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Òbczas łońsczégò Kòngresu Młodëch Kaszëbów w Kartuzach w karnie, jaczé zajima-
ło sã lëtetraturą, pòwtôrzôł sã czãsto jeden pòstulat: „wicy prozë”. W ti „Stegnie” 
përznã òdpòwiôdómë na ten głos młodzëznë. Slédny dzél dokazu Wòjcecha Mësz-
ka „Widzôł jô jã wczora, widzã jã i dzysô” (mòże ùdô sã to wëdac jakno ksążkã?), 
sztëczk lëteracczégò repòrtażu z bałkańsczi rézë Piotra Dzekanowsczégò, pòstãpné 
òpòwiôdanié wcyg sã rozwijający Kristinë Léwnë, chtërna mésterskò rozmieje doz-
drzec i òpisac spòlëznowé jiwrë... Òkróm te dzãka Karolënie Serkòwsczi mómë téż 
pòwiôstkã dlô nômłodszich Czëtińców.
 Pò prôwdze „proza rządzy”. Nie òznôczô to równak, że mómë zabëté  
ò jinëch lëteracczich ôrtach. Lubòtnicë wiérztów abò dokazów na binã téż bãdą 
mielë co czëtac. 
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Pioter Dzekanowsczi

(...) Je ju widno. Plaskati strzódk Pòlsczi witô 
sã z nama kùjawsczima dunama. Wiater je 
nawiôł prawie tedë, czej ù nas stojôł grëbi 
na dwa, trze kilométrë lądolód... skandi-
nawsczi. Dali je Łódz. Niedalek za Łodzą 
A1 òprzestôwô bëc aùtostradą. Nëkba 
pòzmieniwô sã w normalné, pòlsczé ja-
chanié. Gniecemë sã w dłudżich aùtowëch 
régach, në sztopù ni ma. Kò ju przed Szląskã 
znowa mòżemë docësnąc. Ò ... żëgnómë 
Pòlskã. Pò dobrim sztócë w radio, ju czes-
czim, czëjemë Ostrawo, Ostrawo Jaromira 
Nohawicë. Lutk, Jark, jô znómë i lubimë 
jegò głos, muzykã. Jesmë rôd. Piesniô bar-
da, prawie tuwò to jak dobré pòwitanié, 
jak zôpòwiesc, że z pôłniowi stronë Karpa-
tów chtos za nama czekô... Mòże to równak 
le nasza chòrô brzątwa, takô z ùmãczeniô, 
za wczas jesmë dzysô òdecklë, za wczas! 
Zôs tacã sã w mëslach. Za czesczim Szląskã 
wjéżdżómë na Mòrawë. Piãkné górczi, na 
nich pòla, lasë, winogróna. To tu ùrodzëło 
sã nôstarszé słowiańsczé państwò. Wiôldżé 
Mòrawë. Niejedny są dbë, że prawie 
stąd przëszlë przódcë Piastów. Bdze z tim 
òstróżny, doch na to prawie dokôzów ni 
mómë – gôdôł mie bëtowión, mediewi-
sta z Pòznaniô, nôùkòwi „wnuk” wiôldżégò 
Kaszëbë prof. Gerarda Labùdë, mój drëch 
prof. Dark Sykòrsczi. Chòc téż Kaszëba 
i „wnuk” nie je zgódny z Gerardã Labùdą, 
żlë jidze ò czerënk, z jaczégò do Pòlsczi przë-
szło krzescëjaństwò. Labùda gôdôł, że òd 
Czechów, a Dark, że nijak, że òd Niemców. 
Je téż kriticzny co do pòchòdzeniô Piastów 

Z rézë na pôłnié
(dzélëczi wikszi całoscë)

òd jaczichs mòrawsczich ksążãtów. Mielë 
òni stegną bez Mòrawską Brómã dotrëkac 
do Wiôlgòpòlsczi, czej pòd cëskã Madzarów 
Wiôldżé Mòrawë rozjãłë sã w trón. To Dark 
doradzył mie lekturã Dušana Třeštika (titel: 
Pòwstanié Wiôldżich Mòraw), żebë lepi zroz-
miec słowiańsczé pierszëznë. (...)
Tej za pòwiôdanié bierze sã Bartk. Warkòwi 
kibic przëbôcziwô historią z jiny rézë na 
pôłnié. Je ò balë i... mòcë stereòtipów, 
òsòblëwie jednym. Jachelë tedë przez 
Dalmacjã z Jarekã i Riszã Struckã, naszim 
pòspólnym drëchã z Jastarnie. Na chwilã 
zazdrzelë do cesarsczégò Splitu. Tam Bartk 
spòtkôł sã z chòrwacczim drëchã, téż 
kibicã. Ten zabédowôł, żebë razã wëbrelë 
sã do Mòstaru, dze prawie miéstné karno 
(chòrwacczé, to je bosniacczich Chòrwatów) 
miało sã biôtkòwac ò titel méstra Bòsnie 
i Hercegòwinë. Dlôcz nié, pòmëslôł Bartk. Tak 
we dwùch wsedlë do aùtobùsu, a Jark z Riszã 
òstelë w Splice. Jachanié przez górë bawiło 
4-5 gòdzyn. Zdążëlë. Sedlë na tribùnach we-
strzód kibiców karna Zrjinski Mostar. Sãdza 
zagwizdôł i sã zaczãło. Zrjinski prowadzył. 
Wnym chtos szmërgnął racã na bòjiskò. 
Szmërgający stojôł krótkò Bartka. Chtos, téż 
bliskò Bartka, nie béł z tegò rôd. Biôtka szła 
na rãce, głowë i nodżi. Żebë bëło cekawie, 
prelë sã kibice Zrinjski ze Zrjinskima. Taczi 
lokalny zwëk. Pòlicjô jakbë tegò nie widza. 
Kò nawet czejbë dozdrzała i tak wiele bë ni 
mògła. Bartk dorechòwôł sã pôrãnôsce szan-
darów... na całim stadionie. Tëch, co so pra-
wie wëbijelë piãscama zãbë abò kòpelë pò 
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brzëchach bëło wiãcy, gòrzi że òn stojôł we-
strzód nich. Nie je wiedzec dlôcz pò pôrã mi-
nutach biôtka sã skùńczëła ani dlôcze Bartk 
nie òberwôł. Zrinjski dobéł. Pò fejrowaniu 
lëdze zaczãlë wëchòdzëc bùten. Tam chtos 
so przëbôcził, że równak natrzask z tribùn 
bë nôlégało skùńczëc. Tej dopiérze naczãlë... 
kamë, cegłë i co chto złapôł w paje... Negò 
dnia Bartk miôł równak szczescé. Wiele nie 
bawiło, a zabrôł jich aùtół. Za czerownicą se-
dzôł sóm szef karna kibiców. Chcôł pòznac 
„Poljaka”, jaczi przëjachôł do nich na mecz. 
W Hercegòwinie, tu w Mòstarze to doch nie 
dało co dzéń. 
Aùtół wëjachôł z gardu. Bartk zagôdôł, że 
równak terô to bë miôł legòtkã zazdrzec 
na stari Mòstar, tam dze nad Neretwą wisy 
znóny zabëtkòwi tërecczi mòst. Nen szef 
karna kibiców, òdrzekł mù, że mòst nie zdżi-
nie, czedës gò òbôczi, a taczé zéńdzenié jak 
dzysô z nima mòże mù ju sã nie trafic. Piãlë 
sã pò krãtëch drogach corôzka wëżi a wëżi 
w górë. Tam w jaczis wsë zatrzimelë sã kòle 
dzywnégò bùdinkù. Miôł stalowé wrota, 
z môłą klapką w strzódkù. Nad nima stojôł 
nôpis Cosa Nostra. Szef karna kibiców za-
klepôł na wrota. Klapka sã òdemkła, a w ji 
plac òbôczëlë mùniã jaczégòs chłopa. Ten 
widzec pòznôł, bò sã letkò ùsmiéchnął, 
a zarô wzął za òdsztëkanié. Bùrdel, szuler-
niô jakô? – pòmëslôł Bartk. Doch całô ta 
sytuacjô szlachòwała za gangstersczima 
filmama... Weszlë do strzódka. Wkół fanë 
i gadżetë Zrinjskego Mostara. To béł klub 
kibica. Bartka pòsadzëlë za stołã. Gòscëna 
doch mùsza bëc. Człowiek, żebë òbôczëc, 
jak grają jich zawòdnicë, przëjachôł jaż 
z Pòlsczi. Chcelë gò achtnąc i to domôcym, 

nôlepszim. To òznôczało jedno – rakijã. 
Bartk béł zmògłi dłudżim jachanim, meczã, 
emòcjama, zëmnym wiodrã. Temù próbòwôł 
dzãkòwac. Kò, chto bë w kibicowsczi Cosa 
Nostra, dzes w cëzëch górach, za stalowima 
wrotama, béł tëli dzyrsczi, żebë òdmówic? 
„Të bë miôł pic, doch Pòlôcë piją jak smòk, 
to të téż, pijże, pij!” – nalinelë gòspòdôrze. 
Co w tëch bùdlach pòstawilë? Rakija òd sli-
ve abò kruszkovac? Za wiele, żebë pamiãtac 
szmak. W nocë wrócëlë do Mòstarù na 
przëstónk. Bartk wkarowôł sã do aùtobùsu 
Sarajewò-Split, nalôzł plac i ùsnął. Letkò 
sã òdeckł na chòrwacczi grańcë, a to doch 
grańca Eùropejsczi Ùnie. Lëdze wëchòdzëlë 
do kòńtrolë. Jegò za baro tłukł Grzenia, 
żebë sã rëszac z fòtela. Do aùtobùsu weszła 
chòrwackô celniczka. Pòdeszła do Bartka 
i pòprosa dokùmeńtë. Ten dôł ji paszpòrt. 
Białka krótkò przëzdrza sã na naszińca. 
Òczë nié do kùńca òdemkłé, jaczés mglësté, 
rakija pewno téż cos w lëfce... Tej celnicz-
ka òbezdrza paszpòrt. I zarô bëła doma. 
Pòwiedza: A Poljak, pijan. A spawaj dobro. 
I da mù pòkù. Tak prawie Bartk za jednym 
krótczim wëjachanim do Hercegòwinë 
pòznôł dobré i  lëché stronë jednégò 
stereòtipù. (...)
Tak so pòwiôdómë a òbzérómë Mòrawë. 
Zaszmakało, zaòskòmiło za Chòrwacją, za 
Serbią. Jo, jo... kò na Bałkanach doch jesz 
nie jesmë. Całi sztëk drodżi. Nawet z Czech 
ni mómë wëjachóné! Sygnie przëzdrzec sã 
na tôblëce z kilometrażã. Nawetka do Brna 
mómë jesz pôrãdzesąt km. Pôrãnôsce mi-
nut pózni ju le jaczé 10 km. Tedë pò prawi 
stronie zestrzégómë wiôlgą, prostą pòstacjã 
wòjôrza z napòleòńsczich czasów. A ju jem 



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

4

chcôł ùceknąc òd historie. To sã doch nie 
dô! Wòjôrz nie je tu bùten szëkù, chòc robi 
za reklamã firmë betoniarsczi i w swòjim 
brzëchù tacy maszinë do zortowaniô czi-
su a piôskù, czësto jak w naszim gòsczim 
Òstrowitim abò jak w cerpiskù w Rëbôkach 
pòd Kòscérzną. Prôwdac z aùtostradë tegò 
prawie ni ma widzec (ò tim jesmë sã do-
znelë dopiérkù wedle jachaniô nazôd lokal-
ną szaséją). Wòjôrz mô tu szëk, bò nëkómë 
pò pòlach wiôldżi bitwë pòd Slavkovã, 
lepi znónym jakno Austerlitz. Dzes tuwò 
Bònaparte wlëmił w gòdnikù 1805 r. Rùsczim 
i Aùstriôkóm. Doch jô nie mëszlã ani ò césa-
rzu, ani jegò ùłanach. Mie sã przëbôcziwô 
prësczi marszôłk York von Wartenburg. Tegò 
prawie tu nie bëło, kò biôtkòwôł procëm 
Napòléònowi, a òstro. Në, ani òn York, ani 
Wartemburg. Za taczégò mòglë gò miec leno 
Niemcë, a òd nich Francuzë czë tam chto 
jesz. Më, Kaszëbi, a òsoblëwie bëtowióno-
wie znómë chto òn, tak richtich. To Jón Lutek 
Jark Gòstkòwsczi. Jegò stark ùrodzył sã doch 
w Gòstkòwie pòd Bëtowã. Pò naszémù më 
bë rzeklë ò nim Jôrkóc abò Gòstkòwsczich 
(në, ò nëch fòrmach patronimicznëch, 
òsoblëwie z kùnôszkã -óc, -ic pózni). Ten 
stark béł môłim, malinczim kaszëbsczim 
szlachcëcã, nié żebë prôwdzëwim panã, 
le pónkã, bò tak jich nazéwelë. Jegò wnuk 
Jón Lutek ùrodzył sã w Pòczdamie i jak wie-
le z naszich bëtowsczich pónków kariérã 
zrobił w prësczim wòjskù. Z bãksa Jón Lu-
tek, bò rodzëce òżenilë sã dopiérze, czej 
béł pôrã lat stôri, docygnał jaż do marszôł-
ka. Na stôré lata dostôł òd cesôrza òwładã 
na Szląskù, a Beethoven, żebë gò achtnąc 
ùsadzył nawetkã „Yorkischer Marsch”. Ju 
w pòstãpnym stolecym jegò prawnuk, Peter 
York von Wartemburg, dzejôł procëm Hitle-
rowi. Pòwiesëlë gò za to w 1944 r. w Ber-
lënie. Jistno, chòc w jinszi berlińsczi sôdzë, 
jak naszégò Antóna Szrédra z Kłączna, 
Lutekòwégò starka. I jeden, i drëdżi bëto-
wión jak nic! Mie bënômni taczé bùszné 
mëslë kùlkòcą sã w łepie. Dobrze sã dbô, że 

czasã i lëdze rodzą sã westrzód swòjich... (...)
Je ju prôwdzëwô noc, czej docygómë do 
aùtostradë. Pôrã minùt i mijómë grańcã. 
Chòrwacjô! Jak dobrze zôs rozmiec co 
a jak. Na przëmiôr takô tôflã z nôpisã OD-
MORIŠTE. Ù nas w kaszëbsczim mómë leno 
mòrã, mòrzëc. Chòrwacë zrobilë pòkrok, 
wëmëslëlë odmoriti, co pò naszémù bë 
nôlégało wstawic jakno sã òdmòrzëc, to je 
òddëchnąc, a odmorište to jak letkò zmer-
kac, plac do òddichaniô, òdmòrzeniô sã, ta-
czé „òdmòrzëszczë”. Wnet jak doma! 
Kòle gòdzënë ósmi wieczór nëkómë ju pò 
òbéńdze Zagrabù (pózni weklarëjã, dlôcz 
nié Zagrzebia). Òd wschòdnégò kraja. Zarô 
bãdzemë na placù – mëszlã. Wa bë mia wie-
dzec, że Zagrab nie je krągłi, Zagrab je jak 
bala òd amerikańsczégò fùtbòla abò òd rug-
by, elipsowati. Dwa razë dłëgszi z zôpadu na 
wschód jak szeroczi z pôłnia na nordã. I më 
òd wschòdu do strzódka, a nawetka dobri 
sztëk za nim. Temù jedzemë i jedzemë jak 
bez jaką metropòliã.
Miasto witô nas mòderno. Nôpierwi sze-
rokô Slavonska avenija. Ta zaczinô sã na 
samim kraju miasta, chtëren miészô nowé 
sedlëszcza z môłima chëczama, z halama 
firm, marketama i rozmajitoscą reklamów. 
Całé kawle jesz wòlné òd bùdinków, kò ju nié 
pòla. Nawetka z trudna dze las. Pózni mia-
sto gãstnieje, bùdinczi roscą. Skrącywómë 
w prawò do centrum. Avenija Marina Drżi-
cia. Prôwdac ju pózno, në nie jem złi. Përznã 
so bez rutë naòbzérómë chòrwacczi stolëcë. 
Më z Lutkã jesmë tu pierszi rôz. W naddôwkù 
mómë przemërgnąc jak bòhatérze z kôrtów 
pòwiescë Miljenka Jergòvicia, prawie bez ten 
plac, dze spiéwała titlowô Srda. Znac Srdã 
Kapòrovã, òznaczało bëc z Zagraba i dosc 
teli czãsto czekac na widach na skrziżowanim 
Vùkòwarsczi i Drżicia – napisôł. Më na tëch 
widach nie czekómë, w naddôwkù nicht tu 
nie spiéwô. Kò jak mô bëc, doch Srda ju òd 
samégò zôczątkù Jergòvicowé pòwiescë je 
zabitô! A mòże më równak za chùtkò przëja-
chelë...
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Pôrã zôkrãtów i wjéżdżómë na ùl. Ilica, 
a tej na Vinogradską, co sã dosc òstro pnie 
w górã. Cygnie sã òna na nordã, na pnisti 
teren, co je zôpòwiescą wiele wëższi Me-
dvednicë – górsczégò chrzebtu wësoczégò 
na 1035 métrów, jaczi òd nordowi stronë 
zamikô Zagrab. Më równak wiele chùdzy 
krącymë w lewò na spòkójną ùlëcã Podolje 
(pewno temù, że prowadzy z górë w dół jaż 
pò ùl. Ilicë). Stôwómë. Z jedny stronë widzec 
bòlëcã Sostrów Miłoserdzô (Sestre Milo-
srdnice), z drëdżi niższé kamińcë. Tã naszã 
téż. Ji mòdernisticzny szëk przëbôcziwô 
Gdiniã, kò jiné są wierã starszi òd ni. Zarô 
przëchòdzy 40, mòże barżi 50 lat stôri chłop. 
To òn pachtëje nama mieszkanié na pierszim 
piãtrze. Aùto òstôwiómë za płotã kòle klapë 
òd kanalizacjë, z jaczi wcyg jidze biôłô ropa... 
dzywno. Wchòdzymë pò trapach, pò scanach 
widzec, że mieszkańcë nie są ju tak bògati 
jak piérwi. Je czësto, kò zdałobë sã wëmalo-
wac. Na naszim piãtrze le dwòje dwiérzów. 
Do naszégò mieszkaniô i tegò naprocëm. 
Na tamtëch dostrzégómë plómbã i òbdzarti 
krôj, jakbë chtos próbòwôł je òdemknąc bez 
mòc. Dzywno. Në, kò dzysô ùwôżno sã nie 
przëzérómë. Chcemë nôchùdzy do strzód-
ka. Nasze lokùm jistno jak klôtka pamiãtô 
lepszé czasë. Meble we wiãkszim dzélu jesz 
dowòjnowé, na scanach stôré fòtczi – jedne 
z latów 80. jiné wiele starszé. Leno kùchniô 
jakbë leno 15-20 lat stôrô. Do grëpë trzë jiz-
bë, kùchniô, szituz, kąpnica. Në, jedna jizba 
zasztëkónô. Dzywno, kò nama równo, nama 
i tak sã widzy. Chłop klarëjë, co nie rozmie-
jemë, dolmaczi Bartk, chòrwacy jakbë sã tu 
ùrodzył.
Tegò wieczora, nimò zmògù, j idzemë 
òbôczëc nôblëższé òkòlé. Z bankòmatu bie-
rzemë pierszé kùnë, kùpùjemë jaczés jestkù 
i zazérómë do môłi knajpczi. To nie bawi 
długò. Në tëli, żebë òszmakac Pana, to je 
pësznégò chòrwacczégò piwa. Pò jednym je 
dosc. Dzéń béł dłudżi, wiãcy chcemë spac jak 
tłuc sã pò zagrabsczich ùlëcach, òsoblëwie 
pò dłudżi, baro dłudżi Ilicë...

