék 
nie gôdô, a jima psotë nie robi. Co le, to le te 
fritczi na loju piecze, ale to doch nie je nick 
taczégò. Jak mô chãc, niech so piecze. 
Stôri Żińsczi téż ji wczora rzek, żebë òna sã 
tak nie jarchòlëla, czej Mija dzecóm co kùpi. 
– To są môlé dzecë, dôj Grażina, pòkù! – 
rzek.
Czej dojachelë do Gdinie, tej ju sã zôs dwie 
kùmë schwôcëlë.  – Fùtro mùszi bëc z lësa!– 
rzekla Żińskô.
– Të jesz lësa ni môsz widzóné! – òdrzekla 
Grëmkòwô. 
I sã zacząn jôcht. Na calą Gdiniã to szlo, że 
Mija nie mdze w lësu a nutrach chòdzëla, że 
ta mô z kaninkow…
Mija kôza zapakòwac to z nutrë i wëszla.
– A czôpk! – rzekla Grëmkòwô. 
– Wezce so czôpk! Jo nie jem królewô angel-
skô, żebë jô w czôpkù chòdza!
I zôs sã zaczãlo. Pò co czôpk? Jaczi czôpk? 
Czë òna malo pieńdzy szëdrëje?
Mija skòrzista z òkazje, czej te sã wadzëlë 
a kùpila so fejn kòrùnkòwą halkã. Taką 
letëchną, że wszëtkò bëlo przez niã widzec. 
Witk bél w aùce, czej òne sã wladowalë 
z nyma fùtrama. Jedna mia czôpk, drëgô 
fùtro. Mija sadla przódë. 
– Në tej jedzemë! – rzekla Grëmkòwô i Witk 
rëszil. Òb drogã Mija pòsmùknã gò pò 

kòlanie i wëżi. Swòjima nokcama hibridowim 
lakerã pòkrëtim, dzarla chropòwaté bùksë. 
Ten, niebòrôk, niespodzóny nëkôl prosto na 
czerwionym widze. 
– Ten nas  dzys  zab i je!  –  wrzeszcza 
Grëmkòwô, a Żińszka zakrëtô fùtrã, nie wie-
dza, ò co chòdzy. 
Mija òdkrącëla òkna i zapôlëla cygareta.
– I zdrzë! W cążi i pôli!
– Kòl nas òna nie pôlëla! – rzekla Grëm-
kòwô. – Kòl waji je tak nerwòwô, że so mùszi 
nerwë ùspòkòjic!
Zôs Grëmkòwô czëla górz, ale so mia tak 
pòstanowioné, że wszëtkò procëm tegò fùtra 
mùszi Miji wëklarowac:
– Czej do kòscola, tej më sã mùszimë 
pòspieszëc. Të so sadniesz we czwiôrtą, 
góra piątą lawã pò lewi, żebë do kòmùnie jic 
gankã i wszëtcë lëdze ce mają òbezdrzec. Nie 
mdzesz sã nawrôca z bòcznëch lawów. Môsz 
jic szerok we westrzódkù, bò të jes w cążi 
i môsz fëjn òbleczenié!
W pierszé swiãto Witk szed rëchli dojic 
krowë, bò fùtro doch trzeba pòkazac. Jemù 
i tak wszëtkò bëlo jedno. Czej le do kòscola 
wlôz, tej so zarô kòl spòwiednicë sôd. Tam 
ùdruzlowôl i na „Biôjta w pòkòju” sã bùdzyl. 
Miôl ju to od wiele lat wëpróbòwóné. Wied-
no sã bùdzyl kòl kùńca. Lëdze nigdë jegò pla-
cu nie zajmowelë, bò wiedzelë, że so tam leb 
ò spòwiednicã òprze.  
Stôrô Grëmkòwô wszëtkò òbserwòwa, 
czë Mija jidze tak, jak òna ji rzekla. Nié za 
blëskò ani nié za dalek. Mielë sã ji lëdze 
przëzérac. Jo, Mija sã sprôwia, zrobila to, co 
ji kôzelë. Szla wësztrëcowónô a drawò. Lë-
dze pòzérelë. Stôrô Grëmkòwô dwie niedze-
le lazëla pò bùdach a ò fùtrze prawila. We 
wsë panowôl górz. Stôrą to podniecalo. Bëla 
jak pôw, chtëren chwôli sã swòjim ògònã. 
Jaż stôri Grëmka, chtërën malo gôdôl, jã 
òwadzyl i rzek, że mô dac pòkù, bò to sã 
lëchò skùńczi.

Jastrów Grëmkòwô ju nie dożda. Zakrącëlo 
ji sã w lepie, czej z drodżi krziżowi wëchôda 
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i ùmarla. Niejedny gôdelë, że to swiãtô bial-
ka, jiny, że diôbél. 
Mija nie krzëcza na pògrzebie. Zapôlëla so 
cygareta i szla. Stôrô Żińskô zôs wadzëla, że 
dzeckò mdze czôrné òd nëch cygaretów, że 
Mija Bòga w sercu ni mô, bo nie krzëczi nic.
Nôprzód szed wiôldżi brzëch, pózni Mija. Tak 
sã czëla, jakbë chtos ùmar, ale nié tak wôżny, 
że trzeba bë rëczec. Stara so to wëtlómaczëc, 
bò Grëmkòwô wiedno to robila.
Czej pògrzeb sã òdbél, Mija zaczã tuńcowac. 
Stôrô Żińskô sã pòklepa pò lësënie: – Biôj 
z nią Witk do doktora, òna je chòrô! – gôda. 
Ale Witk nie rozmiôl nic z negò babsczégò 
gderaniô, blós sã wząn za papiórë.
– Të sã Witkù papiórama lepa nie sëszë, 
të doch môsz òd tegò bialka – przëtakiwa 
Żińskô. – Niech wiedzą, chto kòl nas mô 
w pisëmkù mòc i wié, czej chtërna kna-
ga bùlëje. Bò jô to wiém i baro jem z tegò 
rôd. Wez na to Biélawã – zabùlowónô trzë 
miesące temù. Bùla – sztuczny. Abò Hilda 
– bùlowała, ale nie òstała… tak bez kùńca 
stôrô sejmòwa hëft i czëta, co tam z grubsza 
mô napisóné. 
– To waje żëcé sã mô do kùńca swiata – 
rzekla Żińskô do Witeka, chtëren i tak nie 
rozmiôl ò co zôs chòdzy. – Wa sã Bòga nie 
bòjita! Le ò swòje wigòdë dbôta! Chtërna 
bialka mô tak dobrze jak Mija? Kò żódnô. 
Ta nasza pani leżi do dzesąti, a tej nie wié, 
w chtërnã stronã. Ta je rozbłaznowónô, 
a kùńc! Jô mùszala wszëtkò rãkama robic, 
a òna le blós z dzecama, a i dërch ni móże 
zdążëc.
Mija tegò nie slëcha. Mia ju swòje lata. 
Dzéwczãta ùroslë i szlë w swiat, blós rôz 
Gòsza zazwònila, że sã rozchôdô z chlopã, że 
je ji lëchò.
Żińskô zaczã wëzëwac, że bialka òd Bòga 
namienionô, ale Mija zamkla ji dwiérze, 
pòscelëla w lepszi jizbie zófã, żebë Gòsza 
z dzecama mielë so gdze legnąc.

Adóm Hébel

Akcjô mònodramë sã dzeje w karczmie przed 
ji òdemkniãcym. Robòtniczka lokalu – titlowô 
barmanka przëchôdô do robòtë przërëchto-
wac sã do òdemkniãcô i widzącë lëdzy, ja-
czi ju chcą wlezc (pùblëcznosc), zaczinô sã 
namëszliwac nad swòjim warkã. Przemëslën-
czi mògą zdzëwic jã samą.
Na binie je bar wëpòsażony w szkło, miotłã, 
bigel, dwa stołë, stółczi, szôtorã... Na jednym 
ze stołów je rozsëpóny biôłi pùlwer.

Jo, jô zarô òdmikóm, pòmale. To jesz je przed 
czasã. Sprzątnąc mùszi to, czegò wczora sã 
nie ùdało. I zarô tu przińdą. Zlézą sã te Se-
biksë ze swòjima Dżesykama, ti  geszeftnicë, 
co so mùszą jednégò flot wëpic, te dzôtczi, 
co mają strach, żebë jich ò persónkôrtã nie 
spëtac.
Na ekranie sã pòjôwiają zwierzãta, zwãk 
skòczków, jak w dokùmeńtalnym filmie.
Lëdze tu rozmajiti przëchôdają. To dô pôrã 
przédnëch zortów. Rozlazłi pòspòliti. Rozlazłi 
pòspòliti rozmieje przesedzec w môłczenim 
baro długò. W tim czasu bôczlëwie szukô za 
swòją òfiarą. Dulczi na niã, jaż wëzwëskô 
sztót, czedë całé karno sã òddali, chcemë 
rzec na cygaretã, a tej òn przëstãpiwô do 
atakù. Pòdchôdô i zaczinô.
Jô béł żeniałi, le nama nie wëszło. Ha! A të 
co? Zarãczony? Chłopie, za czim të w te jadra 
wlôżôsz? Jô miôł sztërë razy tã felã zrobioné. 
Białczi mają jinaczi zbùdowóny mùsk, òne 
nie są przëstosowóné do normalnégò żëcô 

Barmanka
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z normalnym człowiekã. A terô widzysz, jô 
so sedzã i...
Próbùje òcëganic swòjã òfiarã, że prowadzy 
szczestlëwé żëcé. 
Pòsobny òkôz, jaczi pòjôwiô sã w naszi 
ekòsystemie, to strażnik sprawiedlëwòscë. 
Przińdze, stoji przë barze i żdże jaż cos sã za-
cznie dzôc. Zacznie sã jaczés wadzenié przë 
stole, a òn zarô wëkùkô:
Mòże wëcygnąc kògòs z pùblëcznoscë.
Ej, co tu je lóz? Spòkój mô bëc! Jô zarô waju 
wszëtczich wëprowadzã!
Pòczëcé bezpiekù, jaczé zbùdowôł bòk straż-
nika, je zabùrzoné pò czwiôrtim piwie, czedë 