Hewò czile wëbrónëch bédënków i pros-
bów młodëch lëdzy, chtërny na Kòngresu 
Młodëch Kaszëbów w Kartuzach pòd kùńc 
2016 r. pòtkelë sã w lëteracczim karnie. Za-
pitóny ò to, czegò żdają òd kaszëbsczi lëtera-
turë, co chcelëbë w ni zmienic, òdpòwiôdelë 
m.jin. tak:

– Wëdawac wicy prozë i nie ògrańcziwac sã 
leno do „wësoczi” lëteraturë. Brëkùjemë kri-
minałow, s-f, fantasy pò kaszëbskù.

– Cësnąc na biblioteczi, żebë w swòjich zbié-
-rach miałë téż dzysdniowé kaszëbskòjãzëkòwé 
ksążczi, bò w wikszoscë dzysô jidze tam nalezc 
blós klasykã. 

– Dzysdnia wôrt do kaszëbskòjãzëkòwëch 
ksążków rëchtowac téż audiobooczi, chòcle 
w wersje do scygnieniô z internetu.

– Wôrt je lepi rozkòscérzac wiédzã ò lëterac-
czich kònkùrsach. Króm kònkùrsu m. Jana 
Drzéżdżona jiné są colemało znóné leno 
w môlu, gdze są òrganizowóné, i w òkòlim.

– Brëkòwné są lëteracczé karna na facebookù 
(ten pòstulat ju òstôł w dzélu zjiscony).

– Wcyg za mało je dolmaczënków swiatowi 
lëteraturë na kaszëbsczi jãzëk – nôlepi ksąż-
ków, jaczé nie są przistãpné pò pòlskù.

– Jistno jak w Wejrowie wôrt zakłôdac diskù-
sjowé klubë kaszëbsczi ksążczi, tak żebë dze-
jałë w kòżdim krézowim miesce.

Zebrôł DM

Młodi
ò lëteraturze

Titel pòchòdzy òd redakcje.
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– Kò të jes fejn Tëpa – rzek Ejka a sã nawrôcôl 
pòd dodóm.
Ale Tëpa gò nie slëcha, bëla spitô. Wszëtkò 
jedno ji bëlo, chto co gôdôl. Dzéń sã skùńczil! 
Kò tej doch kòżdi so móże wëpic!
Kòl Tëpë bëlo jinaczi: dzéń sã zaczinôl òd 
picô i kùńczil na nim. Tëpa ju nawet nie wie-
dza, czë to strzoda, czë piątk, wszëtkò bëlo 
tak samò: picé, picé, picé...
– To je chlaplé, ten dzeùs Dórków!– ny lëdze 
we wsë gôdalë a klepalë sã pò lësënach.
Stôrô Dórka jã dwiga i wlekla z drodżi 
w bùdã, bò rozmajice na wsë zaczãlë ò ni 
gadac; że te dzecë, to kòżdé z kògùm jinym, 
a nawetka gòrzi; że òna terô za wino to bë 
wszëtkò da.
Stôrô sã jisca, ale co tu bëlo do pòmòżeniô, 
czej Tëpa gôda, że w ni serce pãklo, że ni ma 
radë, blós tak so móże përznã pòmòc.
– Ale kò të doch ni móżesz bëc dërch spitô! 
– rzekla Dóra.
Na co Tëpa ji, że to je ji żëcé i mają dac ji 
swiãti spòkój!
– Ale co za klopòt nama të môsz zrobioné! 
Kò smiéch na calą wies! – gôdô stôrô. – 
Twòje dzecë téż sã ce sromają! Te mëslisz, 
że z nich sã w szkòle jinszé paruzlãta nie 
wëszczérzają? Kò të jak chlop sã férëjesz 
niejeden, nawet gòrzi!
– Tam są dwiérze! Raùs z bùdë! – wrzasnã 
Tëpa na stôrą Dórã, a rãką pòkôza ji, że mô 
sã karowac.
Stôrô le so òbcarla chùstą gãbã, a szorowa 
pòd dodóm. Tëpa òsta sama. Nie wiedza, 
co robic. Cëchò sã narôz w bùdze zrobilo 

a chlodno. Czejbë mia czëc ne glosë, tej bë 
zwariowa – pòmësla, a chùtkò òdkrącëla 
bùdlã ze sznapsã. Pòcygnã so zacht szluk 
i jakbë ji sã zrobilo weselni. 
– Niech tam so gôdają, co chcą! – mrëcza 
do se pòd nosã. – Kò nen a ten so wëpije. To 
doch je takô nasza wieskô ùcecha. – Chto to 
zrozmieje, ten wié, że tam je lepi!
Za drëdżim szlukã bëlo ji ju czësto dobrze. 
Chca nawet sprzątac i warzëc pôlnié. Wez-
drza na zédżer i tak ji sã wëdôwalo, że to je 
ju ten czas, czej dzecë mdą dodóm ze szkòlë 
przëchôdalë. Wzãna czipã a szla do sklepù 
pò bùlwë. Przez môlą luczkã sã chca wdo-
stac do westrzódka, ale zatëmlowalo ji sã 
w glowie i rznã prosto na gãbã. Krew lecala 
z nosa. Nie mògla sã dwignąc, bò colema-
lo, to wiedno nazôd ùpadla. Szpérë bëlë za 
cãżczé, a rãce za szwach, żebë sã dwignąc. 
Tak téż òsta leżącô. Chca ùcec ze swòjégò 
celska, ale to sã ji nie ùdalo. Sygala mëslama 
do òdjimków, czej bëla mlodim dzéwczëcã 
i wszëtkò bëlo jinszé. 
– Przegrzeszonô klôtka ùrzeszëla mòjã dëszã 
– mamrota pòd nosã i walëla piscama w kle-
piszcze. Zdzéra z se calo, jakbë to mia ùlżec 
dëszë.
Dzecë przëszlë dodóm. Naùczoné, że mëmë 
ni ma i że pôlnia téż ni ma, zaczãlë same so 
ògarënac jedzenié. Nôstarszi Szimón miôl 14 
lat i òn rządzyl resztą. Wiedzôl, co kòżdi mô 
robic: Dóra mia jic pò bùlwë w sklep, a An-
drzéj pòzbierac wiórków w szurkù, òn bë 
rozpôlil. 
– Pòj Szimón, mëma leżi zabitô w sklepie! – 

Tëpa 
Kristina Léwna
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wrzeszcza Dóra. – Calô plëta krwie tam je, 
a òna sã nie rëszô.
– Nie rëszô sã, bò zôs je ùrznionô! – rzek 
Szimón i chcąc niechcąc zgrzeb sã a lôz do 
sklepù. 
– Zdrzë, òna żëje – rzek do Dóre i pòdôl ji 
kòsz bùlew.
– Móże më bë jã stąd wënioslë dodóm – rze-
kla niesmialo Dóra. Wzéra cali czas na brata 
i so mëslala, żebë gò blós nie znerwòwac, bò 
Szimón zarô trzasnie, gdze pòpadnie.
– Niech leżi! Swinczã jedno! – rzek Szimón 
i zamk sklep. – Bënômni më wiémë, gdze 
òna je, a tak szëkôj ji pò cali wsë. 
Szimón òskrobôl bùlwë i rozpôlil w place. 
Pòsolil je i ùwarzil. 
– Jô bë jôd jaje pieklé – rzek Andrzéj – ale ni 
ma. To szkòda. Blós bùlwë. Kòżdi dzéń. Kò 
to sã nie chce. Mie dzysô zôs w szkòle wërą-
pialë Tëpa, spitô Tëpa! 
– Na mie téż! – rzek Szimón i  zaczął 
pòmëwac talérze. 
Timczasã ze sklepù wëczwòrda Tëpa. Twôrz 
mia calą w kalëdze a krwie. Dóra sã schòwa za 
gardinã, chtërna jesz resztama se przëpòmina 
ò dôwnëch, dobrëch czasach.
– Të mie Szimón tam òstawil! – rzekla Tëpa, 
a knôp le spùscyl lep i robil swòje.
– Mëma zôs sã napila! – rzek – chòc wczora 
gôda, że to bél òstatny rôz!
– Jak të tak móżesz sã do mie zwracac?! Kò 
jô doch ce ùrodzëla!
– Blós ùrodzëla!
I tu Szimón dostôl w pësk. Stojôl a zdrzôl na 
Tëpã nié jak òfiara, ale jak wëższi nad niã. 
Òna sã òkrącëla. Wzãna 3 bùdle pò piwie 
i szla we wies. Dóra letkò wekùkiwa zeza 
gardinë. Szimón czekôl. 

Zrób cos z tim!
Po pôlniu do dzecy przëszla stôrô Dórka. Na 
délach bëlë plamë z krwie. Stôrô zagarina je 
kòrką a pita sã, czë wszëtcë są cali. 
– Mëma szla we wies! – rzek Szimón, ale 
rëchli wpadla do sklepù i sã pòtlëkla.
– Ala weter! – rzekla stôrô, a sã nawrócëla 

i pòd wies rëgnã.
Czej doszla do krziża, tej dozrzala Tëpã. – Pòj 
dodóm – rzekla miłoserno stôrô, ale Tëpa 
ji zarô da pòpalëc, że ta sã nawrócëla na 
nëch kòrkach i nie wiedza, w chtërnã stronã 
ùderzëc: czë pòd dodóm, czë do dzecy.
– Jô sã blós dzys tak òdmãczã – rzekla Tëpa, 
a òtemkla piwò.  – To nie je do zlëdaniô ten 
trzôsk. Cali czas, żebë cos wrzeszcza. Jak jô 
nie pijã, tej to wrzeszczi. Taczé pieczelné 
satanisticzné glosë, że to chce glowã roz-
pierdolëc! Tej jô so mùszã wëpic. Ten doktor 
gôdôl, że to minie. Że to le blós je tak na ja-
czis czas, ale pózni mdze lepi. To sã ùspòkòji. 
Ale co ten tam wié? Żebë òn le chòc sztót 
to czul, tej na pewno sóm bë so chlapnąn! 
We mie pãkla dësza, a òna sã nie dô òszëkac. 
Òna chce wicy i wicy… Skąd to brac, jak ni 
ma skąd? To wëje a szëmi. Trzeszczi. Pieklo 
za żecô, nic wicy, bò jak to jinaczi nazwiesz? 
Pieklo. Taczi drén a holowanié… Wëje i nic 
wicy. Glowa w zôglówk schòwiesz i nic nie 
pòmòże. Mùszisz sã napic…
Tëpa padla pòd krziżã, bò ji sã wëdôwalo, że 
je prawie w ùswiãconym placu, tej ji sã nic 
zlégò stac nie móże. Ale co ji sã wëdôwalo, 
a co bëlo naprôwdã, to le sóm Bóg wié. Nié, 
chlopi sã do ni dobiéralë, a to spité Tëpiszcze 
ni mialo sëlë sã òdnëkac.
– Wezce jã! – bialczi we wsë gôdalë –  bò to 
nie je do ùpilowaniô. Ti naszi chlopi za nią, 
jak psë za sëką. A wiedzec, co jesz z tegò 
móże bëc? Klopòt i tëlé! Ùrzeszëce jã jak 
scërza! Kò to jã mùszi minąc!
Stôrô le leb zwiesëla. Nie òdpòwiôda, bò 
na kòżdé slowò, te mialë jesz dwa razë wicy 
do rzeczeniô. Sromòta ji bëla, ale co òna za 
to mògla. Kò nicht bë nie chcôl, żebë jegò 
dzeckò tak sã férowalo.
Szimón w szkòle dbôl, żebë sã Dóra a An-
drzéj najedlë. Chòc wszëtczé dzecë krącëlë 
nosama, że niesmaczné, to òn kôzôl jima 
jesc, jaż talérz bél czësti. Pózni kùpiôl chleba 
i maslo, i szlë pòd dodóm. Tam bëlë bùlwë, 
chtërne dzecë mialë òb jeséń zarobioné za 
zbiéranié ù gbùrów. Tak to sã jima toczëlo; 

Tëpa 
Kristina Léwna
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jeden, drëdżi a jesz jiny dzéń. Ale téż czasã, 
czej przëchôdalë swiãta, tej Szimón sã pitôl 
ny stôri, czemù tak òni mùszą żëc? Czemù 
prawie jima sã takô mëma trafia, w chtërny 
„pãk zwón żëcô”? – A czë na ny pòlowie to 
lëdze bë ni mòglë żëc? Chòc pòlowa bë sygla, 
bò më doch nie jesmë żódné wëmôgającé 
dzecë, a że tatka më ni mómë? Wiele dze-
cy ni mô. Ale òna doch je i pòwinna sã za 
nama czerowac. Jô jem za môli! Jô ni móm 
tëlé mòcë. To je za wiele na mie. Jô le móm 
14 lat. A wszëtkò na mòji glowie. W szkòle 
jô jem niewëspóny. Nienajadli, czôrny 
a òbdzarti… dzecë nie chcą ze mną w lawie 
sedzec, bò jô jem òd Tëpë.
– Të sã tak Szimón nie jiscë, bò jakòs to mdze 
– pòcesza gò na stôrô, a sama nie wierzëla 
w to, co gôdô. 
– Jakòs to je wiedno, ale më mómë wszë, bò 
nicht kòl nas richtich nie pierze i chòdzymë 
glodny, bò wszëtkò mëma przepije.
– Czej sã tak czlowiek richtich na to przëz-
drzi, tej widzy, że wicy je taczich rodzëznów. 
Blós tam nié bialczi, a chlopi piją – rzekla 
Dórka. – Krziż Pańsczi! Nic wicy. A co kòmù 
namienioné, to mùszi zlëdac.
– Ale jô le móm 14 lat?
– Të sã tak nie jiscë. Jô mia téż 14 lat, tej jô 
mùszala chòdzëc do robòtë, bò to nie sy-
galo. Kò richtich rzec, jô nic z tegò żëcô ni 
móm. Cali czas robòta, robòta… a jesz jisce-
nié ò jedno dzeckò, co dërch pije i za nic mô 
so wiarã i Bòga. Klopòt wiôldżi, ale nic nie 
pòradzysz. Tak ju je. 
Nôgòrzi bëlo w Swiãta. To, co jinszi lëdze 
przënôszalë, to Tëpa przedôwa na piwò 
i wino. Pózni ny lëdze zmerkalë w czim 
rzecz i przestelë nosëc darënczi. Òd czasu 
do czasu ksądz cos tam pòdrzucyl, ale kôzôl 
Szimònowi to bëlno schòwac. 
W Bòżé Narodzenié Szimón wząn séczerã 
i szed do lasu pò chójkã. Dóra mia zrobioné 
papiórową czéda, a Andrzéj przëniósł sztëczk 
òpłôtka, chtëren dostôl w szkòle. Dzecë cze-
kalë na Tëpã, ale ta zabëla, że to je Wilejô. 
Pòdzelëlë sã òplôtkã, zjedlë chleba z maslã 

i szlë spac. W nocë wtëmlowa sã mëma. Za-
chwia na szpérach tak zacht, że to jã rzucëlo 
w nã chòjinkã.
– Co za biés mie jesz zlapôl! – dzarla sã Tëpa, 
a nie bëla w stanie sã zgrzebac.
– Niech leżi! – rzek Szimón i zamk dwiérze.
Reno Dóra dwiga chòjinkã i smùka papióro-
wą czédã, chtërna bëla calô pòczwòrdónô 
i pòdzartô.
– Takô fejn chòjinka! – lamentowôl Andrzéj.
Tëpa jakbë sã përznã zasroma. Sadla przë 
stole i schòwa twôrz w rãce. Lzë ceklë midzë 
pôlcama. Widza sebie môlą i chòjinkã, chtër-
na w ji chëczach bëla wiedno fejn wëstro-
jonô. Bëlo kùcha; makówc, sernik i w wileją 
ùpieklé feferkùcha, chtërne czim starszé, tim 
smaczniészé. Pamiãta, że feferkùcha wied-
no leża na przãtrze w „letny jizbie”. Sztërë 
misczi mailowóné wëpelnioné nim bëlë pò 
rańt. Te misczi z nym kùchã wëzdrzalë lepi 
jak przë szlachtowaniu swini. Terô bëlë pa-
radniésze i spòkójné, bò tak òdstrôszalë jã 
swòją farwą a wiôlgòscą. Na piéckù sëszëlë 
sã marcepóné: kakaòwé i migdałowé. Nie 
szmakalë Tëpie, ale jich wòniô bëla tak 
òchlëwô, że wklôda môlé kùle do gãbë pò 
to, żebë zarô je wëplewnąc, co baro nie wi-
dzalo sã stôri Dórce, chtërna dërch szkalowa, 
że to je niszczenié marcepónów.  Wspòmina 
téż szmórowóné miãso, a na drëdżé swiãto 
– „czôrną kaczkã” z grzëbã a slëwą. Wszëtkò 
bëlo jinszé jak terô. Mia szmak i wònią. A tu 
ni ma nic, blós strach. I zaczã sã ùżalac nad 
sobą. Nad strachã, chtëren sedzy w ni i nie 
chce ji pùscëc. 
Dzecë nie zdrzalë na Tëpã. Zjãté wikszim żôlã 
nad chòjinką jak mëmą. 

Zmianë
– Tak ni móże bëc, że taczé spité bialcëszcze 
wëchòwùje dzecë! – rzekla szkólnô. –Trze-
ba cos zrobic! To ju nie są taczé czasë, że sã 
dzecë pòniewierają! Kò òne doch mają ja-
czich òjców?
– Pól wsë! – rzekla stôrô Dórka, a sã pózni 
zastanowila, co z pëska wëpùscëla. – Jô jem 
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za stôrô, żebë sã nima zajmòwac. Móm tëlé 
w żëcu przeszlé, że wëchòwiwanié dzecy ju 
nie je na mòje sëłë. Niech sã nima chto jinszi 
zajmie!
Tëpa, czej czëla, co sã wkól swiãcy, zarô 
pòmëslala ò dëtkach, chtërne ji wezną razã 
z dzecama.
– Pùda sã léczëc! – rzekla, ale blós mie jich 
nie zabierôjta. 
– Ale të sã ju wiele razy léczëla i nic to nie 
dalo!
– Tim razã mdze jinaczi! Jô nôprôwdã baro 
kòchóm mòje dzecë, ale ta chòroba mie mô 
w lepie pòmiészóné.
– Kò tej dobrze! Ale to je òstatné òstrzeżenié, 
bò pózni nie mdze ju nastãpnégò razu!
Tëpa sã lécza, a mãcza i kwicza. Dwa miesą-
ce w szpëtalu dlô ùzależnionëch. Blós sã ni 
mògla doczekac, czej przëjedze dodóm. 
Dzecë na niã nie czekalë. Czëlë, że jak blós 
wjedze, zarô rëgnie do krómù pò sznaps. 
Sedzelë cëchò nad swojima zeszitama, 
a stôrô Dórka pòwtôrza z glowë wiérztã, 
chterny sã naùczëla pò ruskù, czej sama do 
szkòlë lazëla: Adin, dwa, czetirie. Malczik żił 
u nas w kwatirie… Prapuscił uroki w szkolie, 
był siewodnia na fudbolie…
W bùdze zrobilo sã chlodno.
– Të, Szimón, mùszisz wicy tëch knëplów 
przëniesc, bò to le tak blôsknie i ni ma. Żód-
ny hëce to nie dôwô – rzekla stôrô. – Żebë 
tak dãbòwé drzewò móg dostac… Chòc 
méter, ale skąd dëtczi na to wszëtkò brac? 
Dãbòwim to bë napôlil i to bë trzimalo 
përznã. A te knëple… sami widzyta.
Reno Szimón nie loz do szkòlë. Wząn 
seczérã i szed do lasu. Nie mdze wicy zbiérôł 
knëplów, zetnie bómã. Jak pòmëslôl, tak 
zrobil. Wëzdrzôl so zacht chójkã i zacząn 
jã scënac. Drzewò ani nie drgnãlo. Wiater 
rëszôl wietwiama. Bóma stoja nieùdżãtô. 
Szimón téż nie òdpùszczôl.
– Nôgòrszi je pierszi sztach, a pózni jak 
w maslo – mëslôl i rąbôl. Drzewò sã pòddalo. 
Zajãno to knôpù pól dnia. W kùńcu dopiąn 
swòjégò. Bóma runã na zemiã, a Szimón sã 

pòslëzgnąn na mòkri trôwie i ùpôd. Drzewò 
prosto na niegò runãno. Nôprzód ból bél 
nié do strzimaniô, ale pózni knôp przestôl 
wëc. Miodno mù sã zrobilo i wëdawac bë 
sã mòglo, że ta chójka nic nie wôżi, że to le 
blós takô pierzna, chtërna ùnôszô dëszã do 
jinégò swiata.
Dórkòwô sã niecerplëwila: – Gdze ten lôz?! 
Lorbas przegrzeszony! Cemno sã robi, a jegò 
nie ma! Witro mdze Tëpa, tej niech sa zajmie 
tima paruzlãtama!
Ale niespòkójnô Dórka wzãna taszlãpa i szla 
do Gòjczi. Ten sã zgrzeb i lôz z nią mët, 
szëkac knôpa. 
– Móże òn jachôl do mëmë? – spitôl sã 
Gòjka.
– Tam òn bë nie jachôl nigdë! – rzekla stôrô.  
– Òn sã ji baro sromô! Nie wierzi w ji cëdow-
né ùzdrowienié. Cali czas na niã wrzeszczi. 
A tej të miôl widzec, co òna za slowa ùżiwô. 
Kò to nie je do slëchaniô. Jakbë w niã cos 
wstąpilo. To jidze jednym cëgã. Wszëtcë ùszë 
zatikają. Òna wrzeszczi, to le òkna drëżą. 
Òbeszlë z Gòjką wies i zapùscëlë sã pòd las. 
Ale cemnosc jich nie wpùscëla bënë. Stôrô 
sã nie czëla lezc do lasu, chòc czëla, że tam 
bë miala Szimóna szëkac.
– Do cze jô ò nym drzewie plesta?– òbwinia 
sã w dëchù.
Doma spelë ju Dóra i Andrzéj. Stôrô wla-
zła pò cëchù i sadla kòl platë. – Taczé stôré 
babskò ju dôwno nie pòwinno tu lazëc, a jesz 
szëkac pò nocach dzecy? – mësla. – Co za 
żëcé. Mãka, nic wicy.
Reno walą na dwiérze: – Szimón nie żëje! 
Bóma gò przëtrzasla!
Stôrô sã zerwa, a Dórka z Andrzejã za nią. 
Nëkają prosto do lasu. Szimóna mielë ju les-
ny wëcygnioné. Knapskò czësto bëlo mòdré. 
Wzãlë gò do kòstnicë.
– Nie jiscëce sã za baro. Më so wszëtczim zaj-
mniemë! – rzek szôltës i pòsmùknąn Dórkã 
pò remieniu.
Andrzéj zakril òczë. Ni móg na to wzerac. 
Czej przëjacha Tëpa, tej ta stôrô sã na niã 
rzuca z piscama i zaczã jã òbwiniac za smierc 
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Szimóna. Tëpa na niã wzéra. Jesz bëla 
òdurzonô lékama. Pònëkala pòd kòstnicã, 
ale tam ji nie wpùscëlë.
– To wszëtkò przez to twòje picé! – òbwinia 
jã Dórka. – Chto bë to widzôl, żebë tëlé pic, 
a dzecë same sã mialë za sobą czerowac! 
Swinia të jes a nié matka! Czlowieka w ce ju 
dôwno ni ma!
Tëpa machnã rãką. Nawet nic nie czëla. 
Strach, chtëren w ni bél ùspóny lékama, zôs 
sã zacząn bùdzëc. Kòżdé slowò stôri Dórczi 
przëpliwalo jak fala do brzegù. Kòżdé pò wie-
le razy. Zôs zaczãla zatëkac ùszë. Nie chcala 
tegò widzec.
– A nasz Szimón bél czësto mòdri! – rzek 
Andrzéj. – Mòdri jak Smerf! Jô gò ni móg 
pòznac. Òn nic nie gôdôl, le leżôl. Tak jô 
zamk òczë, bò òn mie wiedno gôdôl, żebë jô 
zamikôl òczë, jak jô nie chcã czegòs lëchégò 
òbzerac.Cebie téż jô nie chcã òbzerac! Të nie 
jes dobrô!
Tëpa sã zgrzeba. Wzãla a szla we wies. 
Niech mie wszëtcë kùszną w rzëc! – rzekla 
i òdkrącëla bùdlã sznapsu. – Taczé żëcé, to 
nie je żëcé! Kòżdi cos chce! Niech sã wezną 
za se, a mie dadzą pòkù. Kò jô doch nic òd 
nich nie chcã, a òni dërch co òd mie brëkùją; 
jak nié to, tej tamto…
Stôrô jã nalazla, na drëdżi dzéń, na drëfce 
kòl Bialka. 
– Żebë nawet smiercë sëna nie ùszónowac! 
Sromòta a wstid! – rzekla stôrô Dórka 
i pòcygnã Tëpã za klatë. – Dodóm, a do witra 
sã doprowadzë do pòrządkù jakò taczégò! 
Co tak jesz wzérôsz na mie spòd lepa,  jak-
bë to jô cë mia co zrobioné? A zdrzisz tima 
slépiama? Parchùlcu jeden! Za czim jô cã 
ùrodzëla? Kò lepi bëlobë mie bez ce.
Na to Tëpa sã dwigla i chwiejnym krokã 
rëszëla pòd dodóm. W dómie wisôl szpédżel. 
Stôri i dôwno niemódny. Przëbiti na wiôl-
dżim gòzdzu miôl w se wicy czôrnëch pla-
mów jak srébrznëch. Tëpa sã w nim przezéra; 
pòdzarté nogawice, òbdojonô sëknia, szadé 
klatë… – Ju nawetka nicht nie pamiãtô, jak jô 
móm na miono – blós Tëpa i Tëpa! To przez 

tegò stôrégò Ejka! A jô doch dosta jaczés 
miono? Miono je pierszé, co dostôwôsz, òno 
mùszi bëc dobré i jô móm dobré miono…
– Të jes Tëpa! – òdezwôl sã glos zeza szpégla. 
– Të jes mòja. W mòjim swiece cë je lepi. Nie 
wëchadôj z niegò. Nie biôj do tëch lëchëch 
lëdzy. Te nôleżisz do tegò swiata. Przëtknij 
skarniã do szpégla.
Tëpa pòslëcha. Przëlożëla twôrz do zëmnégò 
szkla. Wëdôwalo ji sã, że widzy jiny swiat.
– Napij sã jesz përznã – rzek glos, tej cë sã 
mdze lżi przez mie przedostac. Tu je jinaczi. 
Wszëtkò je dobré, bò të jes dobrô. Zdrzë – 
rzek glos – co jô nalôz? Czë të tegò nie szu-
ka? To je pól twòji dëszë. Zdrzë, jakô òna je 
wesolô. Môlô… smieje sã do ce. Widzysz? 
Pòj – òchlil glos.
Tëpa chca so jesz wëpic. Chcala tam sã prze-
dostac. Ten cëchi glos wëdôwôl sã ji dobri 
i żëczlëwi. Prawie widza jinszi swiat. Wëba-
wienié dlô se – dobré. Widza swòjã rãkã zeza 
szpégla – biôlą i czëstą z pòmalowónyma 
nokcama. Na strzédnym pôlcu bëla zlotô 
òbrączka z mòdrim òczkã, a w nórce szpégla 
lôtôl sztëczk sëknie: tiulowi w kwiatë. Chca-
la sã przecësnąc. Calą sobą napiéra na 
scanã midzë szpéglã. Zdôwalo ji sã, że to są 
dwiérze, że tam je ji plac. Òmakla tasze, ale 
nie nalazla żódny bùdelczi. Wszëtkò wëpité. 
Stoja bezradno przed szpéglã i trzézwia. 
– A niech to! – taczé cos mie sã ju móże 
nie trafic. To bëla szansa! – mamrota, czej 
w szpéglu òdbila sã gãba stôri Dórczi.
– Terô të jes ju dalek dostónô! – rzekla stôrô, 
czej të do szpégla chcesz wlezc. Cë mô na 
maksa òdjebóné!
– Hewòle, takô pòbòżnô stôrô bialka, a taczé 
slowa ùżiwô – rzekla Tëpa. – Wstid a sromòta 
bë ce móg bëc. A jô prawie gôda z kògùm, 
co mie znaje. Òn mie rzek, że jô jem dobrô!
– Të sã dzys przëzdrzisz na Szimóna!
– Dôj pòkù! Jô na żódną pùstą noc nie jidã! 
Ten knôp bél niepòslëszny a frëch!
Stôrô da Tëpie w pësk. Ta sã zgrzeba i szla 
do wsë. – Dôj mie pòkù! – czëla cali czas jak 
zwònienié zwònu – Dôj mie pòkù!
  



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

11

ST
E

G
N

A

 Ilustr. M. Miklaszewskô

Wòjcech Mëszk

Widzôł jô jã wczora, 
widzã jã i dzysô

Dzél 9. slédny

– Taczé je prawò, to jô wiém. Tegò të mie nie 
mùszisz pòwiôdac. Prawò taczé je. A pitanié 
„dlôcze” nigdë nie dô òdpòwiedzë. Kòżdi 
sóm so dopòwiôdô swòjã prôwdã. I żëcé 
twòrzi pòdług te prawidła, co so sóm mô 
òbmëszloné. – Skùńczëła gôdkã Kąkòlka, 
chòcô widzec bëło, że wszëtczich swòjich 
mëslów wërzekłé jesz ni mia.

– Kąkòlkò – jô sã tej òdezwôł – Wë doch ni 
mòżece na to pòzwòlëc, bë òni swòje pra-
wa waszim prawã ùpichelë. Doch je jed-
no prawò. I kòżden mô swòje – Jô bùszny 
mdącë z taczich mądrëch słowów, co mie 
same z gãbë bëłë wëlazłé, zaczął jem sã kòl 
tegò ùsmiechac.
– Të sã z te nie ùsmiechôj – przëgôda do mie 
– bò të zôs jes cëzy, a czej mie òni pòdług 
swòjégò stôrôdownégò prawa wezną, to 
pònemù to i na ce przińdze. I bôczë, że za 
wiele do pòwiedzeniô të tej mdzesz ni miôł. 
Bò swiat sã swòjégò domôgô. – Zdrza na 
mie terô taczim òstrim zdrokã, taczim jak 
no tej Ana mia, wiercącym pò sercu. Na ta-
czé zdrzenié òdpòwiedzë ni ma, czej sã chce 
ùceknąc przed tim zdrokã.
Le jô ùcekac nijak nie chcôł. I òna ò tim baro 
bëlno wiedza, bò gwës czejbë jô béł chcôł tej 
zwiornąc, tej òna bë mie tegò nigdë ni mia 

rzekłé do mie.
Jô le stojôł i na niã zdrzôł. Na skarniô stôri 
kòbiétë, chtërny swiat ju tëlé miôł wzãté, 
bëła terô piãkniészô. Piãkniészô tą dobrotą, 
le i swòją pòwôgą, chtërny sóm ùdostac ni 
mòżesz.
Na pòwôga sã w człowiekù rodzy, ale 
w niechtërnëch zarô pò ùrodzenim ùmiérô, 
òdchôdô. Le ù ni to pòòstało. To rosło razã 
z nią i nigdë nie szło dalek òd ni. Wiedno, 
czej do ni chto przëszedł, wiedno to nalôzł. 
I prawie tegò sã mòże ny lëdze bòjelë. Le 
chto jima kôzôł ze se to wënëkac.

Jô dali mieszkôł ù Ãdrisa, le béł jô hénë 
czësto sóm. Jegò białczi tej nie bëło, a Ãdris 
błądzył.

– Ãdris – rzekła Kąkòlka – widzysz të, terô 
të mëslisz swòjim rozëmã, chtëren dzes tam 
tobie ùcekł. Taczégò jô ce pamiãtóm.
– A bò co të mòżesz ò mie wiedzec – tëch 
słowów doch òn òstawic nijak nie rozmiôł. – 
Swiat zdrzi na naju, a më na nen swiat. Cëż 
mòże bëc w nim jinszégò, jak le të czë jô. Jô 
cë gôdóm, kùńc je krótkò. Czej słuńce zań-
dze, zdżinie wszëtkò, razã z nama. Mie to mia 
rzekłé Truda.
– A czedë të z nią ò tim gôdôł? Jak jô mògã 
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długò pamiãtac, të wiedno jes do ni gôdôł 
ò twòjim dobëtkù, ò twòji chòwie, ò tim, 
jaczi të jes pòrządny, le ò swiece to wa 
gôdóné nigdë ni mielë. Tej skądka tobie sã 
terô ùwidzało, że òna tobie ò swiece i jegò 
kùńcu mia czedës rzekłé? – Te mëslë Kąkòlczi 
lecałë z ni dosc chùtkò. Równak òna wiedza, 
co gôda. Czej chca Ãdrisa na zemiã ùdostac, 
a mòże lepi równak òstawic na tim zemsczim 
niebie, co òn terô pò nim chòdzył, jakbë całé 
swòje żëcé miôł na nim spãdzoné. Jo, tak bë 
to mùszało bëc. Òstawic gò lepi na tim zem-
sczim niebie, doch òn wiedno mdze łazył pò 
zemi, ti niebiesczi zemi.
– Wiész, Ana, terô téż wszëtkò wié... – tëch 
słowów to równak Kąkòlce to bëło za wiele, 
jak òn ten głupi stôri mógł jesz ò ji córce ga-
dac. Tej mù zarô przerwa:
– Jidzë mie stądka zarô précz, jô ce czëc nie 
chcã. Czej môsz mie co do pòwiedzeniô, 
to nié taczé tam bëlë co. Jidzë, bò sã zarô 
rozgòrzã.
Jak òna mògła rzeknąc, że òna sã rozgòrzi, 
skòrno òna ju rozgòrzonô bëła. Tegò to jô nie 
wiedzôł, le widzec bëło, że z Kąkòlką to ju tak 
je. Czej òna co gôda, to ju to mùszało bëc 
richtich w żôłądkù przerobioné i wëlôżôł le 
sóm dërżéń tegò, co w ni sedzy na wiéchrz. 
Le mie wiedno bëło tegò mało. Bò jakùż to 
bë bëc mògło, że le knap negò wszëtczégò 
przerobionégò żôłądka më mielë czëc, a całô 
ta néga tam głãbòk sedzała, do jaczi nicht 
przëstãpù ni miôł miec. Tej jem sã zapitôł:
– Kąkòlkò, czë wë pò prôwdze mëslice, że 
òn rozmieje tak jak wë gò widzyce? Doch òn 
was nijak ni mô strachù. Czej chto błądzy, tej 
jinaczi doch na swiat zdrzi.
– Të bãdzë ju dzysô sztël – przerwôł mie 
Kòwôl. – Jes tuwò cëzy, a taką, jaką të dro-
gą lézesz, to naji nijak nie òbchòdzy. Më 
tuwò wiémë wszëtkò nôlepi, nié, żebë jaczi 
przëwãder nama prawił, co më tuwò sami 
wiémë.
– Bãdzëta wa sztël. Nëkac zarô mie stądka. 
Waji trzech jô tuwò nie chcã widzec.
Tej ma szła. Kòwôl do sebie, jô do Ãdrisowégò 

chléwa, a Ãdris Bóg le wié dze. Mòże òn 
szedł so szëkac ti niebiesczi drodżi, co to nią 
Truda mia czedës jidzoné? Ale doch to bë nie 
bëło mòżlëwé, żebë òn tã drogã tak chùtkò 
nalôzł. Doch jak chtos do nieba nie jidze, tej 
do niegò nie dońdze, chòba że bez przëtrôfk 
jaczi, bò i tak sã mòże zdarzëc.