bòk strażnik ni mògącë nalezc kònfliktowi sy-
tuacje, sóm jã twòrzi.
Zdrzucywô stółk.
Tedë pòsobny strażnik stôwô w òbronie 
resztë i tak jaż do zamkniãcô karczmë.
Terô chcemë pòznac króla ti pùszczë. Geszef-
tnik szlachetny wëróżniwô sã dobrze skro-
jonym ancugã, a bôczlëwi òbzérnik dozdrzi 
farwné pióra w jegò rzëcë. Baro czekawie sã 
przedstôwiają jegò gòdowé tuńce. Pòdchôdô 
do nieswiądny jegò przëslécaniô młodi sa-
micë i zaczinô:
Hej, co tam? Co to za mòdło móbilczi? 
Wzerôj na mòjã. Szajsung dwa mëlionë 
piãcset. Taczi jô móm we firmie. Òglowò 
co robisz? Jô jem hańdlarzã we firmie, jakô 
bëła pòdwëkònywôczã na Eùro 2012, a wùja 
przédnika zarządu to je szwager półsostrë 
Marka Zuckerberga, temù jô całi czas żdżã 
za mejlã, w jaczim mie zabédëją dobré sta-
nowiszcze. Môsz bëté w Los Angeles? Në, 
tak jak jô mëslôł. Tu... (całi czas w pòstacje, 
na ekranie pòkazywô òdjimczi) tu jô jem we 
fligrze do Los Angeles. A tu jô w karczmie 
w Los Angeles. A tu jô na sztrasë w Los Ange-
les. A tu jô w parce naji firmë w Los Angeles. 
A tu jô z mòją białką i córkama w Los Ange-
les. W tim miesącu jô jadã do Los Angeles. 
Chcała të bë pòjachac do Los Angeles?
Kùńc „Dokùmeńtalnégò filmù”.
Tak wëzdrzi mòje strzodowiszcze. Kòżdi dzéń 
z taczima lëdzama. Kòżdi sztót w robòce 
wësłëchiwanié taczich rzeczów, służenié 
napitkã, zagrizką i dobrim słowã. Jak wa 
chceta bëc wësłëchóny, tej do karczmë biôj-
ta. 
Wczora jô mia ale przëtrôfk. Przëszedł chłop, 
jaczégò jô pierszi rôz na òczë widza i zaczinô.
Jô jem béł złim człowiekã. Białkã z dzecama 
jô òstawił. Pózni jedno z nich, jak sã òkôzało, 
bëło chòré. Jô mógł jic òddac szpik, ale jem 
nie chcôł. Jô tedë wiele pił. Do tegò łażenié 
pò pùfach. Rôz jô béł ale wërzasłi, że jô HIVa 
złapôł. Na szczescé w badérowaniach wë-
szło, że nié. Jô jem złi człowiek. Na pògrzebie 
matczi jô nie béł. Jem jô ale złi człowiek.
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Jô mù tak letkò rzekła: në, môsz të sã z czegò 
spòwiadac!
A òn?! Nié, jô do spòwiedzë nie chòdzã. To je 
cãżkò tak cëzym lëdzóm ò swòjich sprawach 
gadac.
!!!
To znaczi, że jô dlô nich nie jem cëzy czło-
wiek! 
Ti, chtërnëch jô tu widiwóm, to są abò stôré 
szudrë, abò młodi debile. Abò taczi zepsëti 
przez żëcé, abò glëpasy licealiscë, co jesz 
żëcégò nie znają. Co mie òbchòdzy, czë ta-
czi chłop je rozlazłi ze swòji winë czë z biał-
czëny, co mie to robi, że jaczémù bògatémù 
knëpel nie stónie jak òn kòmùs nie pòkôże 
swòjégò nowégò ancuga, co mie to! Jô jima 
blós naléwóm.
Żebë jô mia miec płaconé òd kòżdégò 
ùczëtégò kòmplemeńtu, to jô bë wiele wicy 
pensje mia. Jô wiém, że móm zgrabné no-
dżi, piãkné òczka, kòcé rëchë, anielsczi 
ùsmiéwk, a mój slôdk to je taczi... ach! Póz-
ni kòmplemeńtë zaczinają brzëmiec jinaczi. 
Môłô... jô to bë cebie... ach! I to „ach” to je 
mòje miono wiedno pò 10:00. Wez mie ruk 
cuk piwkò naléj, ach! Co jô bë zrobił bez ti 
mòji ach! Hénë, a ùùù ach! Ach! Ach! Ach!
Pòdchôdô do stołu, jaczégò jesz ni mia sprzą-
tóné i zdmùchiwô biôłi pùlwer.
A, to temù Glaca béł wczora taczi wiesołi...
Je to tak, że jô na tëch lëdzy ni mògã zgarac? 
Nié... barżi... ni mògã zgarac tegò, że më sã 
mùszimë widzec. Jô jich pò prôwdze lubiã. 
Szkòda, że òni mie lubią dopiérze, jak jô jima 
ùdokazniã, że rozmiejã piwò nalôc. Rëchli to 
przëchôdô smùtné, bò z czegò tu sã ceszëc? 
Wrôcô z robòtë, dze są lëdze – a lëdzy òn nie 
lubi. Zarô pùdze dodóm, dze nikògò ni ma. 
Samòtnoscë òn nie lëdô. A tu, w karczmie, 
òn mô przëstónk midzë jednym krãgã pie-
kła a drëdżim. Tu òn mòże so òchłodzëc z ti 
hëcë codniowòscë, jakô mù mijô. Òn ji nie 
przeżiwô, òna mù prosto przed òczama lecy. 
Òn nie je żeniałi. Jak òn so pòmësli, co to 
bë bëło? Familiô, dzecë... fejn, le... białce ni 
mòże zawierzëc. Wiész mòja barmaneczkò? 

Ni mòże wierzëc białce. Temù jô sã z żódną 
nie zrzesził.
Ùdôwô, że jednym szlukã wëpijô całé piwò 
i zdrzi na miotłã jakbë na fòrsz dzeùsa.
Ale sôrenka sã w lese pòjawiła! 
Bawi sã miotłą jakbë młodim dzeùsã.
Mòże ma bë zatuńcowa! Jô czedës w Bëd-
gòszczë robił, tam takô bëła, miała òczka jak 
të. Mòże to je twòja mëma! Hehe... Në, jô 
tak w rãkach czëjã, że jo!
Jak jô so pòmëszlã, że òn mô kredit, jaczégò 
przez całé żëcé nie spłacy, że mù zabilë bra-
ta, a òn calëchné żëcé ni mòże nalezc dlô se 
placu, a i tak nôwikszi jegò problem to to, że 
òn ni mô rãków, jaczé bë gò òbjimnãłë, jegò 
nie bùdzy pôcha kawë, jakô pòlepsziwô dzéń 
namieniony nielëdóną robòtą, ni mô kògòs, 
chto bë gò nie traktowôł jak... jak chłopa, 
co przëchôdô do mie pic a pózni wëriwac 
òsmënôstczi! Smiejesz të sã z niegò?! Bò 
co?! Bò të môsz chëcz, bò të nie szukôsz mi-
łotë w karczmie, bò të jes ùsmióny przed pi-
cym, a nié pò?! Òn sóm so to wëbrôł? A na-
wet jeżlë, tej co? Chto mù rzekł, żebë szedł 
taką stegną jak të?
Jô... nawetka nie wiedza, że jô czedës na 
niegò wezdrzã z taczim zrozmienim. Mie je 
gò żôl...
Zycher mie je gò barżi żôl jak tegò bògatégò 
bùca, co jakbë miôł do Los Angeles zabrac 
wszëtczé dzeùsë, jaczim òn to bédowôł, to 
òn bë mùszôł dwasta fligrów miec! Ten to 
je dopiérze. Przińdze taczi, a tej kòżdi mùszi 
widzec, jak wiôldżi òn mô tablet, jak wiôldżi 
òn mô aùtoł, jak wiôlgą òn mô... niewôżné. 
Chòc òn téż ni mô letkò. Rôz òn tu przë-
szedł na jednégò chùtczégò, ale pò dzesątim 
pòmalnym jô gò mùsza w tarifã ladowac. 
Głowa mie bòla òd jegò plestaniô. 
Òpiérô sã ò bigel dëcht jakbë bigel béł bar-
manką, a òna nim.
Mòja karczmareczkò, a jenë! Jô so taką mło-
dą nalôzł. Tedë jô jesz ni miôł dëtków, jô 
do ni na kòle jezdzył. Na ferie ma jacha na 
sztopa do Barcelonë. Ha! Ani grosza ni mia. 
Ale jak ma so kòcha. Nawet w pùblëcznëch 
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placach. Ale jak jô ùtopił pierszé dëtczi w nie-
trafioną jinwesticjã, tak òna mie rzekła, że jô 
nick nie znaczã, że nick nie rozmiejã robic, 
że nigdë sã nie dorobiã, bò jô nie rozmiejã 
bëc sztël w robòce, a mie sã mëkcy jaczés 
bògactwò. Pózni mie sã ùdało kùpic plac 
na zalón jigrów – tedë jesz mało chto miôł 
kòmpùtr. Jô ti mòji nick nie gôdôł. Jô so 
pòmëslôł... dopiérze jak jô wëcygnã pier-
szé dëtczi, tej niech mòja Ajkacka ùzdrzi. Jô 
z kòńta wëcygnął i szedł dodóm... a òna... 
krzikała... z ùcéchë... z cëzą pënką w pùnie! 
Ale móm namkłé. Terô, żebë nié to 500+, to 
òna bë zdechła z tim szôtornikã. A jô... a jô... 
a jô jem szczestlëwi! 
Rëczi.
Bò to co jô móm, to je mòje! Mòje! Móm 
drëgą białkã i córczi, ale majątk je mój. To jô 
ten majątk... Jô, to mòje!
Co? Materialista? Sã lubi chwôlëc? Òn sã 
nie chwôli! Òn maskùje to, co ta riżô pùtana 
mù zabrała! Òn stracył tak cos, że żódné 
dëtczi mù tegò nie zrekòmpensëją. Temù òn 
przëszedł do mie. Jak do matczi przëszedł. 
Bò matka nie pitô, nie wëmôgô. Do matczi 
wiedno sã mòże przëcmùlëc i wëpłakac. 
Żëcé gò pòtraktowało jak òjc. Cwiardo, ale 
przënômni dało mù majątk. A dze òn mô sta-
nąc czësto gòłi, bez tegò ancuga, bez zédżer-
ka, bez tableta, z wënagòloną reną w sercu?
Jak widzec, jô sã ni mògã zdistansowac. Jô bë 
mòże chcała na nich wszëtczich, tak jak wa 
wzérac. Że to pitowie, że sami sã w to wlado-
welë. Ale jich cãżôr sã przeléwô na mie, tak 
jak mòje piwò sã w nich wléwô. 
To nie je tak, że jô czëjã jakąs misjã ùretaniô 
jich. Tegò jô ni mògã zrobic. Jô barżi mëszlã, 
że jô mògã so na nich pòwzérac i òdkazac 
wama jich historie. Nié le temù, żebë wa wi-
dza, jak wiele złégò je w swiece, że ni mòże 
òceniwac lëdzy, że òni téż mają swòje... Barżi 
żebë wama pòkazac, jakô je nasza kòńdicjô. 
Jo, jô jem ekspert do sprawów lëdzy. Taką jô 
móm robòtã. Jô jem psychòlogã złómónëch 
przez żëcé, socjologã zagłãbionym w nôbarżi 
reprezeńtatiwny wëjimk spòlëznë. Jô jem 

kronikôrz, jaczi òpisywô òstatny dzél naszi 
historie, i klarëje, czemù dalszégò cygù nie 
mdze...
Sama so czeliszk wina naléwô.
Wa so pewno mëslała – ta to mô robòtã. 
Piwò nalôc, pòzamiatac. Nôgòrszé to dwi-
ganié kastów. Kastë jô mògã dwigac, ale 
ùdwignąc to, czegò sã człowiek doznôł, 
ju nié. Nié ò nich, ò jich sprawach. Ò nas. 
Òni w sebie wléwają whisky, sznaps, piwò, 
sznaps z redbùlã. A jô w sebie wléwóm nad-
gniti płin rozkłôdający sã spòlëznë. Kòżdô 
spòlëzna, kòżdô... cywilizacjô mô jakąs 
taką swòjã energiã. Cos, co jã pòpichô do 
òdkriwaniô cëzëch lądów, kòlonizacje, biôt-
czi, retaniô królewiónków w zómkach, dobi-
waniô kòsmòsu... le téż do òbùdowiwaniô 
sã wkół. Më jesmë òbùdowóny rodzëzną, fi-
nansową sztabilnoscą, nasza mentalnô chëcz 
mô ceńtralné ògrzéwanié, w jaczim pôli sã 
nasza domôcëzna, naszé wseczëca, emòcje, 
drëszbë, codniowé ùcéchë. To je ener-
giô, jakô prowadzy cywilizacjã. A jô widzã 
ten mòmeńt, czedë ta energiô sã kùńczi, 
widzã jak nicht ji nie dostarcziwô, jak cos 
tam ùsychô. Czedës to wszëtkò pierdolnie, 
a jô tedë rzekã: jô wiedzała! Jô to widzała 
i òpisała! Tëli je ùcéchë z ti mòji robòtë. 
A co z tima lëdzama? Z mòjima... pacjeńta-
ma?
Òni nie pùdą do psychiatrë, do ksãdza, do 
familie, do tëch z kim są pòwadzony, nie 
pùdą do robòtë, nie pùdą nigdze, gdze cos 
bë mòglë zrobic. Przińdą tu. A tu jem jô. A jô 
nick nie zrobiã, le nalejã i wësłëchóm. I ò to 
jidze. Bò òni lubią swòje żëcé. Òni lubią nie 
zmieniwac. Òni lubią nie lubic.
Jô was przeprôszóm, jô tëli gôdóm, ju wama 
òdmikóm... ale pò prôwdze jô tegò brëkòwa. 
Chòc rôz to jô mògła bëc pò tamti stronie 
baru...
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Karolëna Weber

Wiérztë

Tak kòmùdno w sercu mòjim
Czôrnô kropla z niegò kapie
Nick nie je na môlu swòjim
Òstôł szlach na serca mapie

Przeòróné mùsk i cało
Czëjã ból ze wszëtczich nórtów
Tej miłotë bëło mało
Chòc żëła na tesąc ôrtów.