Sztefón dali rozmiszlôł, co òn mô z tim Ãdri-
sowim swiatã dali robic. Chcôł òn ùtrzëmac 
pòrządk, le ten to rozmiôł le sóm Ãdris zro-
bic, tak to nie bëło mòżebné, żebë terô ten 
môłi Sztefónk stôł sã wiôldżim Sztefanã, 
chtëren mdze rozmiôł sprawic, że swiat 
mdze jemù terô słëchôł. Le tak widzec miało 
bëc, że terô na swiece, tim wiesczim swie-
ce, panowac mdze rãka Sztefana, chtëren 
doch béł terô nômądrzészi. Lëdze gò baro 
achtnãlë, chòc òn niżódnémù człowiekòwi 
jesz pòmògłé ni miôł, në mòże kòl tëch 
zwierzãtów to mù sã tak czasã co ùdało. Tej 
jo, tak òn pòmóc rozmiôł. To bëła ta jegò 
całô robòta, chtërnã òn miôł rzetelnô zro-
bioné.

– A czemùż Të sedzysz dali w nym chléwie? 
– Ãdris do mie przëgôdôł. – Nie je ten swiat 
twój dze dali, na Warblewie?
– Wiém, że jô tuwò jem cëzy, le czë jô bë 
tuwò ni mógł òstac?
– Zrobisz jak le bãdzesz chcôł, bò jô cë nie 
jem przéczny, to i tak sã skùńczi. – I tej òn so 
szedł dali. A jô mùszôł na tim jegò jidzenim 
rozmëszlac. Doch to je niemòżlëwé, bë ta-
czi widzałi chłop jak òn béł, mùszôł dali błą-
dzëc. Tak to dali bëc ni mògło. Jô mùszôł sã 
wząc za pòrządk w nym jegò swiece. Trudë 
nie bëło, le òn béł. Swiat doch béł taczi sóm. 
Mòże kąsk bez Trudë mù wëzdrzôł jinaczi. 
Nie bëło tegò, chto bë mù pòdpòwiôdôł, ja-
czi to òn je mądri, jak wiele òn znaczi, co òn 
taczégò nie zrobił. Le tak cos to i Sztefón mù 
mùszôł doch gadac. Le jo, le to nie bëła ta 
Trudzënô gôdka. Ti òn ju nigdë czëc zôs ni 
miôł. Wies ni mia niżódnégò szëkù. Wszëtcë 
robilë swòje, jakbë sã nick taczégò nie sta-
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ło. Kòżden le dzes głãbòk schòwóné miôł to, 
co sã w kòżdim rodzëło i ùmiérało dzéń za 
dniã. Le ò tim gadac nie bëło mòżno. I tak 
to szło. Kòżden dzéń przënôszôł to samò, 
nen sóm wid i na samã cemiznã razã z widã 
sparłãczoną. Rozdzelëc ji nijak nie szło. Czej 
sã pòkôzôł sztót słuńca, zarô nachòdzëła ce-
mizna, w chtërny sã zdôwało, że słuńca ju 
nijak na nym zataconym swiece nie bãdze. 
Zadżiniony tak głãbòk w nym swiece cem-
ny krôsë, nie szło widzec tegò, co je pëszné 
i wôrtné achtnieniô.
Mógł tej letkò zabłądzëc, bò widu doch nie 
bëło. Nie bëło gò nijak, chòc pòwiôdelë, że 
òn je, le tak dalek, że brzëmiało to jakbë to 
béł jaczis ptôch zatacony, co tam dalek gra-
je na lëpie piesnie, chtërne òn le sóm znaje 
grac. Melodii taczi niżóden méster bë nie 
zagrôł lepi jak òn. Le ta melodiô doch bëła 
w sercach zataconô w nym czôrnym zataco-
nym swiece.
Le dze sedzała? Tegò òni nie wiedzelë, bò 
ò ni mielë czësto zabôczoné.
Czasã le wãdrowczik jaczi przëlôzł i jima 
pòwiôdôł ò swiece, dze taczich ptôchów je 
pò prôwdze wiele i òne tam żëją, tak nôtër-
no, że nicht sã jima nie dzëwùje, że òne są. 
Le ti biédny lëdze tegò tej nie wiedzelë, doch 
cemizna bëła terô wiôlgô. Przëmùszony do 
żëcô w cemiznie cemny lëdze, chtërny nie 
bëlë równak cemny, żëlë pò swòjémù, jakbë 
we widze jaczims. Nen wid dôwôł Ãdris, le 
terô so szedł i jich z tim òstawił. Chtëż terô 
mógłbë zastąpic nã blizã, co jich razã trzima-
ła?

– Ãdrisu, czë bë të do mie nie przëszedł?
– Nié.

Jednégò razu òn równak przëszedł i przë-
szedł do sebie pò całim swiece, jaczi òn gò 
miôł doznóné, òn przëszedł do se. Nie bëło 
wiedzec, czë to ju taczim pòòstónie, czë to 
mdze le terô taczi nowi sztót jegò żëcô, le 
òn przëszedł do se, wszëtcë bëlë tim baro 
zadzëwòwóny. Nie bëło gò, a terô òn je i to 

jaczi pëszny, widzałi. Dobri, stôri Ãdris. Chto 
dôwno gò ju miôł zabôczoné? Na chójka, 
co tam na westrzódkù wsë stojała, zdrza 
na niegò òczama zelony jiglënë pò prôwdze 
baro zadzëwòwónô. Òna zôs mëszla, że to je 
jaczis cëzy. Drzéwiã ni mògło gò terô acht-
nąc. Doch to béł cëzy. Z cëzym przëchôdô 
nôdzeja, le czasã ji felô, czej cëzy stónie sã 
swòjim. Le drzéwiã zdrzało na niegò z wiôl-
dżim zadzëwòwanim. I òn téż terô stojôł 
przed tim drzéwiëcã, i sã téż jemù dzëwòwôł.
– A za czim Të tu jesz stojisz? Doch jô miôł 
dôwno chãc cebie stądka wënëkac? Môsz 
rozëm, to jidze sã do lasu, do swòjich. Wied-
no tam tobie bëło lepi, le tobie sã zdôwô, 
że czej të tak so stojisz na westrzódkù wsë, 
to tak ju mùszi bëc. Wszëtcë są ju bez cebie 
pògłëpiony. Drzewò to je doch le drzewò. Le 
tim jidze napôlëc w piéckù, tej mdze cepli, 
dlô wszëtczich tegò drzewa sygnie. Nawetka 
dlô tegò cëzégò. Jo, to mdze mùszôł kùreszce 
zrobic. Pòrządk we wsë mùszi bëc.
Tej Ãdris przëszedł do mie:
– A cëż të robisz w nym chléwie ù mie, ni 
miôł të mieszkac ù Kąkòlczi? Wama sã 
wszëtczima w głowie pòprzewrôcało. Wa 
so mëslita, że mie tuwò nie bëło. Jô jem tu 
béł i ti waji gôdczi ju słëchac ni mógł. Swiat 
wa chceta terô na nowò ùstawiac. A doch 
òn ju je dôwno ùstawiony. Le mùszi pòdług 
jegò prôw żëc. Wa ne prawa znajeta. Òne są 
taczé, że jeden rządzy, a drëdżi mùszi gò słë-
chac. Jô tu jem òd robòtë, wa òd robieniô ny 
robòtë. Tej to wszëtkò pùdze jakbë to tak bëc 
mùszało. Jitro pùdzesz do Kąkòlczi. Dzysô ju 
je dosc cemno. Tej mòżesz tu jesz òstac.
– Jô nigdze nie pùdã – jô mù na to miôł 
rzekłé. – Të so mëslisz, że mòżesz gadac co 
chcesz i jak chcesz, i wszëtcë mdą tegò słë-
chelë. Tak to tuwò nie mdze. I nie mëslë so, 
że swiat, chtëren të jes tu pòbùdowôł, to je 
le jedna mòżlëwòsc. Tak to nie je.
– A cëż të mdzesz tuwò pòd mie robił. Jô cë 
dôł mòżlëwòsc bëcô, a të so mëslisz, że môsz 
to dlô se?
– Jô prawie tak mëszlã. I të mie nick nie dôł. 
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Wszëtkò, co jô móm, móm òd se. I taczé to 
mùszi pòòstac.
– Tej nëkôj mie stądka zarô, taczich jô tuwò 
nie brëkùjã.
Skòrno òn to miôł rzekłé, jô ni mógł jinaczi 
pòstãpic. Doch to béł jegò chléw, jegò żëcé, 
nié mòje. Jô mùszôł wszëtkò òstawic i jic.
– I nie wracôj mie do wsë, bò jô, bò më, ta-
czich tuwò nie brëkùjemë. Rozmiejesz të to?
– Jak jô bë ni mógł tak cos rozmiec. Wszëtkò, 
co chcesz, to gôdôsz, le równak nie jes mą-
dri, bò të z mądroscą môsz tëli pòspólnégò, 
co nôpiątk òd skòrznie. Tam òd niegò sã 
mòżesz mądroscë ùczëc.
– Jidzë mie stądka, bò sã rozgòrzã. – Tuwò òn 
so sóm szedł précz, mëslącë doch, że skòrno 
jegò słowa stôwają sã prôwdą, tej ju nick 
wicy ni mùszi gadac, bò wszëtkò ju sã stało. 
Sygnie le wëpełnic jegò słowa i tej prôwda 
mdze wkół i wszãdze. Tej jô dali nie żdôł, le 
so szedł w nocë w stronã chëczë Kąkòlczi. 
Òna na gwës téż nie mdze zadowòlonô 
z mòjégò tam sã pòkôzaniô. Le doch cëż to 
dlô mie mô za znaczenié. Jem cëzy i cëzy mô 
swòje jinszé prawa, pòdług chtërnëch òn 
sóm le mòże żëc i sobie samim bëc panã. Jo, 
jô terô béł jem panã samégò se. Sóm jô mógł 
sobie rozkazëwac. I tak jô terô zrobił. Jô so 
pòwiedzôł:
– Pùdzesz do Kąkòlczi. – I jô do ni szedł. Bëło 
to pò prôwdze letkò. Pòwiedzec i sã zarô 
stało. Czegòs jô sã równak òd tegò całégò 
mądrégò jak sla Ãdrisa naùcził. Widzec bëło, 
że równak kòżden mòże bëc méstrã. Na 
zôczątkù jô tej béł méstrã sóm dlô se.

Cemnô noc ni mòże bëc widno. Chòcbë 
òna chca, taką bëc ni mòże. Swiat widzóny 
òczama cemnoscë je jinszi jak widzóny 
òczama we widze dnia i słuńca. Taczi swiat 
òdbiérô sã jinaczi. Wszëtkò w cemiznie mô 
swój plac niegwësny. Czej zdrzisz w przódk, 
widzysz to, co chcesz ùzdrzec. Tegò co je, 
ni ma, je le to, co chcesz ùzdrzec. I jô tej 
zdrzôł na ne cemné kwiatë, chtërnëch terô 
słuńce nie gëldzëło swòjima parmieniama. 

Tëch terô nie bëło. Béł na niebie le nen mie-
sądz tak baro apartny òd słuńca. Szło na 
niegò zdrzec bez mrużeniô òka. A równak 
òn swiécył. Swiécył mòcą słuńca, dzes tam 
zataconégò. Nachòdzëłë na nien blónë, tej 
òn béł nyma blónama całi zakrëti. Le równak 
te blónë chùtkò òdchòdzëłë, bë zôs dac wòlą 
swòjémù pòjmańczikòwi. I òn zôs miôł swòjã 
słuńcową mòc. I tą słuńcową swòją mòcą 
dzelił sã terô ze mną. A jô nã mòc òdbiérôł. 
Bò cëż jô miôł jinszégò robic, jak le nã słuń-
cową mòc òdbierac? Jinaczi nie szło. Swiat 
cemnoscë i swiat widu sparłãczoné terô we 
mie. Żëcé miało sã jitro zacząc na nowò, 
a doch jô nie ùmiérôł, jô żił. Tej jak to bë bëło 
mòżno, bë swiat jitro miôł sã na nowò zro-
dzëc, czej òn ùmarłi nijak nie béł. Tej nie szło 
ùmrzéc. Mùszôł le nen swiat cemnoscë acht-
nąc. I jô gò achtnął taczim, jaczi òn je. Jaczim 
òn pò prôwdze je, a nié jaczim òn mie sã 
zdôwôł bëc. Wszëtczé cénie co nachòdzëłë 
mie na òczë, rodzëłë mëslë, chtërne lecałë 
do swiata widu  i swiat widu mòckò chcałë 
terô do se przënãcëc, bë òn ju przëszedł, bë 
òn tu terô béł. Le òn przińc nijak ni mógł, bò 
gò tuwò nie bëło. Swiat nocë mô swòje pra-
wa i pòdług taczich prôw òn sóm terô żëje. 
Sprawë przëkrëté nocną płôchtą stôwają sã 
sprawama zataconyma.

– A cëż të tu robisz pò nocë? – spita Kąkòlka 
i zarô doda – Ãdris sã przebùdzył.
– Skądka wë to wiéce? – jô béł czësto 
zadzëwòwóny, bò òn sóm doch do mie przë-
szedł, a nié do ni. Le równak ta białka wie-
dzała i widzała wiele wicy jak jô.

Czejbë swiat wëzdrzôł jak wëzdrzi pò prôw-
dze, tej òczë mùszałëbë na nien zdrzec 
czësto jinaczi. Czejbë tak miało bëc, to 
swiat bë ju nie brëkòwôł bëc nym swiatã, 
jaczim òn sã zdôwô, że je, le béł òn bë nym 
prôwdzëwim swiatã, zataconym swiatã. 
A tak mùszôł sygnąc taczi, jaczi je. I na gwës 
taczi swiat sygnął terô Ãdrisowi, swiat ro-
jeniów, maroczeniowégò spikù. W tim 
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przebùdzonym swiece òn terô próbòwôł 
żëc. I nié le blós òn sóm, bò jemù sã terô 
zdôwało, że wszëtcë, chtërny kòl niegò żëją, 
taczégò swiata brëkùją. I na gwës òn miôł 
prôwdã. Ten swiat terô mùszôł jima sygnąc. 
Òn jima twòrził swiat arastny, taczi chtëren 
dô jima wiele redoscë, szczestlëwòscë, 
ùbëtkù, tegò, czegò òni wiedno brëkòwelë 
òd niegò, czej gò nijak westrzód nich nie 
bëło.

Swiat twòrza.

Rodzył sã terô. Òn pòwstôwôł z niczegò. Le 
taczi terô miôł òn bëc. Wiedno mùszało bëc 
tak, jak chto drëdżi, bò tak bëło lżi, tegò sã 
jimac, mëslec tak, jak drëdżi chcôł, bë sebie 
òcalëc westrzód swiata òbrëmiającégò wkół. 
Cëż je pòdzejoné. Swiat twòrza rodzył sã 
chùtkò, tak jak słuńce, czej wstôwô, zarô sã 
robi widno, jakbë w jaczim òkamërgnienim 
wid òbléwô swòją pôchą całi òbrôz zemi. 
Jegò parmienie lôtają wszãdze, dze le chcą, 
òbjimają kòżderny przëstãpny plac, dôwając 
wid le z jedny stronë i òstôwiającë cemiznã 
z drëdżi – dlô swiata twòrza. Òn tam żił, w ny 
céni czasã le wëlôżającë, bë sã pòkôzac. Czej 
òn sã pòkôzôł, to le nié dlôte, bë na niegò 
zdrzelë, le pò to, bë sã pòkôzac, taczim, ja-
czim òn pò prôwdze chcôł bëc widzóny. 
I tak bëło ną razą. Twórz rodzył sã w cemi-
znie i z ny cemiznë òn béł tej wëszedł. Na 
zôczątkù łazył pò wsë nórtama, dzes dze 
gò nie bëło nijak widzec, pózni równak 
pòkazywôł sã corôz to wiãcy.
– Cëż to bëło – gôdelë lëdze zadzëwòwóny. 
– Doch to ni mòże bëc, żebë to béł twórz. 
Ò tak czims to czedës stôri lëdze pòwiôdelë, 
że tak cos bëło. Le terô to je niemòżlëwé, bë 
tak cos żëło kòl naju.
Le twórz nie òdchôdôł. Òn sã nãcył. Czasã 
przëchôdôł so na trapë szôłtësa, czasã na 
trapë kògò jinszégò i żdôł na òdemkniãcé 
dwiérzów, bë chto gò le wpùscëc chcôł. Czej 
taczé dwiérzë sã òdmikałë, tej òn wchôdôł 
i sôdôł so kòl piécka, bò tam mù nôlepi 

plużëło sedzec. Tej òn baro lëdôł, czej chto 
gò swòją pają tak mileczno pòmùjkôł. Tej òn 
mrëczôł jak taczi pùjk. Cepło mù bëło òd ti 
paji, chtërna gò mùjkała, a òn òddôwôł ji to, 
co miôł w se zataconé i co bëło jegò i nim. 
Człowiek, chtëren zazdrzôł w òczë twòrza, 
stôwôł sã corôz to barżi dzyrsczi, rozmiôł 
biôtkòwac, rozmiôł dërno zdrzec w òczë drë-
dżich, bò nie zdrzôł sobą, le òczama twòrza, 
tegò co to sedzôł kòl piécka i jemù to cepełkò 
swòjégò bënë tej òddôwôł.
– A pùdzesz të do se, dodóm – pòwiôdôł je-
den drëdżémù i słowa stôwałë sã prôwdzëwé, 
tak jak czedës słowa Ãdrisa. To, co sã 
pòwiôdało, terô pò prôwdze żëło swòjim 
żëcym. Swiat twòrza rósł dzéń kòl dnia. 
Kòżden chcôł gò miec ù se doma, le tak bëc 
ni mògło, bò twórz sóm ju terô wëbiérôł, dze 
terô mdze żił a mieszkôł. Rôz òn béł zaszedł do 
Kąkòlczi i tam chcôł żëc a mieszkac. Kąkòlka 
bez mërgniãcô òdemkła zasztëkóné dwiérze, 
czej ùczëła klepanié na dwiérze:
– Wlézë, bò jô rôd bë ce ùzdrzała. Wiele jô 
ò tobie mia czëté. Terô të przëlôzł téż i do 
mie. Jeżlë chcesz, mòżesz tuwò sedzec, jô 
tuwò placu móm dosc dlô kòżdégò, chòcô 
nié kòżden chce tuwò wlezc, bò mô mie 
strach. Le widzec, të tuwò przëlôzł, bò të 
sã mie nie bòjisz. I tak twórz zamieszkôł               
ù Kąkòlczi. Le Kąkòlka ni mia dlô twòrza 
czasu. Reno òn wstôjôł i bleczôł jak nen 
kòt, bò jesz nie béł mùjkóny bez Kąkòlkã. 
Òna le doch na niegò le tak wezdrza i so 
pòmësla – të to chòba za dobrze môsz. Jô 
móm ce jesz mùjkac, tak to nie mdze. Tej 
twórz czuł strach. Widzec nen sóm strach do 
niegò doprzëszedł, co tej mieszkôł we wsë. 
Twórz miôł téż strach Kąkòlczi i ji samégò 
mëszleniô. Terô òn chcôł jic so précz, le 
dwiérze bëłë zasztëkóné i òn ni mógł nijak 
wëlezc, a baro tegò chcôł. Tej òn skòcził na 
òkno i wëlôzł dzes dalek w las, dze miesz-
kają wspòminczi zarzekłé w drzéwianëch 
ùzymkach. Tam òn terô mieszkôł, a lëdzóm 
bëło baro teszno za nym twòrzã.
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Karolëna Serkòwskô

Taro
Dlô Zuzanë

nym dozdrzała wiôldżégò biôłégò psa. „Co 
òn tuwò robi?” – mëslała.
Jak wëchôdała z bôta, pùrgnãła sã na lodze 
i zwrócëła. Zwierzã zerwało sã jak łiskawica, 
żebë jã ùretac. Pies pòdôł dzewùsowi swòjã 
mòcną łapã i pòmógł mù wstac. 
– Ach, dzãkùjã – rzekł bùszno. – Alana! Jak  
ù waji je zëmno!
– Pò prôwdze, le jak wiesoło! Mòżna lepic 
snieżélca…
– A na dodôwk tak slëskò, że mòżna złómac 
nogã…
– Abò pòjezdzëc na szrëcach!
– A të co, „wieczny òptimista”? 
– Të ni môsz wëzgòdłé. Nazéwóm sã Taro.
– Aha.
– To miono móm dostóné na wspòmink 
jednégò z dwùch znónëch japóńsczich 
pòcągòwëch psów, chtërne w 1958 rokù tra-
fiłë na Antarktidã i samòjistno przeżëłë zëmã 
w taczich leżnoscach.  
– Baro to cekawé, co gôdôsz, le czë të bë 
mógł pòmóc mie przeniesc mòjã gòndolã na 
ląd?
– Je wiedzec! A të, jak sã nazéwôsz?
– Do cze Tobie to wiedzec?
– Spòkójno, jô jem blós cekawi, chto 
òdwiedzył naji òkòlé.
– Zuzana. 
– Piãkné miono, Zuzano.
– Jo, wiém. A terô wëbôcz, të baro wiele 
gôdôsz, a jô, jak widzysz, móm terô zajãcé.
– To mòże jô ce pòmògã?
– Nié, dzãkùjã.
– Le, czekôj, to mòże pògôdómë jesz 
përznã..?
– A ò czim të chcesz ze mną gadac?
– Hmmm… Wcygô mie fizyka, tej mòże 
ò mòdrëch całach, òrbitach, satelitach…
– Co?! 

Płënãła na letkò scãti gòndolë i mëslała 
ò òdległoscë, jaką mùszała pòkònac. Z Italsczi 
jaż na Antarktidã. Sniła ò òdwiedzenim 
jednégò znónégò pingwina, chtëren sã 
nazéwôł Memin i nade wszëtkò kòchôł jesc 
głowònożnice. Na wëwiôd z nim zjéżdżelë sã 
gazétnicë z całégò swiata. Òna téż chca.    
Zuzana wiedzała, że jak mdze corôz dali òd 
dodomù, to bãdze sã robiło corôz barżi zëm-
no. Tej sã przërechtowiwa na to. Założëła lile-
wą czôpkã z żôłtim pómpelkã i letką, mòdrą 
chùstkã, a téż czerwòné, dłudżé rãkawice – 
jak prôwdzëwô dama. Lubiła prawie tak sã 
czëc… Przed rézą mëmka radzëła ji, żebë na 
swòjã wizytną, różewą dwadzélową sëkniã 
włożëła cepłi mańtel abò przënômni gò ze 
sobą wzãła. Zrobiła pò swòjémù i nie wzã. 
– Mëmkò, spòkójno, móm wiôlgą dekã, 
chtërna farwama pasëje do mòji czôpczi. 
Czej mie bãdze zëmno, to sã nim òkrëjã – 
òdpòwiedzała z niecerplëwòtą.
Nie lubiła, czej mëmka gôdała ji, co mô ro-
bic. Doch òna sama nôlepi wié, czegò ji trze-
ba. „Wôżné, żebë czëc sã piãkno” – to bëła 
ji przédnô mësla. Terôzkù równak përznã 
zaczãła żałowac swòjégò pòstanowieniô, 
bò chłód stôwôł sã corôz wiãkszi i deka nie 
syga. „Ò jenë! Tak wiele jô bë da za szklónkã 
cepłi harbatë” – pòmësla. „Na szczescé, 
jem ju wnet na môlu, widzã brzég.” I narôz 
dała bôczënk na wiôldżi plakat, chtëren 
òdprôwiôł prôwdzëwi tuńc na lëfce. A na 
nim nôdpis: „BÔCZËNK! ZNÓNY PINGWIN 
MEMIN ZACHÒRZÔŁ PÒ ZJEDZENIM ZA 
WIELE GŁOWÒNOŻNICÓW. WSZELCZÉ 
WËWIADË Z NIM NIE SĄ TERÔ MÒŻLËWÉ, 
DO ÒDWÒŁANIÔ.”
– Co za nieszczescé! – krziknãła niepòceszonô 
Zuzana. – Czë mie wiedno mùszi jic lëchò?
Znerwòwónô dopłënãła do brzegù, na chtër-
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– Dobra, to mòże ò żëcym, jigrze, pòezji…
– Pòezjô je dlô letkòwiérnëch, a jô jem 
pòwôżnym człowiekã. Do ùzdrzeniô!
Rozgòrzony dzewùs pòszukôł sobie dosc tëlé 
wëgódnégò placu, jaczim bëło przerazlëwie 
zëmné igloo. Zamknął sã w nim dokład-
no i zaczął ùkładac pitania do wëwiadu ze 
znónym pingwinã. 
Reno Zuzana znôwù òbôcza psa, spôł przë ji 
dwiérzach.
– Co tu robisz? – zdzëwia sã.
– Jô spôł, le të mie môsz zbùdzoné, Młodô 
Damò – òdpòwiedzôł ji.
– A dlôcze przed mòjima dwiérzama?
– Bò të bëła w mòjim igloo.
– Në tak cos! Të doch ni mùszisz spac jak kró-
lewión!
–  Ni mùszã, dlôte jem sã pòłożił kòl cebie.
– Mie sã bardo chce jesc.
– Zarô cos wëmëslã, dowiérzôj mie!
Pies zrobił dzurã w lodze, złapôł czile rëbów 
i ùbrunił je na timczasowi plôce. Dzéwczã 
zajôdało ze szmakã. Nie zdrzało na to, że 
nuzlô so czerwòné rãkawice i że jegò jasné 
włosë są pòszadzoné. Czëło sã swòbódno. 
Zarô pòtemù przëbôczëło sobie, pò co tuwò 
przëpłënãło i wzdichnãło:  
– Szkòda, że Memin, chtëren jé wiele 
głowònożniców, je chòri, ni mògã sã ju dożdac 
pòtkaniô z nim. Cekawé, czedë bãdze zdrów…
– Nie jiscë sã, wnet gò pòznôsz. A terô jô 
mògã z tobą pòbëc, jeżlë të pòzwòlisz – nie-
gwësno zabédowôł Taro.
– Mòże bëc. I tak ni móm tu nick jinszégò do 
robieniô… – zgòdzëło sã.
– Wiész, jô przëwiozła dlô niegò mòje 
ùkòchóné apfelzynë. Chcesz? Dóm ce 
pòszmakac! – krziknãło i z redoscą pònëkało 
do swòji gòndolë, bë wëcygnąc z ni cytrusë.
– Co to taczégò? – spitôł Taro i chwëcył 
brzôd. – Wëzdrzą jak môłé słuńca.
– Ach, głëpùlkù – ùsmiéchnął sã dzewùs. – 
To nié słuńca, chòc… można rzeknąc, że są 
ze słuńcã sparłãczoné – bez niegò òne bë nie 
ùrosłë. Tam, dze mieszkóm, je baro cepło, tej 
słodczich apfelzynów je ù nas wiele.

– Tej dze të mieszkôsz, w niebie?
– Nigdë jô nie mësla ò tim na taczi ôrt. Cza-
sama nawetka narzékóm, że mùszã żëc w ta-
czi hëcë. Pòmëslë, jak tuwò të bë ùskwiérała 
– zaczichrotôł pies. – Tuwò wcyg je mróz.
– Môsz prôwdã – przëznała Zuzana. – Mòże 
równak jô móm përznã szczescô w żëcym…, 
le nigdë tëlé, wiele mie trzeba.
– Dlôcze? 
– Bò jesz ni mògã pòtkac sã z Meminã. 
A chcã przeprowadzëc z nim wëwiôd do 
mòji szkòłowi gazétczi. Mòże dzãka temù téż 
stónã sã znónô, jak òn.
– Jak to?
– Prosto… Żlë piszesz ò kògùms znónym, to 
sóm stôwôsz sã znóny, prôwda?
– Mëszlã, że tak nie je. I blós dlôte chcesz 
gò pòznac?
– Doch jo. Dlôcze të pitôsz?
– A nie chcesz dowiedzec sã, jaczi òn je?
– To ju wiém.
– Tej jaczi je?
– Wcyg głodny.
– I co jesz?
– Nie wiém, zadôwôsz dzywné pitania. Jem 
ùmãczonô, jidã sã pòłożëc. Mòże jitro ùdô 
mie sã z nim pògadac.
Zuzana znôwù zamkła sã w igloo jak króle-
wiónka w swòjim zëmnym zómkù. Le nie 
bëła spòkójnô. Pò głowie chòdzëłë ji rozma-
jité mëslë. W kùńcu zrobiło sã cemno. Le noc 
téż nie przëniosła ùbëtkù. Młodé dzéwczã 
wstało chùtkò z rena. Wëszło z igloo i znôwù 
òbôczëło krótkò sebie psa.
– Të jes ju wstónô? Bëlno, bò jô prawie chcôł 
cã ò cos spëtac – zaczął rëszno gadac Taro. 
Jak të mëslisz, czë na drëszbã je mùsz sobie 
zasłużëc?
– Co to za dzywné pitanié? 
– Jô prosto jem cekawi, tak jak tegò, czë na 
Antarktidze ùroscą czedës apfelzynë…
– Co të pleszczesz, bez słuńca nie ùroscą. Co 
do drëszstwa, nie wiém tegò, le miała jem 
czëté, jak chtos czedës pòwiedzôł, że w żëcym 
na wszëtkò je mùsz sobie zasłużëc. Czemù 
môsz w głowie taczé filozoficzné sprawë?
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– Nie wiém, le mòże dlôte, że mòja rasa mô 
taczé znanczi.
– A jakô je twòja rasa?
– Akita inu. Gôdô sã, że rozmiejã miec 
„wëższi stón dëcha”… Bòdôj móm jesz 
niespòtikóną nieùdżibłosc i jem szlachetny! 
Ale nie wiém, czë tak je.
– Dlôcze?
– Bò nicht tuwò ze mną nie mieszkô, òkróm 
Memina, le òn dërch jé abò je chòri, tej ni 
mô czasu, żebë pòwiedzec mie, czë pò prôw-
dze taczi jem. 
– Cekawé… Ale skòrno të ju jes wspòmnął 
ò pingwinie, czë të bë mógł mie do niegò za-
prowadzëc? Mòże je ju zdrowi.
– Dobrze, mògã to zrobic – ze zwieszonym 
ògónã òdpòwiedzôł pies. – Mieszkô tam… 
Le… nim tam pùdzemë, jô bë chcôł tobie cos 
rzeknąc.
– Gadôj chùtkò.
– Ceszã sã, że të jes przëpłënãła.
– Baro fejn, le czë mòżemë ju jic?
– Jo, mòżemë.
Weszlë do wiôldżégò igloo z wiôldżima 
stołama zafùlowónyma wiôlgą wielë-
ną głowònożniców. Nad stołama wisa-
ła lãpa òsłoniãtô wiôldżim przëcemkã. 
Òswietlała òna leżącégò na łóżkù wiôldżégò, 
òblizywającégò sã Memina.
– Dobri dzéń! Jak wë sã czëjece? – zapita 
wiesoło Zuzana.
– Lepi, lepi, dzãkùjã. A chto pitô? – zdzëwił 
sã pingwin.
– Nazéwóm sã Zuzana. Jô przëjacha z Italsczi, 
żebë przeprowadzëc z wami wëwiôd do 
szkòłowi gazétczi.
– A co chcesz wiedzec, panienkò?
– Memin rozłożił sã jesz barżi, zéwnął i zaczął 
chrapac.
Dzewùs bùdzył pingwina i zadôwôł pita-
nia, a ten òdpòwiôdôł nadczidniãcyma. 
Pies w tim czasu jôdł apfelzynë, na chtër-
ne Memin nawetka nie wezdrzôł.  Pò 
pôrãgòdzynnym pòtkanim młodô gazét-
niczka wëszła z wiôldżégò igloo z pò-czëcym 
nieùdôwkù. Nié tegò sã spòdzéwa. 

– Jô zebra materiôł, jadã dodóm, Taro – rze-
kła.
– Co? Tak chùtkò? A jô prawie chcôł 
szëkòwac wieczerzã… – òdpòwiedzôł 
smùtnym głosã pies, a jegò òczë zasklëniłë 
sã na sztót.
– Co je robic, móm wôżné zadanié. Dzãka za 
pòmòc. Bądzë zdrów!
Zuzana wsadła w swòjã gòndolã, wëprosz-
cza sã i pòpłënãła. Pies jesz długò stojôł 
przë brzegù i wzérôł jak dżinie za widnikã 
ji zmiartô pòstac. Łapą scyskôł skórkã òd 
apfelzynów, jediną pamiątkã, jakô òstała mù 
pò dzéwczëcu.
W swòji réze dodóm, Zuzana miała wiele 
czasu na przemëslenia. Wzérała w mòdrą 
blónkã, chtërna towarzëła ji przez całą 
drogã i mëslała nad przigòdą, jakô jã pòtkała. 
Próbòwa òdpòwiedzec sobie na wiele pi-
taniów psa. Nie dôwałë ji òne pòkù. „Dlô-
cze przeprowôdzô sã wëwiadë? Nié dlô 
ùwôżaniô? To pò co? Dlô czësti redotë? 
Z pasji do pisaniô?” Abò: „Czë na drëszbã 
je mùsz sobie zasłużëc? Wierã nié… bò jô 
doch nie zasłużëła. Jô nienôlepi sã do niegò 
òdnôszała, le òn, nimò tegò, całi czas béł kòl 
mie… pòmôgôł mie… jak drëch…”
Czej bëła ju doma, jak nôchùdzy òpisała 
wëwiôd z pingwinã i òddała gò do pùblikacji. 
Tekst nie sprawił równak wiôldżégò zacze-
kawieniô, jaczégò chcała. Tim barżi, że nie-
wiele napisała, bò wnet nijak nie pòznała 
lubòtnika głowònożniców. Za to pòznała 
kògòs jinszégò, nié mni cekawégò. A mòże 
nawetka barżi? Gôdôł ò wiele cekawëch 
sprawach, le òna nie słëcha. Dopiérze terô 
zaczãła miec tã swiądã.
Zrozmiała, że teskni za zwierzëcã. Z czasã to 
pòczëcé zaczãło bëc corôz mòcniészé, jaż 
w kùńcu zapragnãła przeniesc sã w òniriczny 
spik, w jaczim naprawi wszëtczé felë. Chca-
łabë pòwiedzec Taro, że je nôlepszim 
towarzëszã, jaczégò czedë le miała. Że nie 
żałuje czasu, jak bëła z nim na Antarktidze. 
Co wicy, że, jo, je baro szlachetnym psã… i ji 
nôlepszim drëchã…
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Dariusz Majkòwsczi

Klub Ksążczi pò kaszëbskù

Łoni  w Gardowi Pùbliczny Bibliotece w Wej-
rowie zaczął swòje dzejanié Diskùsjowi Klub 
Kaszëbsczi Ksążczi. To wierã jedurny taczi 
klub na swiece. A tec mòże to bëc bëlnô 
stegna na ùdostanié nowëch swiąd-
nëch czëtińców naji lëteraturë na całëch 
Kaszëbach. Wôrt jic za dobrima mòdłama. 
Wejrowsczi Klub rëgnął 13 rujana 2016 r. 
Ùdba jegò założeniô ùrodzëła sã – co wôrt 
pòdczorchnąc – w głowach lëdzy robiącëch 
w bibliotece. Na zôczątkù séwnika direk-
torka tegò môla wastnô Danuta Balcero-
wicz zazwòniła do przedstôwców wëdôwi-
znë Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
i wëdôwiznë Region z prosbą ò pòtkanié 
w sprawie mòżlëwi wespółrobòtë i pòwòłaniô 
Klubù, jaczi miôł sã zajimac czëtanim, 
kòmentérowanim i diskùsjama ò kaszëbsczi 
lëteratrze. Pòmòc wëdôwców bëła brëkòwnô 
do te, żebë zagwësnic pasowną wielënã ksąż-
ków dlô nôleżników tegò karna. Kò w biblio-
tece – chòc kaszëbskòjãzëkòwëch pòzycjów 
je wiele – ni ma dosc egzemplarów kòżdégò 
titla dlô ùczãstników pòtkaniów. Praktika 
pòkôzała, że nie je to równak mùszebné, bò 
niejedny nôleżnicë mają swòje ksążczi doma, 
a do te òbgadiwóné dokazë to colemało krót-
szé fòrmë abò dzélëczi wikszëch, pùblikòwóné 
np. w „Pòmeranie” abò „Stegnie” i przistãpné 
w internece.
Chcemë równak wrócëc do historie pòw-
staniô DKKK.19 séwnika 2016 r. ùdało sã 
zòrganizowac zéńdzenié przedstôwców 
Gardowi Pùbliczny Biblioteczi w Wejro-
wie, wspòmniónëch wëdôwiznów i cząd-
nika „Pomerania”. Òbczas tegò pòtkaniô 
òstałë przede wszëtczim nacéchòwóné céle 