Krew i łzë
Piãscy i górz
Żôl i òn...

Blisczi wzérają w cëmżã,
Zeblékają ji sromòtã,
Kradną całé òbleczenié,
Mùjkają òddechã
Jidą....
Pò trapach ji cała,
Czëjąc krew,
Bëne.

Pich pëł piôch
Zewsząd nëkają
Bierzą gò wszëtcë
do se
Wdichają....
Sedzą i żëją
Na lëdzczich dëszach
są
Zdëchają
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Karolëna Serkòwskô

Bëc dzeckã

-– Jak ten czas nëkô! Ledwò jô sã òbezdrza, 
a ju móm ùrodzoné troje dzecy i to slédné 
mie dzys wiérztã gôdô z leżnotë Dnia Mëm-
czi! – krziknãła niedôwno mòja mëma. Co 
prôwda to prôwda, përznã ti wòdë w rzéce 
pòpłinãło. Jô jem ji nôstarszim sënã, a sóm 
jem ju wnet dozdrzeniałi. Niechtërny nawet-
ka gôdają, że wëzdrzã na wiele starszégò jak 
jem i zdradzywô mie jesz mój kaczi rozëm. 
Jô równak mëszlã, że trzënôsce lat stôri 
człowiek cos ju ò swiece i ò żëcym wié. A jô 
wiém baro wiele.
Ni mògã dożdac sã dnia, czej bãdã miôł 
skùńczoné òsemnôsce zymków. Tedë to do-
piérze bãdze! Mòże do tegò czasu stanã sã 
znónym balôrzã? Wszëtkò je mòżlëwé, bò 
jem dostôł bédënk, żebë jic do szpòrtowi 
szkòłë. Gôdelë, że òbzérelë jak gróm i że 
móm talent. Baro fejn, bò próbôwôł jem 
wiele – deklamòwaniô, grë w szachë, malo-
waniô, jaż w kùńcu zrozmiôł jem, że mòjim 
ùlubionym zajãcym je gra w balã. Òbôczimë, 
co z tegò wëléze. Mòji starszi mają strach, 
bò jak pùdã do ti szkòłë, to bãdã mùszôł za-
mieszkac w jinternace. Nie wiém, co je lóz, 
bò sztule to jô dôwno rozmiejã sobie sóm 
zrobic, tej z głodu nie ùmrzã. Wiém, jak 
sã robi pòrządk, i taczé tam. No i bãdã do 
nich przëjeżdżiwôł w piątczi, i òstónã jaż do 
niedzelë. Starszi wiedno nalézą sobie jakąs 
biédã. Gwësno z jimrów. Tak to ju z nima je. 
Dobrze, że nimò tegò rozsądzëlë, żebë mie 
pùscëc do ti szkòłë.
Cekawi mie, czë mòja młodszô sosterka 
pùdze mòjim szlachã i téż òstónie znóną 
spòrtsmenką, a dokłôdni płiwaczką. Czedës 

żartoblëwie gôdôł jem na niã bańtka. Cos 
w tim bëło, bò òna lubi szlapac sã w wòdze 
jak jakô rëba. Starszi zapiselë jã do spòrtowi 
klasë i òd tegò czasu òna wcyg chòdzy 
z mëmką na basen i cwiczi płiwanié. A jak 
przëchòdzy dodóm, to je tak mglejowatô, że 
zarô jidze do wërów. Dobrze, bò przënômni 
nie zawrôcô mie głowë.
Za to je jinszi szkòdnik, co lubi mie przeszka-
dzac. Mój jesz młodszi bracyna. Ten bë béł 
chòri, czejbë czegòs nie zmalowôł. Wszãdze 
je gò fùl. Mô tësąc pitaniów na minutã. 
Wszëtkò mùszi òbezdrzec, pòszmakac, 
pòmaklac. To je do òszôleniô. Familiô gôdô 
na niegò „żëwé strzébro”, le jô dzãkùjã za ta-
czé strzébro, to niech le je bronks, jeżlë jô ni 
mògã ùtrzimac gò nawetka na sztót. Z drë-
dżi starnë, móm nôdzëjã, że ta jegò energiô 
na cos sã przëdô i mòże òn téż pùdze dargą 
spòrtowca. Wiedno chce dzes jic, to mòże 
bãdze chòdzarzã? Lubi téż skakac pò łóżkù, 
tej mòże mdze òn skôkôł z tëczą? Jô bë sã 
cesził, jakbë jô miôł taką spòrtową familiã! 
Równak póczi co dobrze jidze mù to, co mie 
sã za baro nie widzało, czëli deklamòwanié. 
– Ale òn mô fejn dikcjã! – ceszi sã cotka, jak 
gò słëchô (cokòlwiek to znaczi). A niechbë 
nawetka òstôł aktorã i deklamòwôł na binie 
słowa z ksążków, chtërne tak drãgò mie sã 
czëtô. Mòże bëc, i tak mdã z niegò bùszny, 
doch to mój bracyna.
Në jo, to są jesz dzecë. Niech próbùją 
swòjich sëłów. I niech zwëskiwają z tegò, że 
ni mają za wiele òbrzészków. Jô, żebë bëc 
dobrim balôrzã, mùszã wiele robic. Czedës, 
tak jak òni, jô téż ni mógł ùsedzec w jednym 

Blisczi wzérają w cëmżã,
Zeblékają ji sromòtã,
Kradną całé òbleczenié,
Mùjkają òddechã
Jidą....
Pò trapach ji cała,
Czëjąc krew,
Bëne.
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placu, a terô jem szczestlëwi, czej mògã so-
bie òdpòcząc w cëszë i nicht nick òd mie 
nie chce. Òni téż z czasã pòlubią ten swiãti 
ùbëtk. Pamiãtóm, jak jô nie lubił przegriwac. 
Wiedno jô miôł górz na wszëtczich, jak mie 
sã nie ùdało dobëc i zarô kùńcził jem taką 
grã abò zôbawã. Terô wiém, że czasama sã 
przegriwô i tak ju je. Widzã, że bracyna mô 
ten sóm jiwer, co jô przódë. Jak jesmë grelë 
z cotką i wùjã w kaszëbsczé memory, òn ni 
mógł nalezc parë tëch sómëch òbrôzków. Tak 
sã tedë znerwòwôł,  że szmërgnął kôrtama 
i nie chcôł pò òdkrëcym nazôt jich zakrëc. 
„Młodi dokazëje” – jô pòmëslôł. Wiedno 
to cotka gôdała, że je mùsz rozmiec prze-
griwac i tak dali. Tim razã równak jô jemù 
rzekł, że jeżlë òn tegò nie zakrëje, to më nie 

bãdzemë dali grelë. Përznã mù to dérowało, 
le w kùńcu zakrëł kôrtë nazôt i jesmë grelë 
dali. Pamiãtóm, jak tedë cotka na mie wzéra 
ze zdzëwienim. Bò òna tak prawie robiła ze 
mną, jak jô béł knôpiczkã. Òna gwësno zroz-
miała, że jem dorósł i bëła ze mie bùsznô.
Za pôrã dni bãdze Dzéń Dzecka. Mòje 
rodzeństwò òd miesąca gôdô ò tim swiãce. 
I skłôdô bédënczi na to, co bë chcało dostac. 
Przecëskają sã jednô przez drëdżégò. Jô téż 
bë chcôł dostac cos apartnégò. Nie wiém, 
czë starszi sami bãdą wiedzelë, co mie dac, 
czë lepi jima pòwiedzec… A mòże, skòrno 
jô nie jem ju dzeckã, to mie nick nie dadzą? 
Hmmm, në jo, czasama nie òpłôcô sã bëc 
dozdrzeniałim…    
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Ana Shirley 
mdze kôrbic pò najémù

Ju wnetka òstónie wëdóné tłómaczenié na kaszëbsczi jãzëk ksążczi Lucy Maud Mont-
gomery Ana z Zelony Grzëpë. Dokôz skaszëbiła Magdaléna Bòbkòwskô. Pierszé roz-
dzéle tegò dolmaczënkù jesmë pùblikòwelë prawie w „Stegnie”. 
Terô zôchãcywającë do zainteresowaniô sã Aną, jaką wëdô Kaszëbskò–Pòmòrsczé 
Zrzeszenié, rôczimë do lekturë – tak dlô szmaczi – jesz dwùch rozdzélów pùblikacje, 
jakô pòdskacywô i sztôłtëje wëòbrazniã czëtińców ju wicy jak 100 lat.

Rozdzél XI
Doznania Anë w niedzélny szkòlë

– Në, jakno cë sã widzą? – spitała Marila, 
chtërna stojała w jizbie pòd ùstrzechą i żdała 
na òdpòwiesc.
Ana pòwôżno przezérała sã trzem nowim 
klédóm rozłożonym na łóżkù. Jeden z nich 
béł ze sztrépatégò płótniszcza farwë jas-
nobruny. Sztof wëzdrzôł tak prakticzno, że 
Marila łońsczégò lata dała sã skùsëc na jegò 
kùpisz ù wanożnégò hańdlôrza. Drëdżi kléd 
béł z satinczi w biôło–czôrną krôtkã nabëti 
jakno strzëżënë òb zëmã; zôs trzecy – ze 
sztiwnégò, drëkòwónégò, bawełnowégò 
sztofù brzëdczi, mòdri farwë, kùpionégò 
w tim tidzéniu w Carmody. 
Marila sama je ùszëła, wszëtczé trzë 
tak samò: głôdczi czitel, głôdkô bluzka 
z rãkôwama niemòżlëwie wąsczima. 
– Bãdã so przedstôwiała, że mie sã widzą – 
òdpòwiedzała Ana baro spòkójno.
– Jô nie chcã, żebë të so to przedstôwiała – 
rzekła zmierzałô Marila. – Zdrzã bëlno, że sã 
cë nie widzą. A czegò jima mést nie sygô? 
Czë nie są swiéżé, nowé i czësté?
– Kò pewno.
– Tej dlôcze sã cë nie widzą?