Diskùsjowégò Klubù Kaszëbsczi Ksążczi. 
A są nima m.jin. pòznôwanié i promòwanié 
kaszëbsczi lëteraturë, ùczba diskusje, wëmia-
na pòzdrzatków ò wëbrónëch dokazach. 
Pierszim tekstã, ò jaczim diskùtowelë ùczã-
stnicë zéńdzeniô DKKK, bëło òpòwiôdanié 
„Kôlp” Kristinë Léwnë. Jakno że bëło to 
pierszé zéńdzenié, dokôz ten òstôł wëbróny 
przez òrganizatorów. Wszëtczé pózniészé 
są ùstaliwóné w karnie ùczãstników, chtër-
ny sami decydëją, co chcą przeczëtac na 
przińdny miesąc. Donëchczôs bëłë to: „Naju 
krëwiã” Rómana Drzéżdżona, „Psë” Stani-
sława Janczi,  „W raju” Grégòra Schramczi 
i „Òdpùst” Eùgeniusza Gòłąbka.
Klubòwé diskùsje tikają m.jin. prowadzeniô 
fabùłë, symbòlów i lëteracczich mòdłów, ja-
czé jidze nalezc w dokazu. Wiele je téż kôr-
biónków ò kaszëbiznie, jaczi ùżiwają aùtorzë.
DKKK to òtemkłé karno. Jegò zéńdzenia są 
miesąc w miesąc. Kòżdi lubòtnik lëteraturë 
mòże brac ùdzél w diskùsjach. Wszelejaczé 
infòrmacje ò témach pòtkaniów i terminach 
pòjôwiają sã na internetowi starnie bibliote-
czi (http://biblioteka.wejherowo.pl/). Jeżlë 
chtos chce przed zéńdzenim przeczëtac 
wëbróny do diskùsje dokôz, mòże zgłosëc to 
w bibliotece i pòżëczëc pasowną ksążkã.
Rôczimë serdeczno do ùdzélu w pòstãpnëch 
zéńdzeniach Diskùsjowégò Klubù Kaszëbsczi 
we Wjerowie, ale jesz barżi do ùsadzywaniô 
jistnëch klubów kòl se. Tak pò prôwdze syg-
nie dogadac sã z direktorã biblioteczi, żebë 
miec plac na zéńdzenia i przistãp do ksążków, 
nalezc kògòs, chto to pòprowadzy (jedurné 
wëmôganié to miłota do kaszëbsczich ksąż-
ków) i karno chòcle 3 nôleżników.
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II. CHCËWÒSC
TÉJFIL: Ò, jô widzã, wa ju òd rena lôtôta. Dobrze. Dzysô wójt przëjéżdżô, wezta mù tam téż 
szrajbnijta, że tam cos dobrze pòbùdowôł. Jô mdã chcôł w jich gminie sã zareklamòwac na 
tëch welacjach miss, niech òn doch widzy, że më za nim jesmë.
SZËMÓN: Że më jesmë dlô niegò serdeczno òbiektiwny.
TÉJFIL: Cëż të tam gôdôł? Dobra, jô mùszã dali nëkac. „Gazétny ekspres” bãdze naju chcôł 
wëgrëzc, jô jima dóm. Jô ju rzeknął samòrządarzóm, żebë na nich òpasowelë, bò ti le za 
pògòrchama w pòlitice szëkają.
SZËMÓN: Òni doch jaż tak za sensacją nie dulczą.
JACK: Jak nié? Dulczą! Òni blós gnojëc rozmieją!
TÉJFIL: Në, nie są, le co, jakòs më so mùszimë radzëc. Wez le ten tekst piszë, co jô cebie 
wczora w mejlu wësłôł. 
SZËMÓN: Jo, ju pierszi dzél je fardich.
TÉJFIL: Dobra, jô zarô mùszã jachac. Pamiãtôjta – nôlepszi z waju bãdze przédnikã tegò 
dzéla. 
Téjfil jidze. Pòd drogą kòpie sprzãt – drëkarkã
To je skażoné. Czemù to nie chce chòdzëc?
JACK: Jesz mòcni to trzepnij. Bùc jeden mësli, że më mdzemë jak swinie z kòrëta żgrzéc. 
Smiészny człowiek. Jô tam w żódnëch miónkach nie bierzã ùdzélu, chto mô bëc przédnikã, 
ten nim bãdze i tëli.
ARK: Në, tej môsz ju scwierdzoné, to wrócë do robòtë. 
ACK: Justina, të miała tam tegò materiału wiele do zrobieniô. Jô cebie kąsk weznã, co të 
zdążisz wszëtkò zrobic.
JUSTINA: Nié, jô so pòradzã. Ale dzãka.
JACK: Dzãka.. në dobra, jak cos, tej gadôj. Jakbë co, pamiãtôjta, nie dôjmë sã ògłëpiec. 
Kòżdi mô miec starã, le żebë temù bùcowi w slôdk nie wlażac, dobra? Tak sã mòżema 
ùgadac?
ARK: Kò ma tak jesma ùgôdóny, bãdzë ju sztël.
JACK: A të Justina?
JUSTINA: Jo, Jacekù, jô zresztą cebie rzekã co jô ò tim mëszlã.
JACK: Oookej, a të Szëmón? Szëmón? 
ARK: Dôj mù pòkù, òn je baro zajãti.

Adóm Hébel

Òsmë grzéchów Dzél 2
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JACK: Le so zrobisz paùzã, jo? Bez szarpaniô, robimë spòkójno i nie riwalizëjemë. Më jesmë 
zgrónym karnã.
Telefón zwòni, wszëtcë òkróm Szëmòna czadzą i sã ò se wëwaliwają. Szëmón spòkójno 
pòdchôdô.
SZËMÓN: „Codniowi kùriér”, witôjce. Gbùrzë wëwalą jabka pòd skôrbówką? Zôs òni 
protestëją? Në, nié, jak nôbarżi jô rozmiejã waszé pòstulatë. Dobrze, më sã tim zajimiemë.
JACK: Dobra, słëchôjta, jô móm nôblëżi zaparkòwóné, jô pòjadã, bò wa wiéta. W tim 
miesce to jak chtos darmòk jabka wërzucô, to pół gòdzënë i le ògrizczi òstóną.
Ark chce stanąc procëm.
JUSTINA: Dobrze, të to zrobi.
SZËMÓN: Jô jidã co zjesc. Jakbë do mie zwònilë, tej jô za 10 minut òdzwòniã.
ARK: Wiele materiału môsz? Jak cos, jô cebie pòmògã i te Michôłczi za cebie rozpiszã. Të 
wiész, że mie taczé artikle letkò jidą.
JUSTINA: Nié, jô so pòradzã. Kąsk paùzë so mùszã zrobic.
ARK: Jô téż. Jô widzã, jak të na Jaceka zdrzisz.
JUSTINA: Co?! Të mëslisz, że jô z nim?!
ARK: Nié, to, że të jes pò ASP, to nie znaczi, że të jes turpistka. Le wiész, terô sã zrobia takô 
głupô stojizna. Ten pajac dërch krący, le to je widzec, że òn chce to stanowiszcze. A jô bë 
nie chcôł relacjów w karnie skażëc. 
JUSTINA: Të mëszlisz, że òn cos kómbinëje?
ARK: Jô tam nie lubiã òbskarżiwac. Jô znajã tegò, co w Kréz TV robi, òn przódë w pùblëczny 
robił. Òn wié, że ten całi Jack to mógł tak namiészac, że w telewizje trzë personë pòlecałë 
blós temù, żebë òn swòjã programã miôł.
JUSTINA: Në jo, òn miôł tã swòjã pùblicystikã. A czemù òn zrezygnowôł?
ARK: Nie zrezygnowôł. Òni gò mielë wëwaloné. Jak ju widzelë, że całé karno nick nie 
je w sztãdze robic, bò dërch le jima na rãce zdrzôł, a przédnikóm kablowôł, tej samim 
przédnikóm to zbrzëgło.  Wiész, jô tam nie chcã atmòsferë psëc, le dlô naji redakcje 
bë bëło nôlepi, jakbë òn pòlecôł.  Zresztą, jemù sã tuwò téż nie widzy, to bë kòżdémù 
pasowało.
JUSTINA: Në jo. Òn bë pewno w telewizje chcôł dali bëc.
ARK: Dobra, jô jidã te baterie do aparatu wząc, bò tu jô na nikògò ni mògã liczëc.
JUSTINA
Zwòni.
Haló? Në, witôj Krisza. Słëchôj, wa tam kògòs szuka do telewizje? Jô bë kògòs 
doswiôdczonégò mia. Në, jô mù załatwiã kòl mòjégò przédnika rekòmendacjã, a të wiész, 
to cos znaczi.
Wëchôdô, pò jaczims czasu wchôdô Szëmón.
Dobra, chcëwòsc w miarã ògarniãtô, terô co tam bëło? Aaa...

III NIECZËSTOSC
ARK: Dobra, jô jadã. Jack pewno zrobił òdjimczi przë skôrbówce, jô jadã na to pòtkanié 
kòmbatańtów. Justina?
JUSTINA: Jô bëła kòl przédnika... òn mie wezwôł. Në, dobra, to pòjedzë.
ARK: Jô bë chcôł, żebë të nie gôda ò tim, co jô cebie rzekł, bò të wiész... za czim atmòsferã 
psëc. Òna i tak je skażonô. Słëchôj, Szëmón je bùten òrbitë, òn nie mdze przédnikã. Żebë 
blós Jack nie béł. Jakbë co przédnikòwi gôdóma zgódno, że òn sã nie nadôwô. A kògò òn 
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wëbierze, to ma ju ùzdrzima.
JUSTINA: Në jo. Jô widzała, że të jes ùtcëwi, jak jô ùzdrza, że Jack nëkôł jak głupi do tegò 
sztrejkù.
ARK: Në, dzãka, ale to nick. Jô bë i tak nie jachôł żebë òbzérac jak gbùrzë sztrejkùją, a te 
bùce wlôżają i bierzą te jabka i na kilométer jidze wëcknąc, co to za cebùlôcë jedny ladëją 
całé gôrsce jabków blós temù, że za darmòka.
JUSTINA:
Òchlącë.
Në jo, widzec chto tu je barżi reprezeńtatiwny.
W tim czasu wchôdô Jack z trzema jabkama
JACK: Baro dobré, chceta wa?
ARK: Nié, jô sã pòspiéwóm.
Wëchôdô.
JACK: Në dobra. A Szëmón?
JUSTINA: Òn jesz na frisztëkù je. 
JACK: Në jo, ma zôs so gôdóma... Justina, wczora të ni mògła ze mną jic, le...
JUSTINA:
Òchlącë.
Jacekù, jô bëła dosc zamkłô dlô cebie. Përznã za baro, bò të nie zasłëgiwôsz na to. Të 
òglowò na wiele zasłëgiwôsz. Wedle mie të sã tu marnëjesz. 
JACK: Në, le tak pòmale sã tam rozwijóm. Le Justina, mòże ma bë... nié, żebë të so co 
pòmësla, le mòże ma bë...
JUSTINA: W mediach ni ma czasu Mòże ma bë tu i terô, tak jak jesma! 
Jack bierze Justinã na biórkò, kùszkô, maklô, wszëtkò sã dzeje przë drëkarce. Wchôdô Tejfil.
TÉJFIL: Cëż tu je? Wejle, drëkarka chòdzy. Jak wa to zrobia? To pewno mùszôł tak fest 
klepnąc, tej to zarô jidze. Jô gôdôł, to mùszi trzasnąc, tu włożëc i tej to dońdze. Jô tu 
przëszedł, bò jô ju tam zwònił Justina. Òni ni mają placów, ale fejn, że të mù chcała dobrze 
zrobic.
Wëchôdô.
JACK: Co të chca?
JUSTINA: A... bò... 
JACK: Ten wrëk tak na mie cziwnął, to sã mie tikô.
JUSTINA: Jo, bò.... bò jô ce kòchóm! Le nie gadôj nikòmù. Jô tak baro chcała dlô cebie 
dobrze, że jô cebie chca plac załatwic w telewizje. Doch të z twòjim głosã bë sã nadôwôł.
JACK: Dzãka. Le mie tu je dobrze. To znaczi, z tobą mie je dobrze. 
JUSTINA: Jacekù, pògôdóma pò robòce. Terô jô jidã z tim wójtã pògadac, co przédnikòwi 
zanôlégało.
JACK: Ale nié, jô mògã za cebie... znaczi, dobrze, biôj. Ma jesma dogôdóny.
JUSTINA: Jô cebie nie mdã robia przék.
Cëchò.
Bùcu jeden!

IV ZÔZDROSC
Ark wchôdô.
ARK: Wejle, Jacekù, fejn że ma sã widzyma.
JACK: Jo.
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ARK: Słëchôj, jô nie wiém, co ta Justina kómbinëje, ale mùszima sã prosto ùgadac. To nie 
jidze ò to całé stanowiszcze, le wiész... Òna sã nie nadôwô. Jô nie chcã lëchich rzeczów ò ni 
gadac...
JACK: Jak të sã pòswiãcywôsz. Të czegòs nie chcesz gadac, ale wiedno to gôdôsz.
ARK: Tą razą pò prôwdze jô gôdóm. Òna mdze mògła bëc przédniczką, a to nie mdze dobré. 
Të wiész, jak młodô brutka sã rozsadnie, tej tu bãdze ji czãżkò co rzec do słëchù.
JACK: A czemù òna bë nibë mia bëc? Przédnik bë wëbrôł na przédną redaktórką nômłodszą 
w karnie?
ARK: Dzysô jô widzôł, jak òna do niegò szła. Mie to sã baro nie widzy. Òna tu kògòs próbùje 
zòchlëc.
JACK: Kògò?
ARK: Në, chòdzy tam do niegò, sedzy dłudżi czas.
JACK: Òna tam nie sedzy na tim, na czim të mëslisz!
ARK: A të skądka wiész, że òna gò nie chce zòchlëc?
JACK: Bò òna kògò jinégò chce zòchl... znaczi, jô wiém!
ARK: Jacekù, jô nie chcã fermeńtu pùszczac, le ju pôrã razë przédnik ji fòrë dôwôł. A czemù 
òna wiedno te swòje czitle abò leginsë òblôkô jak òna mô do niegò sprawã?
JACK: To bë znaczëło, że to całé, co òna ze mną... Të mie tu cëganisz! 
Cëskô gò na drëkarkã.
JACK: I zôs sã skażëła! Czemù të tak lëchò ò Justinie gôdôsz?
ARK: Dobra, wicy luzu, chłopie. Prosto jô gôdóm, żebë të òpasowôł. Òna chce sã wgrëzc 
w ten stółk. A jak tima swòjima tipsama sã w niegò wbije, tej gò ju nie pùscy.  Jô tam ò to 
nie biôtkùjã. Jak dlô mie, to nawetka Szëmón mòże so nim bëc, le wiész... ma sã mùszima 
dogadac, że òbadwaji rzeczema procëm ni. I to sygnie, kògò przédnik wëbierze, tegò 
wëbierze.
JACK: Në dobra, spòx. 
TÉJFIL: Drëkarka znôwù skażonô. Co z nią je lóz? Arekù, wez pòj na sztërk. Jô tu mùszã 
pògadac ò twòjim placu w robòce.
ARK: A, pewno, że jô pùdã.
JACK: Paralusz. Jegò ùszłota to je nômòcniészô strona.
Zwòni.
Haló, wasta redaktorze? Wë jesce w kòlegium nôdgrodë Trojanowsczi, jo? Bò je takô 
sprawa, béł taczi jeden gazétnik i artikle w „Pòmòranie” nie są jegò. Nié, jô ni móm 
cwiardëch dokazów, ale wôrt bë bëło to rzec przédnémù redaktorowi, bò doch ta sprawa 
tak ni mòże fąkcjonowac.. në, Bóg zapłac. Do ùzdrzeniô.

V NIEÙMIARKÒWANIÉ
JACK: Wczëszcziwô jabka.
Në, tej terô wszëtkò je na dobri stegnie. Jô so do swòjich artiklów sadnã. A dze je Szëmón? 
Òn tu nie przëchôdô? Wejle! Òn tam całi czas béł! Szëmón! Czuł të co?
SZËMÓN: Nie przeszkadzôj mie, jô tu móm mùzykã, cobë sã skùpic, bò wa tu le trzôskùjeta.
JACK: A, dobra. Le sã nie sztresowac. Ark nie dostnie tegò stanowiszcza do czasu 
wëklarowaniô, Justina mdze przez niegò ùznónô za nienadôwającą sã, jô to pòcwierdzã i to 
sygnie. A jenë, to nie je letkò bëc gazétnikã. Gazétnik to je taczi pòlitik. 
Pòzëje jak wiôldżi pòliticë.
Jô mùszôł znikwic bùtnowëch a bënowëch wrogów, cobë dac nôrodowi to, na co zasłëgiwô. 
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Prôwdã. Dobrą pùblicystikã. Òczëszczëc nasze pùblikacje z bëlecajstwa.  A jenë, te jabka 
mie zarô òczëszczą...
Wënëkiwô.
ARK: Dobra, tam më sã dogôdómë.
Justina wchôdô.
Wejle, Justinka. Dzysô je taczi zalôtóny dzéń, że ma sã ni mòżema pòtkac. Kù reszce, na 
czim ma skùńcza?
JUSTINA: Arekù, wez mie nick nie gadôj.
ARK: Co sã stało?
JUSTINA: Të sã jesz pitôsz? Jô jem prosto tim dniã ùmãczonô! Jô ju jem nawielonô tegò! 
Terô ma mùszima dërch kómbinowac, żebë chtos lëchi za przédnégò redaktora nie béł 
wëbróny! Jô ju móm dosc tëch jigrów.
ARK: Justinka, spòkójno. Wiész, co môsz zrobic.
JUSTINA: Jo, le co jô mdã z tegò mia! Jô bë chcała cos z tegò miec. Jô wiém, że mùszã ò nim 
lëchò rzec, bò to je dlô całégò karna dobré, le co jô mdã z tegò mia! 
ARK: Në, lepszą atmòsferã.
JUSTINA
Òchlenié.
Arekù... jô tak długò ju tu robiã i ni mia jem jesz pòdwëżczi. Mie nié ò to stanowiszcze jidze, 
le ò dobré słówkò kòle przédnika. Jô tam z nim nie żëjã dobrze, ale jakbë të mógł òkróm 
tegò, że Jack je lëchi, jesz rzec co miłégò ò mie, to bë bëło dobrze.
ARK: Në jo, le jô nie chcã tak, wiész, jemù wlażac.
JUSTINA: Tej tak delikatno mù to rzeczesz.
ARK: Òd tëch nerwów jô sã głodny robiã. 
JUSTINA: Wez mòjã zupkã. 
ARK: Dzãka

VI GÓRZ
ARK: Zupka niech sã chłodzy, a ma pògôdóma ò ti sprawie. Të bë chcała, żebë ò ce dobrze 
rzec.
JUSTINA: Jo, jô bë za to wiele dała. Jô mùszã zarô do artikla wrócëc, cëż sã zdrzisz jak baba 
w krziż? 
Miãgòlenié przë drëkarce. Wchôdô Jack.
JACK: Jô widzã, że drëkarka chòdzy! Arekù, cebie pò prôwdze zôzdrosc bierze. Zôzdroscysz, 
że jô i przédnik móma zaliczoné Justinã?
JUSTINA: Co të pleszczesz?
JACK: To kùńc naszégò ùgôdënkù!
JUSTINA: Czemù?
JACK: Nié naszégò, naszégò. Arekù, të jes jesz gòrszi jak ta heksa. 
ARK: A jô móm na cebie namkłé, të mëslisz, że të môsz jaczé szanse?!
JUSTINA: Wa jesta òbaji równy, wa sã bawita w pòliticzné krãtë-wãtë, miast sã do robòtë 
wząc! Jô przënômni nie marnëjã tak wiele czasu na wlôżanié w rzëc i móm czas na robòtã.
JACK: Dobra, spòkójno, ma  sã dogôdóma. Jak widzec, riwalizacjô je nié do ùnikniãcô, ale 
chcemë sã zachòwiwac jak lëdze.
ARK: Dobra, jô jidã na cygaretã.
JACK: Jô sôdóm do robòtë. Le spòkójno. Kùrwa!
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Rozpieprzô plakat, pò czim zwòni do przédnika.
Në, witôjce. Jô sã wkùrwił i rozpieprził wasz plakat, le spòkójno, jô gò òdkùpiã. Në, miłégò 
dnia.
Górz cëskô Jacëkã. W tim czasu Justina spòkójno sëpie solë do zupë Arekòwi.
JACK: To kùńc kùńców za kim të jes?
JUSTINA: Të nie rozmiejesz? Za sobą! Jak kòżdi tuwò. 
ARK: Dobra, spòkójno, do robòtë. 
Szmakô zupã. Rozgòrzony rzucô Jacekòwi smiecoch na głowã. Ten bierze zupã i wëléwô 
Justinie na głowã.
ARK: Białce taczé rzeczë të robisz bùcu?
JACK: Të mie nie mdzesz gôdôł... aaaaa!
Wënëkiwô.
ARK: Tak òn sã złi na mie zrobił?
SZËMÓN: Nié na cebie. To nié górz nim rzucô, le jabka.
ARK i JUSTINA: Szëmón?!
JUSTINA: Të cos czuł, abò widzôł?
SZËMÓN: Jo, wszëtkò, blós swòjich mëslów nié. 

VII ZGNILSTWÒ
SZËMÓN: Dobra, terô pòsobny grzéch. Zgnilstwò.
JACK: Dobra, mie ju przeszło. Ark, słëchôj, jak cos to jô ju nie chcã ti wòjnë midzë nama. 
Ma w ùprocëmnienim do niejednëch za długò w ti branżë robima na taczé glëpasé jigrë. 
Rãkã so pòdôwają.
Téjfil wchôdô.
TÉJFIL: Jô cos w lëfce czëjã, że z wama mdze czãżkò. Czemù wa jesta taczi nabùzowóny? 
Mòże to mòja wina je? Co? Dobra, słëchôjta, mie sã z wama nie chce gadac, to jô z rãką 
na sercu gôdóm. Wa so tu sedzyta i nick nie robita, a jesz ùmãczonëch ùdôwôta, a jô móm 
fùl nerwów wiedno. Tuwò je kaméra, kòżdi za régą rzecze, czemù bë miôł bëc przédnym 
redaktorã i tak ma sã dogôdóma. Witro jô òbsądzã.
Wëchôdô.
SZËMÓN: Tej co, białczi przódkã? Wëchôdómë.
Òstôwô Justina, jesz przed ji wińscym Ark do ni gôdô.
ARK: Të wiész, ma trzimiema razã.
Wëchôdô. Justina sôdô przed kamerą.
JUSTINA: Wasta przédnikù, jô tu jem nômłodszô, le jô jem ambitnô. Jô bë bëła w sztãdze 
wicy rzec, le tu Jack mie cãżkò pòtraktowôł. Òn cwierdzy, że jô sã kùrwiã, żebë cos dobëc. 
Òn bë mòże chcôł. Do tegò jô móm wrażenié, że òn je głëpasy. Jô niechc ò karnie lëchò 
gadac, òn gwës sã nadôwô. Jô gò doch nawet chca do ti telewizje zabédowac, le pò tim jak 
òn mie pòtraktowôł... Jô równak mdã dobrze zarządzywa karnã i jô mdã òbiektiwnô dlô 
dobra całégò karna.
JACK: Në, witôjce, jô baro chcã to stanowiszcze temù, że jô dłudżi czas na nie robił. Jô 
téż móm dobré relacje z karnã, nimò tegò, że czasã chtos mie robi pòd górkã. Nôbarżi ta 
Justina – jô móm dzywné wrażenié, że òna dlô tegò stanowiszcza wszëtkò zrobi, le òna 
doch  je za młodô na to. Mòże pòd mòjim dozérã òna sã mdze lepi rozwija. Bò terô òna je 
straszno bùsznô i nie chce zrozmiec, że tu są lëdze z wikszim doswiôdczënkã jak òna. Jô nie 
gôdóm ò se, le òglowò.
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ARK: Justina i Jack sã straszno pòwadzëlë. A jô jich chcã pògòdzëc! Mie zanôlégô na tim, 
żebë më mòglë fąkcjonowac jakno karno. Òni na se sadzą jak nienormalny. Chòc mają 
prôwdã. Jack pò prôwdze nie je za mądri, co mù Justina wëpòminô, a Justina pò prôwdze... 
mie òna téż próbòwała tak nieeticzno przekònac. Ale jô wierzã, że jakno karno më mòżemë 
dobrze fąkcjonowac.
SZËMÓN: Jô nie wiém, czë jô sã na przédnika nadôwóm, le òni pò prôwdze przédnégò 
redaktora brëkùją. A jesz barżi to òni tam brëkùją bùchtów, żebë kòżdi w swòji sedzôł. Jô 
nie wiém, czë jô to stanowiszcze dostnã, le jô bë barżi chcôł dostac biórkò w drëdżi jizbie.

EPILÓG
ARK: Trzecy dzéń, a stół ùpierdolony jak w TVNie.
JACK: Żebë të czasã jak Durczok nie skùńcził.
JUSTINA: Knôpi, ùspòkójta sã. Terô ju wszëtkò je klôr i më zarô mdzemë wiedzelë.
SZËMÓN: Witôjtaż. Jô móm do skùńczeniô artikel. Tam bëłë te przédné grzéchë... Jich bëło 
8? Bò jô sã 7 dorechòwôł i nie wiém, czë jesz jaczis béł czë nié.
JACK: Kùrwa, Szëmón, to je 21 stalaté, môsz të jinternet w kómpùtrze?
ARK: Spòkójno, chcemë nie psëc atmòsferë.
JUSTINA: To je smiészné. Wiedno tim, co do zgòdë zgrôwôł, béł Jack. 
SZËMÓN: Grzéch nie je blós szkòdą, jakô je robionô jinym lëdzóm, le zmieniwô serce 
człowieka i z czasã znieczuliwô sëmienié.
JACK: To bëło do mie?
SZËMÓN: Sztël, jô sã próbùjã na artiklu skùpic. 7 grzéchów? Mie sã wëdôwô, że jesz jeden 
béł... nie wiém, czemù...
TÉJFIL: Në, witôjtaż, sadôjta wszëtcë. Nié, nié na stółkach, tu na zemie, jak w przedszkòlim. 
Në, pò tëch nagraniach jô móm jeden wniosk. Wa jesta debile.
Wszëtcë òkróm Szëmòna nie wiedzą, jak kamerã włączëc. Le mòże dobrze, bò jô cos czëjã, 
że głëpòta to je nômniészi grzéch, z jaczégò wa sã mie môta wëspòwiôdóné. Przédnym 
redaktorã bë miôł bëc Szëmón, jaczi gôdôł do włączonégò sprzãtu, le më pòspólno z 
Krézową TV mdzemë robic spòrtowi magazyn i tu mdze wiele robòtë, a téż dosc tëli dëtka. 
Jô mëszlã, że to je lepszé dlô ce.
JACK: Òna z nim spała!
JUSTINA: Co?
JACK: Të ze mną téż spała, żebë jô w tv robił! Le ok, jô nie mdã robił tôklu, nôwôżniészé, 
żebë ùtrzëmac dobrą atmòsferã.
ARK: To jô tu was do zgòdë cygnął, a wa dali wëstwôrzôta, wa szudrë jedné!
SZËMÓN: I zôs Jack je taczi jak przódë, në i Arekòwi wróca dôwnô mòc. „Codniowi Kùriér”, 
òd lat latecznëch taczi sóm.
JUSTINA: Më sã nie zmieniwómë, bò taczim jaczi jesmë, jesmë nôlepszi.
TÉJFIL: „Codniowi Kùriér”. Tradicjô jakô parłãczi!

KÙŃC
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Małgòrzata Wątor

Wiérztë

/ na stegnie to je tak czë jinaczi /

Jak mie bãdze cãżkò
Pòd stopama,
Jak lëdze bãdą mie deptac jak rosã
Jak bãdã rëdac kòle drëdżégò
Jak lëdze bãdą jak gòsc nieòbëti w mòjim dodomie

Tak jô bãdã czëc sã jak ù sebie,
Chòc mòże bëc beznôdzejno,
To òni bãdã pòpisëwac sã 
jeden przed drëdżim,
Tak jô natëchstopach pùdã
Jak resztka dlô psa pò òstatny bëlny dzéń.

Cwiardi pòzdrzatk

Cwiardi pòzdrzatk 
Je jak pijówka. 

Na dłëgszi czas mòże
Pùszczac pãczczi 

Jak lëchi talôr 
w krómie. 

Jeżlë môsz czas
Pławic sã w łakòtach

To miéj!

Mòja òbzëbłosc jak òsé gniôzdo.
Òsadôj w pòjedinkã.

I tak nick nie zwënégùjesz. 
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Czeczewò: Dodrzeniałë pierszé 
jabka

Dodrzeniałë pierszé jabka
Chtos zawòłôł: 
Jabłónka ògard òtemkła
Lecą do niegò 
Ptôchë z jarzëbinë
Z trôwë wësoczi
Sôdają na gałązach
Na mùrze
Na dzëczi kreszce

Terô mògã rzec:
Dali są pòla
Za nima je droga
I je jezoro
Na nim dwa kôłpie
Zanurzoné w sómstwò
Jak deszcze w nótë jeseni - 

Dodrzeniałë pierszé jabka
Terô mògã rzec:
W Czeczewie 
Zélnik jak kòscelny
Zbiérô na tacã niedzelë
Òstatné dëtczi słuńca

Czeczewò: Widzôł jem lecącé 
bòcóné

Widzôł jem lecącé bòcóné
Prosto w òtemkłé òkno jeseni
Za jich biôłima céniama
Wanożëłë w tim samim czerënkù sadë

Jô czuł lecącé bòcónë
Nad rzéką, 
Nad dolëznama fùl dôczi 
Czedë wiater nëkôł 
Za widnik zélnika 

Namalowôł jem lecącé bòcónë
Przez paple
Przez aksamańt cëchòscë

Jesz jedna wôżnô sprawa
Bãdze témą gôdków
Czeczewsczich proroków
Naléze plac
W biôłim ògrodze wiérztë
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Wierzã w niebò fùl skòwrónków
I dlôte zymk je mapą krëjamnoscë
Za chtërnã parôt jesmë zapłacëc
Wiôldżé dëtczi
A twój przezdrzéwny zdrok
Zmerkôł że wszëtkò w Czeczewie
Dzeje sã pòdług planu
Ptôch bùdëje gniôzdo
Słuńce fùlëje słodzëznã brzadu
Białka jak winnica 
Pòdchôdô pòd òkno òblëbiéńca

Wierzã w niebò fùl skòwrónków
Bò je fùl bëlnotë
Òsóbné 
Òdmieniwóné przez czasë 
Liczbë i ôrtë

To z jegò wiżawë
Bóg rozsëpiwô 
Miodnosc i sól bôłdzów
Tuwò ò pòrénkù 
Zaczinô sã codzénny tuńc gòdzyn
Chtërnym przëzérają sã drogòwé lãpë
Tuwò zakwitł w ògardze W.
Pierszi sniéżnik miłotë
Deptownik pò deszczu zalóny je wòdą
Płot Genka czekô na naprawã
Sąsôdka G. zabôcza nafùtrowac psë
Bób dozdrzeliwô na pòlu B.
G. słëchô radio pò pół czwiôrti

Czeczewò: Wierzã w niebò fùl 
skòwrónków

Brifka nie przëniósł réńtë ò czasu starce A. 
Kòła przejéżdżającëch autółów 
Ùkłôdają melodiã na piãclëni pôłnia

Wierzã w niebò fùl skòwrónków
I dlôte cządë rokù przëstanãłë na ji wachce
Bë w gòńbie dni i przëtrôfków
Ji lecadła niosłë redotã
Na wszëtczé stronë swiata
Bë wznôszałë sã wësok
I razã z miesądzã 
Chtërnégò wid spôdô
Na szëjã kòżdégò pòdwòrzô
Bë jegò mieszkańcowie gôdelë:
Jakô to widzałô chwila
Bóg je z nama 
W naszich chëczach
Niech głos ten dali pòwtôrzają
Cziwùtczi nad jezorama
I skórcë nad chòwama jeżów i zajców

Wierzã w niebò fùl skòwrónków
Bò w cëchòscë głãbòczi przechòdzy
W sniegù biélë nôbiélszi
W dniu òdmikónym spiéwã kùrona
Bë jem mógł pòwtarzac co dzéń
Wierzã w niebò fùl skòwrónków
Wierzã w niebò 
Wierzã 
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STEGNA
Spisënk zamkłoscë

(2012-2016)

numer 1/2012 [23]
„Pomerania” 03/2012

 2   Eugeniusz Prëczkòwsczi 
      Dokôz mëslów i rãczi 
4    Br. Zbigórz Jóskòwsczi 
      Wiérztë 
6    Marian Kwidzińsczi 
      Pò zdebkù ùrastac w miłotã 
7   Tómk Fópka  
      Miłota 
10 Grégór Schramke  
      Kawel (dzél 2) 
16 Teresa Wejer  
      Dobro dobãdze 
20 Artur Jabłońsczi  
      Arkón 
22 Hana Kaszuba  
     „Remùsowé chëczë” (dzél 1) 
26 Słôwk Fòrmella  
      Zeżarté dzeckò banowi    
      rewòlucje (dzél 5) 
30 Karolëna Serkòwskô  
      Wiérztë 
32 Jan Dosz  
      Zwiestniczi kaszëbiznë  
      w Warszawie 
33 Józef Cãżczi  
      Wiérztë 
34 Robert Chrzanowsczi    
      Małgòrzata 
36 Jan Dosz 
      Zuzanna Rabskô – aùtorka bôj 
      ków stôrégò rëbôka 

numer 2/2012 [24]
„Pomerania” 06/2012

2   Ida Czajinô  
      Wiérztë 
3   Karolëna Serkòwskô  
      Wiérztë 
5   Adóm Hébel  
      Wiérztë 
6   Eùgeniusz Prëczkòwsczi  
      Wiérztë dlô dzôtk 
8   Teresa Wejer  
      Scynanié kani 
11 Grégór Schramke  
      Kawel (dzél 3 òstatny) 
18 Cëprión Kamil Norwid 
      Piestrzińc Wiôldżi Wastny.     
      To je Ex-machina-Naczidełkò (dzél 3) 
22 Hana Kaszuba  
     „Remùsowé chëczë” (dzél 2.) 
26 Słôwk Fòrmella  
      Partiô Zgniłëch Pijôków 
28 Bòlesłôw Lesmión  
      Mak 
29 Pò kaszëbskù téż mòżna... 
31 Słôwk Fòrmella  
      Zeżarté dzeckò banowi rewòlucje   
       (dzél 6) 
34 Robert Chrzanowsczi  
      Racybòr 
36 Jan Dosz  
      Józef Łãgòwsczi. Ò kaszëbsczich    
       wierzeniach z kùńca XIX wiekù 
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numer 3/2012 [25] 
„Pomerania” 09/2012

2   Grégór J. Schramke 
      Wielewskô biôtka na gôdczi  
       ju 35. rôz 
4   Genowefa Czech 
      Zlot czarowniców 
5   Édmùnd Lewńczik 
      Lëdzkô krziwda bãdze òdpłaconô 
9   Lucy Maund Montgomery 
      Ana z Zelony Grzëpë 
14 Aleksandra i Dariusz Majkòwscë 
      Bibliô dlô dzecy. Kajin i Abel 
16 Grégór J. Schramke 
       Sostra Davida Swintona 
23 Słôwk Fòrmella 
      Zeżarté dzeckò banowi rewòlucje   
      (dzél 7.) 
26 Elżbiéta Prëczkòwskô 
      Wëbòrë miss 
28 Cëprión Kamil Norwid 
      Piestrzińc Wiôldżi Wastny. To je Ex-   
      machina-Naczidełkò (dzél 4) 
32 Tomôsz Ùrbańsczi 
      Wiérztë 
34 Robert Chrzanowsczi 
      Warcësłôw II 
36 Bòlesłôw Lesmión 
      Smòluszk 
37 Jan Dosz 
      Bòlesłôw Slasczi. Badéra mòrza  
      i Pòmòrza 

numer 4/2012 [26]
„Pomerania” 12/2012

2   Natalia Kùczkòwskô,  
     Kòrnelia Wica 
     Dze Bóg ni mòże, tam Òn... – to je   
     jasełka jinaczi 
10 Jerzi Hòppe 
     A tej sã òdemkłë wierzeje piekła 
19 Aleksandra Majkòwskô  
     Bibliô dlô dzecy. Noe i jegò arka 