– Bò nie są … nie są … spòsobny – pòwiedzała 
Ana, òbcëgajãcë sã. 
– Spòsobny! – zamrëczëła Marila. – Móm 
co jinszégò w głowie niżle wëmëslanié 
szëkòwnëch òbleczënków dlô ce. Nie lëdóm 
próżnotë, Ano, gôdóm cë to jawno. Ne 
klédë są skrómné, prakticzné, swiéżé, bez 
niżódnëch gùbiónków i przëstrojów i mają 
cë służëc przez całé lato. Bruną i mòdrą 
bãdzesz òblékała do szkòłë, czej zaczniesz 
do ni chòdzëc, satinkòwą zôs do kòscoła i do 
niedzélny szkòłë. Móm nôdzejã, że bãdzesz 
ùwôżnô i bãdzesz miała starã jich nie zni-
kwic. Jem téż ti dbë, że të bë miała bëc 
wdzãcznô, że jes òtrzëmała taczi òbleczënk 
miast wëlëcałégò klédzëka, jaczi dotądka jes 
miała. 
– Le jô jem baro wdzãcznô – stanãła procëm 
Ana – Jô bë bëła równak dalek wdzãczniészô, 
żlë … żlë bë chòc jeden z nich miôł pùfiasté 
rãkôwë. Pùfiasté rãkôwë są terô taczé 
módné. Przëwiercëłabë mie dërgòtka 
rozkòszë, żlë jô bë miała kléd z pùfiastima 
rãkôwama. 
– Òbéńdzesz sã bez tëch twòjich dërgòtków. 
Ni miała jem dosc sztofù na pùfiasté rãkôwë. 
Na kùńc jem ti dbë, że na móda je smiésznô. 
Sto razy mili chcã skrómny, głôdczi …
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– Dejade jô bë mili chcała wëzdrzec tak 
smiészno jak wszëtcë jiny niżle wëapartniac 
sã skrómnym, głôdczim òbleczënkã – szła 
w Czajowé wrëczi Ana. 
– Ò to nie jidze. Pòwiesë nowé klédë w ruch-
nową szafã i wezni sã za przërëchtowanié 
ùczbów do niedzélny szkòłë. Wasta Bell 
przësłôł mie dlô ce ùczbòwnik, tej witro 
pùdzesz do szkòłë – rzekła Marila i ùrôżonô 
òpùscëła jizbã na ùstrzesze. 
Ana skrùszëła rãcë i spòzérała na rozłożoné 
klédë. 
– Jô so tak baro ceszëła, że mòże jeden z nich 
bãdze z pùfiastima rãkôwama – szepnãła 
smùtno – Mòdlëła jem sã nawetka ò to, 
chòc nie baro jem wierzëła w ùdałosc mòji 
prosbë. Nie docygała jem, żebë Pón Bóg 
miôł czas zajimac sã klédama biédny serotë. 
Wiedzała jem, że to zanôlégô blós òd Marilë. 
Swiat mie jidze na rãkã, że rozmiejã so przed-
stawic, że jeden z nich je z sniéżnobiôłégò 
mùslinu, przesnôżo òbstrojony knëpkama, 
z trzema pùfama na kòżdim rãkôwie. 
Na drëdzi dzéń reno przeczëcé nadchòdzący 
migrénë nie pòzwòlëło Marilë òdprowadzëc 
Anë do niedzélny szkòłë. 
– Czej bãdzesz szła do kòscoła, pòj le pò 
wastnã Linde – rzekła do dzéwczëca – Òna 
ju bãdze miała starã ò to, bò të dostała sã 
do pasowny klasë. Pamiãtôj sprawiac sã jak 

nôbëlni. Òstani na czas kôzaniégò i pòprosë 
wastnã Linde, bë cë wskôzała naji plac 
w kòscele. Tuwò môsz dëtka na òfiarã. Nie 
òbzérôj sã w òkòlim i nie krãcë sã w łôwce. 
Pò mszë bãdzesz mie mùszała gadac zamkło-
sc kôzaniégò. 
Ana szła w swòjim biôło–czôrnym satin-
kòwim klédze, chtëren chòc béł dosc dłudżi 
i nawetka nié casny, widzało swòjim krójã 
wësëwôł ji zmiartosc. Plaskati, mòrinowi 
kapelusz nie béł niczim przëbróny. To nowé 
rozczarzenié dlô Anë, chtërna w dëszë brzą-
twiła ò jaczichs blewiązkach i kwiatach.  
Ò kwiatë co prôwdã miała starã sama, nimò 
jesz docarła na wiôlgą dargã. Jak le wej wë-
szła na dargã za Zeloną Grzëpą, trafiła na 
pëszną pażãcã fùl jaskrowników i snôżëch 
krzów dzëwi różë. Tej ani pëtôj ùplotła grëbi 
winôszk i przëstrojiła nim swój kapelusz. Nie 
je wiedzec, czë òn bë sã widzôł jinym, le Ana 
bëła zadzëwòwónô i bùsznô jakbë z królã gô-
dała, z pòdniosłą głową szła nôprzód, treka-
jącë na swòjich rudëch splotach wińc żôłtégò 
i czerwionégò kwiacëkù. 
Wastnë Linde ju nie pòtkała doma. Bënôm-
ni tim niezrôżonô Ana sama przëszła do 
kòscoła. W domikù pòtkała całą ùrmã 
dzéwczãtów, mni lub barżi szëkòwnie 
òblokłëch w biôłé, mòdré abò różewé klédë. 
Przëzérałë sã òne z czekawòscą nowicjuszce 
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w apartnym nakrëcym głowë. Môłé miesz-
kanczi Avonlea czëłë ju nié jedną dzywną 
òpòwiesc tikającą sã Anë. Wastna Linde kôr-
biła ò ji pòrwistim temperamence, zôs Jerry 
Buote, pasturk z Zelony Grzëpë, klaprowôł 
ò tim, że Ana gòdzënama rozmieje gadac 
jak òbarchniałô sama ze sobą abò gadac 
do kwiatów i drzewów. Tej spòzérałë na niã 
i szeptałë midzë sobą, skrëwającë mùnie za 
ksążczi. Nicht nie próbòwôł zblëżëc sã do ni 
z żëczlëwim pòzdrówkã ani w kòscele, ani téż 
w klase wastnë Rogerson, gdze sã òdbiwała 
ùczba. 
Wastna Rogerson bëła to òsoba w strzéd-
nym wiekù trzëmającô pòùkã w niedzél-
ny szkòle ju òd dwadzesce lat. Ji spòsób 
naùczaniégò spùscył sã na tim, że czëtała 
pitania z ùczbòwnika i równoczasowò zdrza-
ła zza ksążczi na ùczenkã, chtërnã chcała 
zapëtac. Negò dnia blôsknãła téż colema-
ło na Anã, chtërna dzãka dbałoscë Marilë 
òdpòwiôdała chùtkò i bëlno. Nie je równak 
wiedzec, czë rozmiała wiele z nëch pitaniów 
i òdpòwiesców. 
Wastna Rogerson nie widzała ji so za baro. 
Le nié dlôte Ana czëła sã nadzwëkòwò 
nieszczestlëwò. Wszëtczé dzéwczãta w szkòle 
miałë rãkôwë z pùfama. Ana bëła ti dbë, 
że nie je wôrt żëc, żlë sã ni mô pùfiastëch 
rãkôwów. 
– Jakno cë sã widzała niedzélnô szkòła? – spi-
tała sã Marila Anë pò ji przińdzenim nazôd 
dodóm. 
Kò tej, że ji winôszk z kwiôtków ùszmagnôł, 
Ana cysnãła gò na pażãcã i Marila dopiérkù 
pò czile dniach dostała wiédzã ò tim apart-
nym òbstroju kapelusza. 
– Nick mie sã nie widzała! Je paskùdnô!
– Matizernoga, Ano! – zawòłała Marila 
z wërzutã. 
Ana z cãżczim wzdichnienim òpadła na 
babùlc, kùsznãła jeden z kwiatów Witrzón-
czi i rëchã rãczi winkòwała kwiatëjący fùksji. 
– Pewno bë bëłë sómné, żlë bë mie tu nie 
bëło. – rzekła – Terô bãdã gôdała ò nie-
dzélny szkòle. Robiła jem tak, jak Wë mie, 

Marilo, kôzelë. Wastnë Linde ju nie bëło 
doma, tej pòszła jem sama. Weszła jem do 
kòscoła z karenkã jinëch dzéwczãtów i sad-
ła jem w nórcëkù łôwczi kòle òkna. Wasta 
Bell przepòwiôdôł baro długą mòdlëtwã. Jô 
bë bëła wnetka na smierc naprzikrzonô, żlë 
bëm nie sedzała kòle òkna. Leno stamtądka 
sëjało sã rozezdrzenié na Jezoro Łiszczącëch 
Wòdów, tej spòzérała jem na nie i przed-
stôwiała jem so tësące rzeczów. 
– Të bë ni miała tak robic. Bë słëchało czëc 
wastã Bella. 
– Czedë òn nie gôdôł do mie – stanãła przéką 
Ana. – Gôdôł do Bòga i sóm nie zdôwôł sã 
bëc tim baro zajinteresowóny. Jem ti dbë, że 
rozmiôł, że Bòg je za dalek, abë sã to wszëtkò 
na cos zdało… Jô so sama miała jem ùłożoné 
mòdlëtwã. Nad jezorã zwiészëwałë sã wie-
tewczi biôłëch brzózków. Parmiénie słuń-
ca padałë na nie i zazérałë głãbòk, głãbòk 
do wòdë. Matizernoga, Marilo, to bëło 
snôżé jak cëdné snicé. To mie òczarzëło. 
Tej pòwtórzëła jem to dwa abò i trzë razë 
z rzãdu: „Dzãka Cë za to, Bòże!”
– Czë abë nié głosno? – spitała nieùbëtno 
Marila.
– Ò nié, cëszkò.. Kù reszce wasta Bell skùńcził 
i gôdelë mie, żebë z karnã wastnë Rogerson 
jic do ji klasë. Bëło dzewiãc dzéwczãtów 
króm mie. Wszëtczé miałë pùfiasté rãkôwë. 
Miała jem starã so przedstawic, że i jô móm 
taczé, leno nie darzëło mie to sã nijak. 
Dlôcze? Czej jem sedzała w jizbiszczu na 
ùstrzesze, rozmiała jem so z tim òbéńc, le 
czej bëła jem strzód jinëch, chtërne miałë 
prôwdzëwé pùfë …
– Te bë ni miała w szkòle mëslec ò rãkôwach. 
Je nót czëc pòùczi. Jem ti dbë, że të jã roz-
miała.
– A jenë, jo, i òdpòwiôdała jem z milión ra-
zów. Wastna Rogerson pitała baro wiele. 
Zdôwô mie sã, że bë ni miała zadawac tëlé pi-
taniów. Jô sama baro chcała zapëtac jã ò wie-
le pòdjimnotów, le ni miała jem dzyrskòscë, 
bò nie zdôwała mie sã nijak krewną dëszą 
… Dali niechtërne dzéwczãta przepòwiôdałë 
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przëpòwiescë. Wastna zapitała mie, czë 
rozmiejã cos juwernégò. Òdpòwiedzała 
jem, że nié. Le mògã przepòwiadac „Pies na 
mòdżile swòjégò wastë”. Je w trzecym dzélu 
ùczbòwnika. Nie je to pò prôwdze religijnô 
pòema, le je tak pòwôżnô i rzewnô, że bë 
mògła nią bëc. Òdpòwiedzała, że nie chce 
tegò i kôzała mie sã naùczëc na przińdną 
niedzelã dzewiãtnôsty przëpòwiescë. Czëta-
ła jem jã so w kòscele. Je pësznô. Òsoblëwie 
dwie réżczi:
Pòmachtóno, w dzëczi jachce fùrgnãłë
Ùrmë wrogów!
Nie wiem, co znaczą „ùrmë” i „dzëkô jachta”, 
ale wszëtkò wëcmanim brzëmi tragiczno … 
Je mie żôl, że ni mògã tegò zadeklamòwac 
przed przińdną niedzelą. Bãdã to pòwtôrzała 
przez całi tidzéń. Pòzdze prosëła jem wastnã 
Rogerson – bò wastna Linde bëła za dalek 
– abë mie wskôzała môl Marilë w kòscele. 
Sedzała jem tak cëchùtkò i spòkójno jak 
nigdë. Tematã kôzaniégò bëłë òbjawienia – 
trzecy rozdzél, drëgô i trzecô réżka. Béł to 
baro dłudżi temat, wiele za dłudżi. Żlë jô bë 
bëła predichã, jô bë wiedno welowała krót-
czé tematë. I kôzanié bëło straszno dłudżé. 
Rozmiejã, że òno mùszało òdpòwiadac teks-
towi, le to nie bëło nijak czekawé. Nôgòrszé 
je to, że predich ni mô, rozmieje sã, ni stebła 
wëòbrazni. Nie czëła jem gò wnetka wcale. 
Pòpùscëła jem mòjim mëslóm brzątwic so 
do wòlë i przedstôwiała jem so rozmajité 
rzeczë. 
Marila czëła bëlno, że bë miała dac Anie na 
nos za ne ùwôdżi. Le pamiãtała prôwdzëwie, 
że niejedna z nëch zastrzegów, òsoblëwie 
na tikającô sã kôzaniégò i mòdlëtwë wastë 
Bella, bëła ji òsobistim pòzdrzatkã òd wie-
le latów. Leno nie dzyrżëła tegò wëgłosëc. 
I zdôwało sã ji, że krëjamné, nigdë nie 
ùkôzóné kriticzné mëslë dostałë wnym jaw-
ną i fùlną òskardżi pòstacëjã w òsobie ny 
nieuwôżóny do tegò czasu i żôrotny lëdzczi 
òkrëszënë, chtërna dzysô czësto zuchterno 
gôdała, co mësli.