21 Słôwk Fòrmella  
Zeżarté dzeckò banowi rewòlucje (dzél 
8.) 
24 Jan Dosz  
     Ùczba w krôjnie Grifa 
26 Ida Czajinô  
     Balada ò smiercë Ksãdza Prałata Hen-
      rika Òrmińsczégò 
28 Lucy Maud Montgomery 
     Ana z Zelony Grzëpë 
31 Adóm Hébel Wiérztë 
32 Artur Jablońsczi Kanóna 
34 Słôwk Fòrmella Òbronic kaniã! 
36 Jan Dosz 
      Badéra Zôpadnëch Kaszëbów 
37 Hana Makùrôt Wiérztë 

numer 1/2013 [27]
„Pomerania” 3/2013

2   Jerzi Stachùrsczi Wiérztë 
7   Eùgeniusz Prëczkòwsczi  
     Méster kaszëbsczi mùzyczi 
9   Grégór J. Schramke  
     Cëż ù ce, Zymkù? 
12 Aleksandra Majkòwskô  
      Bibliô dlô dzecy. Wieża Babel 
13 Wanda Lew-Czedrowskô  
      W Klinczu artisticzno 
14 Karolëna Serkòwskô  
      Krwawé mòrë 
17 Karolëna Serkòwskô Wiérztë 
18 Słôwk Fòrmella  
      Zeżarté dzeckò banowi  
      rewòlucje (dzél 9.) 
21 Słôwk Fòrmella FefLot (dzél 1.) 
26 Biésów Smãtk Czarzbón ë Dzéwczã 
28 Stanisłôw Bartélëk Gloka 
29 Lucy Maund Montgomery  
     Ana z Zelony Grzëpë 
31 Robert Chrzanowsczi Mscëwój II 
34 Red. Nie zabiwają... 
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36 Jan Dosz Pòkôza piãkno   
      kaszëbsczégò kùńsztu 

numer 2/2013 [28]
„Pomerania” 6/2013

2   Eùgeniusz Prëczkòwsczi 
     Henrik Héwelt – przëbôczony pòeta 
4   Adóm Hébel Kùńda – absurd razã  
      z wipkòwanim 
6   Mateùsz Łącczi Trupë w pitlówce 
8   Ana Glëszczińskô Kòclôk 
10 Teresa Wejer  
      Krësztofòwé rozegracje 
12 Słôwk Fòrmella FefLot (dzél 2) 
18 Aleksandra Majkòwskô  
     Bibliô dlô dzecy. Abraham i Saraj 
20 Karolëna Serkòwskô Smùtnoòka 
24 Tomôsz Ùrbańsczi 
      Kòscérzna òb noc (dz. 1) 
27 Słôwk Fòrmella Zeżarté dzeckò   
      banowi rewòlucje (dzél 10.) 
30 Karolëna Serkòwskô Wiérztë 
31 Jan Dosz Zabôczonô spiéwka  
      ò Kaszëbach 
33 Jerzi Łisk Wiérztë 
34 Robert Chrzanowsczi Eùfrozyna 
36 Jan Dosz  
      Wëstawił pòmnik kaszëbiznie 
37 Lëst Lubòtnô Redakcjo! 

numer 3/2013 [29]
„Pomerania” 9/2013

2   Marta Miszczak  
      W krôjnie tłómaczeniô 
3   Tómk Fópka Z japóńsczégò na nasze.  
      Nowô ksążka 
6   Adóm Hébel Sygnal do sztartu? 
8   Gracjana Pòtrëkùs Zwònë 

10 Grégór J. Schramke 
      Ò laùrë gôdëszów we Wielu 
12 Stanisłôw Gòstomczik  
     Telewizjô na Kaszëbach 
14 Karolëna Keler  
     Jak òstac białką miłoserdzô 
15 Jolanta Rubiniec  
     Ana Łajming – pamiãtómë 
16 Grégór J. Schramke Swiãto   
      Fòlkloru na Pôłniowëch Kaszëbach 
20 Eùgeniusz Prëczkòwsczi  
      W Kanadze mòżna, a na Kaszëbach? 
22 Karolëna Serkòwskô Dëtczi 
24 Karolëna Serkòwskô Wiérztë 
26 Aleksandra Majkòwskô  
     Bibliô dlô dzecy. Sodoma i Gòmòra 
28 Tómk Fópka GPS abò dze të jes? 
29 Jan Dosz  
     Kaszëbsczi pisarze patronama? 
31 Słôwk Fòrmella Zeżarté dzeckò   
      banowi rewòlucje (dzél 11.) 
34 Robert Chrzanowsczi Sulisława 
36 Jan Dosz  
      Badéra słowianiznë i kaszëbiznë 
37 Adóm Hébel Òglowô równosc 

numer 4/2013 [30]
„Pomerania” 12/2013

2   Wòjcech Mëszk Kôrbiónka z aniołã 
9   Grégór J. Schramke Cegła na cegle 
18 Aleksandra Majkòwskô  
     Bibliô dlô dzecy. Dzeckò w kòszikù 
20 Słôwk Fòrmella  
     Zeżarté dzeckò banowi rewòlucje   
     (dzél 12., slédny) 
23 Ludmiła Gòłąbk Spiącé wòjskò 
31 Robert Chrzanowsczi Przemësł II 
35 Elżbiéta i Eùgeniusz Prëczkòwscë   
     Wiksowanié 
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numer 1/2014 [31]
„Pomerania” 3/2014

2   Stanisłôw Janke Psë (dzélëk) 
4   Stanisłôw Janke Łiskawica (dzélëczi) 
10 Artur Jablońsczi 
     „Łiskawica” – òd Stasiuka do Janczi 
12 Anna Skòtnickô  
     Òbrôzczi z pamiãcë 
18 Kristina Lewna Kôlp 
22 EP  
     Miłotniczka Królewi – Brëgida Bùlczôk 
23 Wacłôw Pòmòrsczi 
      Pierszé zakùpë w Bëtowie 
24 Hana Makùrat Wiérztë 
26 Janusz Trzebiatowsczi Wiérztë 
29 Red. Pamiãtają mòwã starków 
31 Daniel Kalinowsczi  
      Czôrno-złotô tożsamòsc.   
      Kaszëbòcentriczné pismiona  
     „Tatczëzna” i „Òdroda” (dzél 1) 
34 Aleksandra Majkòwskô  
     Bibliô dlô dzecy. Józef i bracynowie 
36 Jan Dosz Gładzëdło 
37 Eùgeniusz Prëczkòwsczi Nen,   
      chtëren pierszi rzekł – Kaszëbi dżiną 

numer 2/2014 [32]
„Pomerania” 6/2014

2   Janusz Mamelsczi Eschadrón 
9   Tomôsz Fópka Zwierzné pierwiast-   
      czi w kaszëbsczim spiéwanim 
17 Aleksandra Majkòwskô Bibliô dlô  
     dzecy. Głos z pôlącégò sã krza 
19 Eùgeniusz Prëczkòwsczi Swiãté   
      słowa w piesni 
21 Pòeticczé miónczi 
22 Dariusz Majkòwsczi 
      Bëc, gdze są lëdze 
26 Miłosz Kùczkòwsczi Bë pòznac   
      swòjégò ògardnika 

34 Hana Makùrôt Wiérztë 
35 Daniel Kalinowsczi Czôrno-złotô 
tożsamòsc. Kaszëbòcentriczné pismiona 
„Tatczëzna” i „Òdroda” (dzél 2) 
37 Jan Dosz Wanożniczka z Galicji 
       

numer 3/2014 [33]
„Pomerania” 9/2014

1   Jerzi Samp Snôżô Redunica 
2   Red. Lëteracczi kònkùrs 
6   Daniel Kalinowsczi Czôrno-złotô  
      tożsamòsc. Kaszëbòcentriczné pis- 
      miona „Tatczëzna” i „Òdroda” (dzél 3) 
9   Karolëna Serkòwskô Rozmëszlania  
      dzesãclatnégò knôpa 
10 Eùgeniusz Prëczkòwsczi  
      Tomik Kaszëbë z Pòmrów 
11 Marian Kwidzyńsczi Wiérztë 
12 Juliusz Słowacczi Anheli (dzélëk) 
14 Aleksandra Majkòwskô  
     Bibliô dlô dzecy. Dawid i Salomón 
19 Tómk Fópka  
      Drodżi i nima w piesni wanodżi 
25 Tómk Fópka 
      Cëda òd pòcëdów swiata 
29 Dark Majkòwsczi  Niech le bądze   
      nas wicy! Kôrbiónka z Macéjã Bandurã 
31 Słôwk Fòrmella Specjaliscë i ùrzã- 
      downice. Òbrôzczi z żëcégò (dzél 1) 
35 Jan Walkùsz Matka naszich dróg 
      i naji historii 
36 Jan Dosz Pionier turisticzi 
37 Hana Makùrôt Wiérztë 

numer 4/2014 [34]
„Pomerania” 12/2014

 1   Eùgeniusz Prëczkòwsczi 
     Gòdowé spiéwë 
3   Hana Makùrôt Wiérztë 



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

34

ST
E

G
N

A

5   Teresa Wejer Balijô czarzélniców 
10 ep Pòeta Pùcczégò Wikù 
12 Róman Drzéżdżón Naju krëwia 
18 Słôwk Fòrmella 
      Specjaliscë i ùrzãdownice.  
      Òbrôzczi z żëcégò (dzél 2) 
22 G. J. Schramke 
     900 złotëch dlô dobiwcë! 
26 Fiodor Dostojewsczi  
     Przesprawa i ùkôranié (dzélëk) 
28 Wioletta Ratajczak-Toczek  
     Ana, Hana i Móna 
30 Janusz Mamelsczi  
     Gôdczi òb drogã do nieba 
32 Tomôsz Ùrbańsczi Wiérztë 
33 Bòżena Ùgòwskô Wiérztë 
37 Jan Dosz Longin Malicczi 

numer 1/2015 [35]
„Pomerania” 3/2015

2   Dark Majkòwsczi 
     Dalek òd “achów” i “òchów”.   
      Kôrbiónka z Piotrã Dzekanowsczim 
6   Bòżena Ùgòwskô 
     Stanisława Pestczi  
      natchnienia i rozskacenia 
9   Wòjcech Mëszk 
      Widzôł jô jã wczora,    
      widzã jã i dzysô (dzél 1) 
17 Aleksandra Majkòwskô  
     Krëjamné historie 
21 Violetta Mariô Pùchalskô  
     Jem jinszô 
23 Słôwk Fòrmella 
      Specjaliscë i ùrzãdownice. 
      Òbrôzczi z żëcégò (dzél 3) 
28 Hana Makùrôt 
     Wiérztë 
30 Stanisłôw Bartélëk 
      Wiérztë 

32 ep Òstałë równak spiéwë 
34 Felicjô Baska-Bòrzëszkòwskô    
      Bédënczi jôdë Tidzenia 
36 Jolanta Rubiniec  
     Wiérztë z Zemi Swiãti 
37 Jan Dosz Zygmùnt 
      Mòczińsczi. Bëlny kómpòzytóra              
       Pòmòrzégò i Kaszëb      
 

numer 2/2015 [36]
„Pomerania” 6/2015

2   Red. Kònkùrsowé dokazë młodëch 
3   Adóm Hébel 
     Toplëca 
9   Wòjcech Mëszk 
     Widzôł jô jã  wczora, widzã jã i dzysô   
      (dzél 2) 
16 Tómk Fópka 
      Sąd niebiesczi 
22 Słôwk Fòrmella 
      Quo vadis Cassubia?! 
26 Kristina Lewna 
      Kątor 
29 Artur Jablońsczi Foder 
31 Jerzi Stachùrsczi 
      Wiérztë z cyklu „Fònemiczné  
       spiéwë” 
34 Hana Makùrôt 
      Wiérztë 
35 Taras Szewczenkò 
      Wiérztë 
37 Jan Dosz 
      Aleksander Hilferding 

numer 3/2015 [37]
„Pomerania”  9/2015

2   Grégór J. Schramke  
     We Wielu znôw pòwiôdelë 
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4   Karolëna Keler Nôwëższi czas 
6   ep Gôdczi Bernata Bòyczi 
8   Tómk Fópka  
      Balada ò Rozalii Kapùcce 
11 Stanisłôw Janka  
      Złotą nitką szëjemë niebò 
16 Marzëbiónka „Przëtrôfk” jedny 
      białczi. Żëcowô tragikòmediô we 
      dwùch aktach (dzél 1.) 
22 Słôwk Fòrmella Quo vadis 
      Cassubia?! Dzél trzecy, to je, gdze jô 
      jem, i chto tuwò mieszkô? 
25 Wòjcech Mëszk 
      Widzôł jô jã wczora, widzã jã i dzysô  
        (dzél 3) 
31 Eùgeniusz Prëczkòwsczi     
      Lëteracczi debiut Gòstomczika  
       z Gòchów 
32 Jan Dosz Zabôczonô aùtorka   
      prowadnika pò Kaszëbach 
34 Dariusz Majkòwsczi  
     Przez tësąc rozmajitëch gôdk 
36 Hana Makùrôt Wiérztë 

numer 4/2015 [38]
„Pomerania” 12/2015

2   Dark Majkòwsczi  
      Lëteratura mô dawac nôdzejã. 
       Kôrbiónka z Jerzim Hoppe 
6    Jerzi Hoppe Noc w Pòdjazach 
13  Kristina Lewna Biéda 
19 Wòjcech Mëszk Widzôł jô jã 
      wczora, widzã jã i dzysô (dzél 4) 
21 Marzëbiónka „Przëtrôfk” jedny 
      białczi. Żëcowô tragikòmediô we   
      dwùch aktach (dzél 2.) 
25 Słôwk Fòrmella Quo vadis   
      Cassubia?! Dzél czwiôrti, to je spiącé  
      wòjskò nie przëszło, ale wcyg żëjemë 
29 Elżbiéta Bùgajnô Réza na zôpôd 

31 Aleksandra Majkòwskô 
     Sklëniącé pôcórczi 
34 Jan Dosz Lëst do Króla 
36 Adóm Hébel Wiérztë 
37 Hana Makùrôt Wiérztë 

numer 1/2016 [39]
„Pomerania” 3/2016

2.   Dark Majkòwsczi Zbògacenié  
       kaszëbsczi lëteraturë
6.   Karl Krefft Kasa Swiãtopôłka (dz. 1)
12. Ida Czaja Trzë klédë
16. Tómk Fópka  
       Lasné bôjczi dlô ùstnëch 
18. Elżbiéta Bùgajnô Wiérztë
21. Hana Makùrôt Wiérztë
24. Artur Jablonsczi 
       Adelë Kùik- Kalinowsczi ë Daniela    
       Kalinowsczégò antropòlogiczno-  
       -kùlturowô rewòlucjô
30. Józef Cenôwa 
       Pamiãtné dnie. Pòlsczi pòsélc w kluze 
        pùcczégò bùrméstra
32. Wòjcech Mëszk 
       Widzôł jô jã wczora, 
        widzã jã i dzysô (dz. 5)
36. Mónika Lidzbarskô, 
       Stanisłôw Frimark  
       Legeńda ò kaszëbsczich diôchłach 
  

numer 2/2016 [40]
„Pomerania” 6/2016

2.   Dark Majkòwsczi  
       Młodi piszą pò kaszëbskù
6.   Tómk Fópka Dlô dzecy 
9.   Małgòrzata Wątor Wiérztë
10. Dark Majkòwsczi  
       Jedzącë òkrëszënë…
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13. Eùgeniusz Prëczkòwsczi 
       Widzałȏ fejra Kaszëbów (dzél 1)
16. Hana Makùrôt Wiérztë
18. Karolëna Keler 
       Dzelë i rządzë!
20. Adóm Hébel 
      Szpòrt na żokach. Mùszisz tam bëc!
22. Karl Krefft 
       Kasa Swiãtopôłka (dzél 2)
25. Wòjcech Mëszk  
       Widzôł jô jã wczora, widzã jã  
        i dzysô (dzél 6)
30. Danuta Milewskô-Biôłi  
      Bëc człowiekã
32. Józef Cenôwa Pamiãtné dnie. 
       Wilhelm wòjnã wëpòwiedzôł
36. Zbigniéw A. Joskòwsczi  
      O Felix Cassubia 
      

numer 3/2016 [41]
„Pomerania” 9/2016

2.   Daniél Kalinowsczi  
       Szeptë nôdzeji
5.   Hana Makùrôt  
       Intimné mònolodżi 
        (wëbróné  wiérztë)
9.    Małgòrzata Wątor 
       Wiérztë
10. Felicjô Bôska-Bòrzëszkòwskô     
       Lëst z Łubianë
12. Grégór Schramka 
       Blós 14? Jaż 14?     
       Latosy turniér we Wielu
12. Karolëna Keler  
       W kòscele
14. Ana Glëszczińskô  
       Ò dzecach abò ò tim, czë wiãcy          
       znaczi mni 
16. Eùgeniusz Prëczkòwsczi  
       Widzałô fejra Kaszëbów. Dzél 2.

20. Katarzëna Główczewskô 
      Wëcygniãtô z „szuflôdë” historiô
24. Wòjcech Mëszk Widzôł jô jã 
        wczora, widzã jã i dzysô (dzél 7)
29. Józef Cenôwa Pamiãtné dnie.            
       Wilhelm wòjnã wëpòwiedzôł
32. Chcemë wrócëc do bôjków. 
        Z Duszanã Pażdżersczim 
        gôdô D. Majkòwsczi
35. Tomôsz Fópka 
       Bòżé dokôzczi

numer 4/2016 [42]
„Pomerania” 12/2016

2.   Dark Majkòwsczi  
       Dzesãc lat drodżi „do złoti brómë 
        zapadłégò zómkù”
7.   Kristina Léwna 
       Mita (wëjimczi)
11. Róman Drzéżdżón 
       Dastin
18. Wòjcech Mëszk 
       Widzôł jô jã wczora, widzã jã i dzysô. 
        Dzél 8.
22. Adóm Hébel  
       Òsmë grzéchów. Dzél 1.
26. Eùgeniusz Prëczkòwsczi 
       Sonetë
28. Tómk Fópka 
       Mòrtualia
30. „Stegna”. Spisënk zamkłoscë 2006-
2011. Przër. K. Główczewskô
     

Przër. Katarzëna Główczewskô i DM
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sł. E. Prëczkòwsczi, mùz. T. Kòrthals

Drëszcë
Jô do szkòłë lubiã biegac,
reno wstôjóm chãtno;
czëtac, liczëc, sã rozcëgac -
rôd to robiã skrãtno.

A nôbarżi mie wiesółkò
że móm drëszków wiele.
Z nima w dzéń i òb noc wkółkò
jô bë mógł bëc w szkòle. 

Ref. Jak le razã jesmë w grëpie
spiéwë czëc i szpôsë,
ùdba sã za ùdbą sëpie - 
kòżdi mô cos dlô se.

W szkòle czas ùcékô mile,
rok za rokã bieżi.
Chòcbë nie chcôł, ùstné chwile
są ju corôz blëżi.

Czas beztrosczi mdze skùńczony,
w pamiãc so ùcecze. 
Co je w dzectwie naùczoné
żëcé pózni rzecze.

Ref. Jak le razã jesmë w grëpie...
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