Rozdzél XII
Ùroczëstô przësëga i òbiecónka
W piątk dopiérze Marila dostała wiédzã 
ò kapeluszu òbstrojonym kwiatama. Czej 
przëszła nazôd òd wastnë Linde, zawòłała 
Anã do se.
– Ano, wastna Linde gôdała mie, że łońsczi 
niedzelë przëszła jes do kòscoła w kapelu-
szu dzywno òbstrojonym jaskrownikama 
i pòlnyma różëczkama. Co cë w głowã wpad-
ło? Jes wëzdrzała pewno jakno szpëtôczel.
– Matizernoga, wiém, że w czerwiony i żôłti 
farwie nie je mie do twarzë – zaczãła Ana.
– Nié do twarzë! Tec same kwiatë na twòjim 
kapeluszu, samòstójno òd jich farwë, wëz-
drzałë smiészno. Jes nôbarżi nipòcym dzeckã 
na swiece. 
– Nie rozmiejã, dlôcze kwiatë na kapeluszu 
wëzdrzą barżi smiészno niżle kwiatë przëpra-
wioné do klédu – stanãła procëm Ana – Wie-
le dzéwczãtów miało krutczi przëprawioné 
do klédzëków. Czë to nie je równo?
Marila nie dopùscëła do òderwaniégò sã òd 
bezpieczny i maklewny rzeczë i wsztopaniégò 
sã na niegwësné stegnë abstrakcyjnëch roz-
wôżaniów. 
– Nie òdpòwiadôj mie tak, Ano. Bëło to baro 
niemądré i proszã, bë të nigdë wiãcy nie ro-
biła czegòs juwernégò. Wastna Małgòrzata 
cwierdzy, że wnetka nie òmglała, czej 
ùzdrzała ce tak òbstrojoną. Nie zdążëła pò-
déńc do ce, abë cë kazac zrzëcëc no wszëtkò. 
Gôdô, że wszëtcë bëlë ti dbë, że to bëło 
òkropiczné … Rozmieje sã, że wszëtcë docy-
gelë, że to jô jem pewno tak letkò w głowie 
i zgòdzëła jem sã, żebë të wëchòdzëła w ta-
czim òbleczenim. 
– Wejle, jak mie to jiscy – rzekła Ana ze łza-
ma w òczach – Nigdë nie docygała jem, że 
Marila bãdze sã ò to jiwrowała. Jaskrowniczi 
i różëczczi bëłë taczé snôżé, że bëła jem ti 
dbë, że na mòjim kapeluszu bãdą bëlno wëz-
drzałë. Tec tëlé dzéwczãtów miało sztëczné 
kwiatë na kapeluszach. Jiscã sã, że bãdã dlô 
Was prôwdzëwim Bòżim dopùstã. Mòże bë 
Wë mie òdesłelë lepi do dodomù dlô sero-
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tów? Prôwdac bë to bëło òkropiczné i nie 
wiém, cze jô bë rozmiała no przeżëc. Pewno 
jô bë zachòrzała na derë, tec jem tak baro 
zmiartô. Leno bë mie bëło mili na nen ôrt 
niżle bëc dlô Was wiecznym jiwrã. 
– Cëż za dzecelstwò – rzekła Marila napùż-
wiałô, że doprowadzëła dzéwczã do łzów. 
– Ni móm ùdbë òdsëłac ce do dodomù 
dlô serotów. Jô bë leno chcała, abë të 
sã zachòwiwała tak jak jiné dzéwczãta 
i nie wëstôwiała sã na smiésznotã. Przestani 
płakùlkac. Móm dlô ce bëlné wiadło. Diana 
Barry przëjachała dzysô nazôd dodóm. Jidã 
prawie do nich pòżëczëc wëkroju kòszlë. 
Żlë môsz chãc, mòżesz jic ze mną. Pòznôsz 
Dianã. 
Ana zerwała sã ze swòjégò placu ze spleco-
nyma rãkama, z łzama łiszczącyma jesz na 
skarniach. Sznëpelduch, chtërnégò trzëmała, 
òmëlëcą wëpôdł ji z rãków. 
– Matizernoga, Marilo, jem ùrzasłô! Terô, 
czej nen sztócëk ju nadszedł, jem pò prôw-
dze ùrzasłô. A żlë nie bãdã sã ji widzała? 
To bë bëło nôbarżi tragiczné rozczarzenié 
w mòjim żëcym. 
– Nie bãdzë takô rozprzeniosłô. I nie ùżëwôj 
taczich apartnëch wërażeniów. Brzëmi to 
niezwëkòwò w lëpach dzéwczëca. Jem gwës, 
że Diana ce ùlubi. Bë të sã leno ùwidzała ji 
nënce. Jak nie bãdzesz wedle ji szmacz-
czi, to nick wôrtnô bãdze lubnota Dianë. 
Żlë wastna Barry dostónie wiédzã, jak 
pòrwisto zachòwiwała jes sã wedle wastnë 
Linde i że jes pòszła do kòscoła w kape-
luszu òbstrojonym jaskrownikama, to nie 
wiém, co bãdze ò tobie mëslała. Je nót bëc 
żëczną i bëlno wëchòwóną, a téż miec sã 
na òstrzedze i nie ùżëwac nëch apartnëch 
wërażeniów… Dlôcze të, na Bòską lëtosc, 
dërgòcesz? 
Ana dërgòtała pò prôwdze. Mùnia ji bëła 
bladô jak scana i fùl nasztramòwaniégò. 
– Wejle, i Marila bë bëła zmitczonô, czej bë 
miała ùzdrzec dzéwczã, w chtërnym bë mili 
chcała zwëskac serdeczną drëszkã … a chtër-
ny mëmka bë mògła Marilë nie ùlubic – 

szepnãła i pòszła chùtkò pò kapelusz. 
Pòszłë na szagò, do mòstu, a dali w górã 
do pòrosłi lasã Chójowi Grzëpë. Marila za-
klepała do dwiérzów kùchni. Wastna Barry 
ani pëtôj òtemkła dwiérze. Bëła to wësokô 
òsoba, ò czôrnëch klatach, czôrnëch òczach 
i rësznëch lëpach. Je wiedzec ò ni, że baro 
dërno wëchòwiwùje swòje dzecë.
– Jak sã môsz, Marilo! – gôdała serdeczno. 
– Pòj le, proszã. To pewno no môłé dzéwczã, 
chtërno jesce wzãlë na wëchòwiwanié. 
– Jo, to je Ana Shirley – pòcwierdzëła Marila. 
– Ana, nié Anulka – szepnãło dzéwczã, 
chtërno chòc pòdskôconé i przejimniãté, nie 
chcało dopùscëc do lëchòrozmieniégò w tak 
wôżny ùdbie. 
Wastna Barry prawie nie czëła abò nie zroz-
miała, ùscyskała pajeczkã Anë i gôdała żëcz-
no:
– Jakno sã czëjesz?
– Czëjã sã baro bëlno celestno, le dëchòwò 
jem zmarachòwónô. Dzãkã Wóm baro – 
òdpòwiedzała Ana pòwôżno. A czej sczero-
wała sã do Marilë, dodała szeptã:
– Czë bëła w tim përzinkã przesadë, czë zro-
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biła jem z mùchë jelenia? Tec nié, Marilo? 
Diana sedzała w nórcëkù zófë i czetała 
ksążkã, chërnã, czej ùzdrzała gòsców, na-
tëchstopach òdłożëła. Bëło to baro snôżé 
dzéwczã ò piãknëch, czôrnëch òczach 
i klatach swòji mëmczi, różewëch skarniach 
i wiesołi nôtërze, dostóny w spôdkòwiznie 
pò òjcu. 
– To je mòja òtroczëca, Diana – rzekła wast-
na Barry – Diano, wezkôj Anã do ògardu 
i pòkażë ji swòje kwiatë. Bãdze to dlô ce 
lepszé niżle niweczenié òczów nad ksążką. 
Czëtô baro wiele, za wiele – gôdała dali, 
czej zwrôcała sã do Marilë pò wéńdze-
nim dzéwczãtów z jizbë – a ni mògã temù 
zapòbiéc, bò ji òjc zachãcywô jã do tegò. 
Wiedno je w ksążczi wżartô. Ceszã sã, że na-
lazła gòwarzëstwò do rozegracjów … bãdze 
wiãcy czasu spãdzała na swiéżim lëfce. 
W wiôldżim ògardze, fùl łagódnëch parmiéni 
zôchòdzącégò słuńca wcëskającëch sã przez 
rédżi cemnëch, stôrëch chójków, stojałë Ana 
i Diana i wzérałë na se niedzyrskò przez czerz 
snôżich żôłtëch lelijów. 
Ògard Barry’ch bëła to jistnô gãstwina 
kwiatów, chtërne w kòżdim jinszim, nié 
tak rozsądzënkòwim i widzałim sztërkù 
bë dostałë czëłą Anã w zadzëwòwanié. 
Òbkrążiwałë gò rozkòscérzoné, stôré wierz-
bë i wiôldżé, wësoczé chójczi, pòd chtër-
nyma grużdżëłë sã kwiatë nielëdającé 
bòkadoscë słuńca. Wëpùcowóné stegnë 
ò prostëch réżkach, z chãdodżim ùbrzégã 
z òbëdwùch stronów zrobionym z rekówków 
przeżënałë gò na wszëtczé stronë jakbë czer-
wioné, mòkrawé blewiązczi. Zôs na zôgón-
kach bëstrzëła sã jistnô rozpùstnosc nôbarżi 
ùroklëwëch kwiatów. Kwiatowałë tam ró-
żewé marzëbiónczi i wiôldżé, pëszné, czer-
wioné bùjónë, biôłé narcyzë ò rozprzenôsz-
ny pôsze i cérzónowaté pòlné różëczczi, 
czerwioné, mòdré i biôłé òstróżczi i lilewé 
zwónczi, grądka piôłniégò, szléfë trôwë 
i òberwasu, czerwioné jaskùlczé òczka, le-
lije i bòkadosc słodczégò kléwru ò letczim, 
pôsznym, mitczim jak pùch kwiacëkù, czer-

wionô szôłwija, wëstrzélającô swòjima pło-
mieniowima pékama nad wësmùkóné biôłé 
pelargònije. Béł to ògard fùl parmiéniów 
słuńca, brzãkòtu pszczołów i wiéwù wie-
trzëka, chtëren szemarził i wôrskôł strzód 
drzewów widzawno òczarzony swòją wano-
gą. 
– Wejle, Diano – rzekła kù reszce Ana cëszi, 
jaż do szeptu, i skłôdającë przë tim rãcë – czë 
jes dbë, że bãdzesz mògła mie ùlubic chòc 
përzinkã … tëlé, abë òstac mòją serdeczną 
drëszką? 
Diana rozchachòtała sã. Smiała sã wiedno, 
niżle cos pòwiedzała. 
– Kò pewno, że jo – òdrzekła prosto. – Ceszã 
sã baro, że bãdzesz mieszkała na Zelony 
Grzëpie. Bãdze mie lubkò miec gòwarzëstwò 
do rozegracjów. Ni ma tu w sąsedztwie 
niżódnégò dzéwczëca, a mòje sostrë są jesz 
za malińczé. 
– Czë przësygniesz, że bãdzesz mòją drëszką 
na wieczné czasë? – spitała chùtkò Ana. 
Diana blôsknãła ùrzasłô. 
– Le to je baro lëchò przësëgac. – rzekła 
z wërzutã. 
– Cëż znôwù! Nie je brzëdkò przësëgac, tak 
jô mëslã. Są dwa ôrtë przësëdżi. 
– Jô czëła blós ò jednym – rzekła Diana 
z wątpienim. 
– Ano, prawie je i drëdżi. Nijak nié lëchi! Je 
to prosto ùroczëstô òbiecónka. 
– Në jo, to cos jinszégò – Diana dała prôwdã 
ze zletczenim. – Jakno jã dôsz?
– Pòdôjmë so rãcë … òt tak – rzekła Ana 
pòwôżno – To bë prawie miało sã òdbëc 
nad płënącą wòdą, le më so mòżemë przed-
stawic, że na stegna je to płënąca wòda. Jô 
pierszô wëpòwiém nã przësëgã: „ Ùroczësto 
òbiecywóm i przërzékóm òstac wiérną mòji 
nôlepszi drëszce, Dianie Barry, dopóczi słuń-
ce i miesąc bãdą jistniec”. Pòwtórzë to samò, 
leno wstawi mòje miono na môl swòjégò. 
Diana pòwtórzëła „przësëgã”.  Gwës 
rozchachòtała sã na zôczątkù zdaniégò i na 
kùńcu, pòzdze pòwiedzała: 
– Jes baro apartnym dzéwczëcã, Ano. Jô 
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czëła ju ò tim pierwi. Le mie sã zdôwô, że 
bãdã ce baro lubiła. 
Czej Marila z Aną szłë nazôd dodóm, Diana 
òdprowadzëła je jaż do mòstu. Dzéwczãta 
szłë razã i òbjëmałë sã rãkama. Przë rozesta-
nim pôrã razy przërzekałë so pòtkac sã witro 
pò pôłnim, bë wëcmanim sã bawic. 
– Në i cëż, nalazła jes krewną dëszã w Dia-
nie? – spitała Marila, czes sczerëwałë sã 
w stronã Zelony Grzëpë. 
– Ale jo! – wzdichnãła Ana i na szczescé nie 
pòczëła przekãsnotë w zapitanim Marilë. – 
Matizernoga, Marilo, jem w tim sztócëkù 
nôbarżi szczestlëwim dzéwczëcã na Òstrowie 
Ksãca Édwarda. Zazychriwóm Marilã, że 
ze szczërą chãcą òdmówiã dzysô wieczór 
mòdlëtwã. Diana i jô zbùdujemë witro do-
mik do rozegracjów w brzozowim lôskù 
wastë Bella. Czë mògã wzyc ne sztëczczi 
pòtłëkłi pòrcelanë, chtërne leżą na sztôplë 
drzewa? Roczëzna Dianë je w gromicznikù, 
mòja zôs w strëmiannikù. Czë Marilë nie 
zdôwô sã to dzywnym leżnoscowim trôfã? 
Diana pòżëczi mie książkã do czëtaniégò, 
baro czekawą i straszno zajimną. Pòkôżë 
mie môl dalek w lese, gdze roscą majew-
niczi. Czë Marila nie je dbë, że Diana mô 
baro wëmòwné òczë? Jô bë téż chcała taczé 
miec! Diana naùczi mie piesniczczi: „Néla 
z kòsziczkã w rãcë”... Dô mie téż òbrôzk do 
zawieszeniégò w mòji jizbie. Je to pëszny 
rzniãti òbrôzk, gôdô Diana: jakôs snôżô wast-
na w mòdrim i jedwôbnym klédze. Òna jã 
dostała òd jednégò przedôwcë przedającégò 
maszinë do szëcégò. Jô bë chcała miec cos, 
co jô bë mògła dac Dianie. Jem përzinkã 
wëższô òd ni, le òna je barżi rozrosłô. Gôdô, 
że bë chcała bëc pòbieżëstô, bò tej człowiek 
je barżi ùwinny. Le móm strach, że gôdała 
tak dlôte, abë mie pòceszëc. Jednégò dnia 
më pùdzemë nad mòrze zbierac rekówczi. 
Më ùdbałë so nazwac zdrzódło tam za mòstã 
Fòntanną Drijadów. Czë to nie je snôżé? Jô 
czëtała rôz ò jednym zdrzódle, chtërno sã tak 
samò nazéwało. Mie sã zdôwô, że drijada je 
to dozdrzeniałô wróżka, prôwda?

– Żebë le të nie ùmãczëła Dianë swòjim 
kôrbienim – rzekła Marila – Pamiãtôj téż òb 
czas rëchtowaniégò wajich ùdbów, że nie 
je cë wòlno wcyg sã bawic. Bãdzesz miała 
òbrzészczi, chtërne mùszą bëc zjisconé na 
pierszim môlu. 
Czelich redotë Anë béł ju fùl, czej Matéùsz 
wëfùlowôł gò skòpicą. Prawie przëjachôł 
z krómù w Carmody i përzinkã niesmiało, 
ùscëgòwno spòzerającë na sostrã, pòdôł 
Anie môłą tutkã. 
– Jes czedës gôdała, że lubisz baro szo-
kòlôdowé bómczi – rzekł – henë môsz zde-
bło. 
– Matizernoga! – zamërmòtała Marila. – 
Bãdze miała wszëtczé zãbë wëtrëpiałé, 
a jesz i żôłądk. Në, nie wzérôj tak kòmùdno, 
Ano. Mòżesz je zjesc, czej Matéùsz je dlô 
ce kùpił. Prôwdac lepi bë bëło, żlë bë kùpił 
òberwasowé bómczi, bò są zdrowszé. 
Leno nie zjédz jich wszëtczich òd raza, bò 
zachòrzejesz. 
– Ala że, nié, nié! – zawòłała Ana chùtkò. 
– Co dzéń òb wieczór zjém blós jednégò 
bómka. Marilo, a czë jô bë mògła òddac 
Dianie pòłowã bómków? Pòòstałé bãdą mie 
szmakałë jesz barżi. Jem takô szczestlëwò, że 
móm cos, co mògã ji dac.
– Je mùsz dac prôwdã Anie – rzekła Mari-
la, czej dzéwczã pòszło do swòji jizbë – że 
nie je nijak sknërowatô. Ceszã sã z tegò, 
bò nie lëdóm chcëwëch dzecy. Mój Bòże, 
je tuwò dopiérze òd trzech tidzéniów, 
a mie sã zdôwô, że wiedno bëła ù naju. 
Nie rozmiejã so terô przedstawic dodomù 
bez ni. Nie robi, Matéùszu, taczi gãbë, jak-
bë të chcôł rzec: „Czë jô nie gôdôł?”. To je 
sygająco ùprzikrzoné ù białków, a nié do 
strzimaniégò ù chłopów. Prosto rzeczącë, że 
jem zadowòlonô, że zgòdzëła jem sã na za-
trzimanié ù naju negò dzecka i przënãcóm sã 
do niegò kòżdégò dnia barżi. Leno nie przed-
stawiôj so Bóg wié czegò w sparłãczenim 
z tim, Matéùszu! 
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Scenarnik na spòdlim ksążczi: „Szpòrtë swójsczé ë kùpczé òd 
Tómka Fópczi”

Szpòrt mùszi bëc!

Akt pierszi: Ù doktora

Òsobë: módelka, doktor, pacjentczi: Pletkòc 
Pela, Klara Czedrowskô, pacjent

Na westrzódkù stoji łôwka. Z prawi stronë 
biórkò abò stół i stółk dlô doktora. Czëc 
je mùzykã. Na binã wchôdô módelka 
z transparentã w rãce z nôdpisã „Ù dokto-
ra”. Przechôdô sã pò binie i dżinie za kùrtiną. 
Robi sã cëchò. Wchòdzy doktor. Zakłôdô 
lékarsczi czitel i sôdô dosc zmarachòwóny. 
Doktor: Pletkòc Pela! Proszã wchòdzëc!
Pletkòc Pela: Dobri dzéń! 
Doktor: Kòmù dobri, temù dobri. Ale niech 
ju bãdze. Ò co jidze?
Pletkòc Pela: Wasta je nen doktor òd ùszów, 
nié?
Doktor: Jo, jô jem laringòlogã.
Pletkòc Pela: Tej jô dobrze trafiła. 
Doktor: Co sã dzeje? Ùszë bòlą?
Pletkòc Pela: Nié! Ten mój stôri! Co to je za 
przegrzecha!
Doktor: Ale to nié do mie!
Pletkòc Pela: Jak nié! Tec òn dërchã chleje, 
robòtë ni mô a òb noc żódnégò z niegò ni 
ma ùżëtkù!
Doktor: Ale jô jem òd ùszów! Co jô mògã…
Pletkòc Pela: Co? A chto jemu lepi do słëchù 
przemówi jak nié Wë?
Doktor: Ó! Widzec, że je baro zadzewòwóny.
Pletkòc Pela: I jesz cos. Przë òkazje jak jô tu 
jem, jô jesz cos bë sã chcała spëtac.
Doktor: Słëchóm. Gardło bòli?
Pletkòc Pela: To téż, ale ten mój to jesz na-
rzékô, że gò baro wątroba bòli… Mòże doktor 
bë cos na to zapisôł.

Doktor: Ale jô nie jem òd tegò! 
Pletkòc Pela: A co mie tam doktór prawi! 
Doktór je doktór! Co jô bãdã wiele pò dokto-
rach lôtała. Jô stąd prãdzy nie pùdã, jaż nick 
na to nie dostónã! 
Doktor: Tej dobrze. A pije wiele ten pani 
chłop?
Pletkòc Pela: Jô ju gôdała, że pije! Jo! I to 
wiele. Ale to nick nie pòmôgô!
***
Doktor: Czedrowskô Klara!
Klara Czedrowskô: Niech bãdze pòchwôlony!
Doktor: Proszã so sadnąc. Pani takô zasa-
pónô. Cëż sã dzeje?
Klara Czedrowskô: A Bòże kòchóny, ze mną 
je ju czësto lëchò!
Doktor: Wczorô jesz za tim nie wëzdrza-
ło… (mrëczi pòd nosã, cobë chòrô nie czëła, 
a głosno gôdô dali) Cëż sã stało? 
Klara Czedrowskô: Jô móm chëbã ptôszą 
gripã, do te jesz wrzodë żôłądka, żëlaczi, 
bóle głowë, co dwa dni to ze mie jidze dołã 
a górą, serce mie klekòce, w gnôtach łómie 
i w kòlanie strzikô! A terô prawie jesz w drë-
dżim zaczãło! Mój të Panie!
Doktor: A matizernoga! Je cos, czegò Wë ni 
môce?
Klara Czedrowskô: Jo! Zãbów ni móm…
Zaczinô pisac receptã. 
Doktor: Wiele Wë jesce lat stôrô?
K l a ra  C z e d r o w s kô :  D o c h ô d ó m  d o 
sztërdzestczi…
Doktor: Jo? A z jaczi stronë?
***
Zeza dwiérzi widzec je blós głowã pacjenta.
Pacjent:  A pón doktor do jaczi dzysô 
przëjmùje?
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Doktor: Dzysô do lewi! Doktor wskôzëje prze 
tim na czeszéń czitla.

Akt drëdżi: Na klapach

Òsobë: módelka, Brónk, chłop, Mania, Klara
Czëc je mùzykã. Wchôdô módelka z nôdpisã 
„Na klapach”. Robi môłą rundkã pò binie. 
Mùzyka je cëchò i wchòdzą dwaj chłopi 
z kùflama w rãkach. Sôdają so na łôwce 
i òstôwają sztël. Terô zjôwiają sã dwie biał-
czi. Ùstôwiają sã z lewi stronë. Widzec, że 
ò czims prawią, bò mòckò gestikùlëją. Òne 
téż òstôwają sztël.
Chłop: Wiész të co, Brónkù, jô cë pòwiém, 
że jak jô béł młodszi, to jô straszno nie lubił 
chòdzëc pò weselach!
Brónk: Ò! A czemù to?
Chłop:  Bò  te  wszëtczé  stôré  cotcz i 
pòdchòdzëłë do mie, klepałë mie pò ple-
cach i gôdałë: „Terô të, Rómkù! Terô na ce-
bie czas!”
Brónk: I co, znudzëło sã jima w kùńcu?
Chłop: Jo. Czej jem jima to samo zaczął robic 
na pògrzebach…
Chłopi òstôwają sztël. Białczi zaczinają 
gôdkã.
Klara: Wiész të Mania co? Jô móm tegò 

mòjegò chłopa ju tak ùrobioné, że òn pôli 
leno pò dobrim òbiedze!
Mania: No widzysz! To je dokôz! Ta jedna 
cygareta na rok mù na pewno nie zaszkòdzy!
Klara: A të bëła wczorô w nocë gwës cãżkò 
chòrô, co? Widza jem jak òd ce wëlôżôł nen 
doktor z przichòdni…
Mania: Słëchôj leno, Klara! Czej òd ce rôz 
ò pòrénkù wëmaszérowôł jeden młodi 
òficéra, jô nie rëczała na całi gôrdzel, że 
wëbùchła wòjna!

Akt trzecy
Chto mô pszczołë, ten mô miód. Chto mô 
dzecë, ten mô… wiesoło!
Òsobë: mëmka, tatk, młodszi syn Staszk, 
starszi syn Mirk
Czëc je mùzyka. Módelka prezentëje na binie 
transparent z nôdpisã „Chto mô pszczołë, ten 
mô miód. Chto mô dzecë, ten mô… wiesoło!”. 
Robi sã cëchò. Wchôdô białka z dosc widocz-
nym ju brzëchã i zaczinô òmiatac pòdłogã. 
Wzérô na zédżer. Gôdô do kògòs za dwiérza-
ma. 
Mëmka: Wstawôj! I to zarô! Bò jô tam zarô 
przińdã!
Tatk: Jô dzys nie pùdã do szkòłë!
Mëmka: Jak nié! Takô piãknô pògòda!
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Tatk: Nié i kùńc!
Mëmka: Jô cë zarô dóm! Wëłazë mie  z tegò 
wëra! Barżi spòkójno. Przecã dzecë tam na 
cebie czekają… Bãdze fejn!
Tatk: Kòniama mie nicht z tëch wërów nie 
wëcygnie!
Mëmka: Òstatny rôz cë gôdóm! Biôj mie do 
szkòłë! Jak to bãdze wëzdrzało! Tec të jes 
tam direktorã! 
Białka wzdichô i sôdô kòl stołu. Bierze lëst 
i czëtô.
Mëmka: Bòże kòchóny! I z dzecama to 
dëcht nie je! Znôwù lëst ze szkòłë! Jak nié 
ten mój stôri, tej dzecë. Co òni tim razã mają 
wëmëszloné?
Czëtô na głos. „Mirk je mądrim knôpã, 
pòjãtnym…” Ò wejle! To cos nowégò. „Leno 
za baro gò cygnie do dzéwcząt. Chcałabëm 
sã z panią pòtkac. Mòże razã më bë nalazłë 
na to jaką radã?” To më zarô òdpiszemë… 
dze tu je cos do pisaniô… Ó, je! Pisze i gôdô: 
„Ceszã sã baro na to pòtkanié. Ta rada mie 
sã przëdô, bò ten sóm problem móm z jegò 
òjcã!”
Z ùsmiewkã zaklejiwô kùwertã. Wchôdô 
młodszi syn.

Mëmka: Staszkù! I jak bëło na pòdwòrzim? 
Co të tam cekawégò robił?
Staszk: Jô sã bawił w ptôszka.
Mëmka: Në tej, co të robił? Cwierkôł, gwiz-
dôł? A może të dze lôtôł?
Staszk: Nié. Jô robôczi ze zemi wëcygôł 
i zżérôł! Bierze zôbôwkã i sôdô na zemi. 
Mëma, a czemù mëma je corôz grëbszô?
Mëmka: Bò bãdã miała dzecuszkò, a të jesz 
jednégò brata abò sostrã…
Staszk: Aha! To terô ju wiem, czemù nasz 
proboszcz piérwi béł taczi chùdi, a terô 
przëtił. Òn cos gôdôł nama w przedszkòlu, 
że żdaje na wikarégò…
Wchôdô fejn òblokłi tatk.
Staszk: Tatkù, tatkù! A wiesz të co? Mëma je 
lepszim szoférą jak të!
Tatk: Jo? A czemù to?
Staszk: Tata sóm gôdôł, że na rãcznym 
hamùlcu nie dô radë jachac, a mëma wczora 
piãc kilométrów przejacha.
Wchôdô starszi syn.
Mirk: Pòchwôlony!
Mëmka: Na wieczi wieków! A të co? Ju 
doma???
Mirk: Në co mëma? Jô doch gôdôł, że dzysô 
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mdzemë miele krodzy w szkòle.
Mëmka: Ale le jednã ùczbã?
Mirk: Tak wëszło… Za to szkólnô mie dzysô 
zdążëła pòchwôlëc!
Mëmka: A za cëż to? 
Mirk: Pòwiedza, że całô nasza klasa to je 
bańda zgniélców a lóntrusów, a jô jem z nich 
nôwiãkszi….
Tatk: To cë ale pòchwôlëła!
Mirk: Tata, słëchôj! Móm do ce prosbã. Jô 
móm to prawò jazdë prawie ju dobri miesąc 
zrobioné. Të bë mie mógł dzysô pò pôłnim 
twój autół pòżëczëc?
Tatk: Môsz pòprawic òcenë w szkole, czëtac 
Bibliã i scąc te dłudżé klatë! Tej mdzemë ga-
dac dali… Jô cë to ju doch gôdôł nierôz!
Mirk: Ale tatkù! Pismò Swiãté wnetk na 
pamiãc znajã, w szkòle jidze mie wiele lepi.
Tatk: A klatë?
Mirk: Tatkù, w Biblii wszëtcë nosëlë dłudżé 
klatë: i Jezës, i Mòjżesz, Noe, Samsón…
Tatk: Widzysz të? I wszëtcë chòdzëlë piechti! 

Akt czwiôrti
W szkòle
Òsobë: Pioter, Jank, dzéwczã I, dzéwczã II, 
szkólnô
Czëc je mùzykã (mòże bëc np. melodiô 
z jaczégòs hòrroru). Módelka prezentëje 
transparent z nôdpisã „W szkòle”.
Paùza. Dzecë bawią sã i robią wiele trzôskù.
Pioter: A mój tata to le wiedno wzérô 
w zdrzélnik. Leno knypsô i knypsô ne pro-
gramë… Twój téż?
Jank: Nié… Mój taczi zgniłi nie je. Czej leno 
mëma jidze do robòtë, tata sã òblôkô i jidze 
na telewizjã do sąsôdczi…
Pioter: Aha! A z czim môsz sztulã? 
Jank: Z wôrztą! Chcesz?
Pioter: Jo!
Wbiégają dwa dzéwczątka.
Dzéwczã I: A mòja mëma je pòliglotką! I òna 
znaje jaż piãc jãzëków!
Dzéwczã II: E tam! Mòja znaje wszëtczé 
jãzëczi!
Dzéwczã I: Jooo? A chto òna tej je?

Dzéwczã II: Laringòlogã!
Zwónk. Dzecë sôdają i rëchtëją sã do ùczbë. 
Wchôdô szkólnô.
Szkólnô: Dobri dzéń!
Wszëtcë: Dooobriii dzééééń!
Szkólnô: Wszëtczé dzysô są? Ó! Pioter! A co 
të jes taczi dzywno bladi? Jes të chòri? 
Pioter: Nié. Leno ùmëti…
Szkólnô: A, to mòże bëc! Tej chcemë za-
czënac. Dzecë, chto z waju wié, co trzeba 
zrobic, żebë jic do nieba?
Dzéwczã I: Żëc w zgòdze!
Pioter: … chòdzëc na mszã!
Dzéwczã II:… doma pòmagac!
Pioter: … wiele sã mòdlëc!
Jank: Nié, nié!!! Jô, proszã pani, jô wiém!
Szkólnô: Në Jankù, jak të mëslisz?
Jank: Bò przede wszëtczim, proszã pani, to 
trzeba nôprzôd ùmrzéc!
Szkólnô: A mòdlisz të sã Jankù doma jak 
jidzesz spac?
Knôp wzérô w zemiã.
Szkólnô: Në co të gôdôsz, czej jidzesz spac?
Je cëchò.
Szkólnô: A co twój tata gôdô, czej jidze do 
łóżka?!
Jank: Nëże, stôrô! Na swòje!
Szkólnô: Alana Jankù! Të so ju lepi sadnij!
Dzéwczã I: A më to sã doma mòdlimë przed 
kòżdim jedzenim!
Dzéwczã II:  Në co të! Ù nas tak cos bëc nie 
mùszi! Nasza mëma dobrze warzi.
Dzecë sã smieją.
Szkólnô: To terô mòże ò dobrëch ùczinkach 
co rzekniemë. Wa mia zrobic òb weekend 
dwa dobré ùczinczi. Co të Pioterkù môsz 
zdzejóné?
Pioter: Nôprzód jô pòjachôł do starczi i to 
béł ten pierszi dobri ùczink.
Szkólnô: Baro piãkno! A ten drëdżi?
Pioter: A ten béł, czej jem òdjéżdżôł…
Szkólnô: A matkò! A chòc w kòscele 
w niedzelã të béł? 
Pioter: Jo! Më wiedno chòdzymë.
Szkólnô: W kòżdą niedzelã? Z całą familią? 
Pioter: Z całą.
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Szkólnô: A do jaczégò?
Pioter: Do dwùch. Rôz do Reala a rôz do 
Tesco…

Akt piąti
Jak baba z chłopã
Òsobë: Léna, Waleri, białka II, chłop II, białka 
III, chłop III
Czëc je mùzykã. Na binã wchôdô módelka 
i prezentëje transparent z nôdpisã „Jak baba 
z chłopã”.

Pierszô pôra
Na binie je dosc cemno. Białka i chłop jidą do 
wëra – mòże nim bëc stôjącô na westrzódkù 
binë łôwka – i przëkriwają sã pierzëną. Chłop 
włącziwô zdrzélnik.
Waleri: Ò czim të mëslisz? 
Léna: Ò tim samim, co të… Przesuwô sa blëżi
Waleri: Tej wez zrób dlô mie téż – jednã 
z sérã a drëgą z wôrztą…
Léna: A jidz të!
Òna – rozgòrzonô – òdsuwô sã na reńt 
wërów. Za sztót zôs je kòl chłopa, jaczi wcyg 
zdrzi w zdrzélnik i òdpòwiôdô aùtomaticzno.
Léna: Waleri, czejbë të mie kòchôł, tej të bë 
chòc co miłégò przed spikã pòwiedzôł…
Waleri: A co të bë chcała czëc? 
Léna: Kòchóm cã!
Waleri: Kòchóm cã.
Léna: A jesz mie pòwiédz: „Jes nôpiãkniészô 
na swiece!”
Waleri: Jes nôpiãkniészô na swiece.
Léna: A jesz: „Mój nôdrogszi mùlkù!”
Waleri: Mój nôdrogszi mùlkù.
Léna: A wez jesz cos tak òd sebie rzeknij…
Waleri: Në spij ju, Léna…
Òstôwają sztël. Na binie je białka, chtërna 
widzec, że za czims żdaje. Wchôdô chłop 
kąsk pòdpiti. 
Białka II: Dze të łazył?! To të ò taczi gòdzënie 
dodóm wrôcôsz?
Chłop II: Chto wrôcô, chto wrôcô! Jô pò 
gitarã przëszedł…
Białka II: Ach tak? To jô cë téż zarô cos 
pòwiém. Môsz të widzóné pòdżãté 100 

złotëch?
Chłop II: Nié.
Białka II: To le zdrzë. Gniece 100 zł. A 200 
złotëch pòdżãtëch të ju widzôł?
Chłop II: Nié.
Białka II: Tej le zdrzë! Gniece 200 zł. A môsz 
të widzóné pòdżãté 100 tësący złotëch?
Chłop II: Nié!
Białka II: Tej zazdrzë do garażu… Wëchôdô 
z trzôskã. Chłop jidze za nią.

***
Trzecô pôra
Wchôdô chłop i sôdô so na stółk. Zaczinô 
czëtac gazétã. Wchôdô białka. 

Białka III: Tak dali bëc ni mòże! Mòja mëma 
płacy za nas czinsz, tatk spłôcô ratë za autół, 
sostra nama kùcharzi a wùja dzecë piastëje! 
Dosc tegò!
Chłop III: Môsz prôwdã! Twòji braca téż bë 
mòglë co zrobic…
Òna zdrzi zadzëwòwónô, krący głową 
i machô rãką na chłopa. Òn dali sedzy 
i czëtô. Za sztót białka zôs pòdchôdô do chło-
pa. Z ùsmiéwkã.
Białka III: Mùlkù…Jô mùszã cë cos rzec…
Chłop III: Jooo? Kùreszce zdrzi na swòjã 
białkã.
Białka III: Bò widzysz… wnetka mdze nas ju 
troje…
Chłop III: Ach jenë! Tak sã ceszã! Jem dzãka 
tobie nôszczestlëwszim człowiekã na swiece!
Białka III: Tej dobrze. Téż sã ceszã. Mòja 
mëma wprowadzy sã do nas witerkò z rena…

Na binã wchôdô módelka z transparentã 
(nôdpis „Kùńc”). Czëc je melodiã „To jest już 
koniec” karna Elektryczne Gitary.

Òbrobiła: Ana Glëszczińskô
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***

skądka jes wiedzôł
jak mie nalezc?
dze je szlach
jak za nim jic?

że chcã znac
krëjamnotë 
twòjich słów?

wzął jes mie
na swój mòdri bôt
trzimôł nômòcni  
jak jes rozmiôł
terô jô 
mdã 
dlô ce mòcą
wëzgódką
do rozrzeszeniô

***

czas 
nas 
chcôł wstrzëmac
nie dac
retac
sebie
wzajemno

miôł
jes
wiedzec
jak gwësno
i niegwësno
mie
bëło

rozmiała
jem
gùbic
łizë
òpòcuszkù
w smrokù
dnia

le chcôł
miec 
nas dwòje
wczora 
i dzysô
niecerplëwi
ten czas

Karolëna Serkòwskô

Wiérztë
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***

w widze nocë
tuńcëjã 
nômilszim krokã

żebë zakrącëc sã 
na twòjich remionach 

w cemnicë dnia
piszã
miłotné piesnie  

bë ùczëc je
na twòjich lëpach

të zmieniwôsz

niemòżebné 
w gwësnotã

drãdżé
w prostotã 

mòje snienia
w miłotã
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W Lëpińcach òdbéł sã ju ósmi Kaszëbs-
czi Festiwal Pòlsczich i Swiatowëch Hitów. 
Na miónczi w dniu 22 łżëkwiata szło 50 
ùczãstników (przëjachelë przede wszët-
czim ze strzédnëch i pôłniowëch Kaszëb) 
w piãc wiekòwëch kategòriach. Jak wiedno 
òbczas tëch mùzycznëch kònkùrsów kòżdi ze 
spiéwającëch mùszôł na binie zaprezento-
wac jeden ze znónëch sztëczków przetłóma-
czonëch na kaszëbsczi jãzëk. 

Rówizna bëła baro wësokô. Gôdóm tu 
ò mùzycznie starnie, ale téż ò bëlny kaszëbi-
znie ùczãstników – gôdôł pòdczorchiwającë 
kònkùrs przédnik jury Tomôsz Fópka, direktor 
Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë 
i Mùzyczi we Wejrowie. Prawie ta institucjô 
òd latoségò rokù bëła wespółòrganizatorã 
rozegracji (òkróm Zespòłu Szkòłów w Lëpiń-
cach i tamecznégò Ùrzãdu Gminë). Nôlëż-
nikama Kòmisje bëlë téż nôleżnicë redakcji 
„Pòmeranie” Bògùmiła Cërockô i Dariusz 
Majkòwsczi a téż Ùrszula Stëdzyńskô załóżcz-
ka Karna Spiéwë i Tuńca „Kaszubi” we Wielu 
i Kôrsënie.
W kategòrie spòdlecznëch szkòłów kl. 
0-I wëstąpiło 8 ùczãstników, w tim 3 duetë. 
Dobëlë:
I môl: Nadiô Kraùze, Òliwier Richter, „Piosen-
ka ò szrëcach”  (Zespół Szkòłów Bòrowi Młin)
II môl: Nicole Piątek, „Chto mô tëli snôżotë, 
co jô” (ZS Łubno)
III môl: Witosława Dzemińskô, „Zuza, pùpka 
malinkô” (ZS Skòrzewò)

Znóné spiéwë
w rodny mòwie

Dark Majkòwsczi

Kategoriô spòdlecznëch szkòłów kl. II-III (8 
ùczãstników, w tim 1 duet)
I môl: Werónika Prądzyńskô, „Òstóń dzys 
mòją bëlną drëszką” (ZS Lëpińce)
II môl: Jizabela Kòssak-Glówczewskô, „Co 
pòwié tatk” (ZS Brzézno Szlachecczé)
III môl: Zofiô Gawron, „Alleluja” (ZS Bòrowi 
Młin)
III môl: Aleksandra Gòdwin, Aleksandra Łąc-
kô, „Môłi człowiek” (ZS Lëpińce)
Kategòriô spòdlecznëch szkòłów IV-VI (14 
ùczãstników, w tim 2 duetë)
I  môl:  Aleksandra Sykòrskô, „Redosc 
nôpiãkniészich lat” (ZS Stëdzéńce)
I môl: Aleksandra Tëbòra, Hùbert Jutrzenka-
-Trzebiatowsczi, „Wiedno leno z Tobą”  (ZS 
Łubno)
II môl: Kacper Trzebiatowsczi, „Wôżné są 
leno te dni” (ZS Stëdzéńce)
III môl: Klaùdiô Szulist, „Pół krokù stąd” (ZS 
Lëpùsz)
Wëprzédnienié: Kinga Rutz, „Przińdze taczi 
dzéń” (ZS Brzézno Szlachecczé)
Wëprzédnienié:  Amel iô  Trzecyńskô, 
„Szpégle” (ZS Bòrowi Młin)
Kategòriô gimnazjalnëch szkòłów (14 
ùczãstników)
I môl: Nataliô Wabik, „Mëmò mòja, co sã 
stało mie?” (ZS Łubno)
II môl: Zofiô Mùchòwskô, „Pùdã wek” (ZS 
Lëpùsz)
III môl: Karolëna Kòssak Główczewskô, „Bë 
cos òstało z nëch dniów” (ZS Brzézno Szla-
checczé)
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Wëprzédnienié: Hanna Kapiszka, „Ti historii 
biég” (ZS Łubno)
Wëprzédnienié: Kinga Zblewskô, „Knôp 
z Czôrny Dąbrówczi” (ZS Tëchómié)
Kategòriô wëżigimnazjalnëch szkòłów (7 
ùczãstników, w tim 1 duet)
I môl: Karolëna Albrecht, Werónika Albrecht, 
„Pòzwól mie” (ZSOiT Miastkò)
III môl: Nataliô Jakùbek, „Të jes bòhaterã” 
(Òglowòsztąłcącé Liceùm Kòscérzna)
Wëprzédnienié: Mateùsz Kòwalewsczi, 
„Wiedno tam gdze Të” (Òglowòsztąłcącé 
Liceùm Kòscérzna)
Wëprzédnienié za nôlepszą kaszëbiznã do-
stała Aleksandra Tëbòra.
Kòmisjô przëznała téż nôdgrodã za nôlepszé 
tłómaczenié na kaszëbsczi jãzëk. Dostôł je 
Łukôsz Zołtkòwsczi za spiéwã „Piesczi môłé 
dwa”.  
Hewò ji kaszëbskòjãzëkòwô wersjô:

Piesczi môłé dwa
Chcałë przeńc sã chwilã.
Nie wiedzałë jak,
Przeszłë jednã milã
I znalazłë wnet
Taczi wiôldżi biôłi gnôt.

Sibą... sibą...

Piesczi môłé dwa
Chcałë przeńc przez rzéczkã,
Nie wiedzałë jak,
Nalazłë łôweczkã,

Łôwka bëła złô,
Skąpałë sã piesczi tu.

Sibą... sibą...

Piesczi môłé dwa
Pòszłë tej na łąkã,
Òbôczëłë tam
Czerwioną gòdzynkã.
A gòdzynka na
Wiele czôrnëch kropków mô.

Sibą... sibą...

Piesczi môłé dwa
Wrôcałë dodómkù.
Ò zdarzënkù tim
Nie rzekłë nikòmù.
Wlazłë w bùdã swą,
Terô so wej smaczno spią.

Sibą... sibą... lalalalalala...
                                                                                                    
Bédëjemë jesz pôrã jinëch tekstów spiéwów, 
jaczé wëkònelë ùczãstnicë latoségò Festiwa-
lu Pòlsczich i Swiatowëch Hitów w Lëpiń-
cach.

Redosc nôpiãkniészich lat
To ju pòdmiasta gòrzczi szmak,
Aùtobùs rëszô w krótczi réz.
Jô sama nëkóm z wica w wic,
Z rézë w rézã, z wiersza w wiersz
I kòchóm, chôłpiã, tracã tak,
Jakbë sã sztôłtã stôwôł rok,
Jak czejbë swiat 
Wëmëkôł mie sã z rąk.

To, co móm,
To redosc nôpiãkniészich lat.
To, co móm,
To serce, chtërne jesz na wszëtkò stac.
To, co móm,
To młodosc, chtërny nie rozmiejã krëc,
To wiara, że pò prôwdze rozmiejã żëc,
Rozmiejã żëc.
Ju jeséń i lôtawców klucz,
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A w kinach pùsté place wstec,
Z niedôwnëch wdarzeń scéróm pich,
Babiégò lata lëbą séc.
I jô jem wiatrã, spiéwóm gò,
I jô jem łąką, trôwë stebło,
Jak biôłi jacht
W nieznóny płinã dzéń.

(Janusz Kòndratowicz, tłóm. Barbara Szroe-
der)

Zuza, pùpka malinkô
Zuza, pùpka malinkô,
Zrobionô tak le z bële gardinków.
W kratã mô stôri czitel,
Na licach jiwer, 
A w główce ùdbów sto.
Le kòchóm jã nômòcni
Ze wszëtczich pùpków zôs,
Chòc ni mô złoti sëkni, 
Na bal jã weznã dzys.

Zuza, pùpka dosc môłô, 
Bródka malinkô, 
Noska përzinkã.
Òczka blészczą jak dëtczi, 
Wełnióné loczczi,
A w główce ùdbów sto!
Le kòchóm jã nômòcni 
Ze wszëtczich pùpków zôs,
Chòc ni mô złoti sëkni, 
Na bal jã weznã dzys.

(Dorota Gellner, tłóm. Jiwóna i Wòjcech 
Makùrôt)

Alleluja
Krëjamny akòrd czedës brzmiôł,
A Pón béł rôd, czej Dawid grôł,
Leno mùzyczi dzys tak nicht nie czëje,
Kwarta i kwinta tak to szło,
Rôz wëżi w dur, rôz niżi w mòll,
Nieszczestny król ùłożił alleluja.

Alleluja, alleluja,
Alleluja, alleluja.

Na wiarã të nie chcôł nick brac,
Le sprawił to miesądza wid,
Snôżota ji na wiedno ùdosta cã.

Kùchniowi stółk trónã twim je,
Przestrzégła cã i to cã zmògło,
I z gardła cë wëdzarła: alleluja!

Alleluja, alleluja,
Alleluja, alleluja.

I dlôcze mie zarzëcywôsz,
Że na próżno wòłóm gò,
Jô równak nawetk nie znóm
Gò z jimienia.

Je w kòżdim słowie widu łisk,
Niewôżné, czë ùczëjesz dzys 
Nôswiãtszé czë nieczësté: alleluja!
(Leonard Cohen, tłóm. Danuta Òstrowskô)

Mediowi patronat nad Kaszëbsczim 
Festiwalã Pòlsczich i Swiatowëch Hitów 
w Lëpińcach miôł miesãcznik „Pomerania”.
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