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Jak dobëc nad lëchima przënãceniama i nôłogama? Co czëje człowiek, chtëren sã jima 
pòddôwô? Skądka brac mòc do biôtczi ò swòje żëcé? Midzë jiszima na te pitania próbùjemë 
òdpòwiedzec w tim numrze „Stegnë”. 
Témë pòwôżné są równak przeplotłi përznã lżészima, bò Tómk Fópka nalôzł cos 
szpòrtowngò nawetka w niebiesczim sądze. 
A wszëtkò to z mëslą ò tim, żebë dobëc nad niechãcą do czëtaniégò pò kaszëbskù, co gwës 
téż je lëchim przënãcenim, jaczé wôrt jak nôchùdzy zmienic. Lato, czedë wiele lëdzy mô 
kąsk wòlnégò òd robòtë abò szkòłë, je dobrim cządã rokù na taką pòzytiwną pòzmianã. 
Bëlny lekturë!
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Jesmë pò drëdżi edicje Kònkùrsu „Twòrzimë w rodny mòwie”. Òstôł òn zòrganizowóny 
zôs przez dwie szkòłë, tj. Kaszëbsczé Òglowòsztôłcącé Liceùm w Brusach i Zespół Szkòłów 
Ekònomiczno-Ùsługòwëch w Bëtowie. Pòdrechòwanié kònkùrsu, razã z wrãczenim nôd-
grodów, òdbëło sã 30 strëmiannika 2015 r. w Zespòle Szkòłów Ekònomiczno-Ùsługòwëch  
w Bëtowie.
Na latosy kònkùrs òstało przësłónëch razã 64 dokazów (łońsczégò rokù bëło jich le 24!). Nym 
razã bëłë jaż trzë kategòrie: gimnazjum, wëżigimnazjalné szkòłë i maturańcë kaszëbsczégò 
jãzëka. Wszëtczé dokazë sprôwdzała i òbtaksowiwała kòmisjô, w jaczi belë: Wòjcech Mëszk 
(przédnik), Ludmiła Gòłąbk i Dark Majkòwsczi. W przërównanim do łońsczégò rokù, wedle 
ny kòmisji, widzec je wiãkszé zainteresowanié w twòrzenim w rodny mòwie. Widzec je téż 
wëższą rówiznã ùtwórstwa. Nôcekawszé dokazë dostałë môle w trzech kategòriach – òsóbno 
w kòżdim lëteracczim ôrce. Niżi pòdajemë rozrzeszenié:

Gimnazja
pòezjô: I môl – Karolëna Kòssak Główczewskô „Mòwa z Gòchów”, II môl – Katarzëna Laska 
„Dobro”, III môl – Dawid Jach „Srel”. Wëapartnienia: 1. Juliô Bùkòwskô „W lese”;  2. Jón 
Czedrowicz „Ùsôdzk ò diôchełkù Sreli”, 3. Juliô Fòrmela „Bò widzã sens”.
proza: I môl – Kacper Ronkòwsczi „Gôrczińsczi zómk”. Wëapartnienia: 1. Manuela Gòjtowskô 
„Sôren – dzejónka”, 2. Paùlëna Lejk „Młënôrz i Nataliô”.

Wëżigimnazjalné szkòłë
pòezjô: I môl – Jilona Grzëbòwskô „Requiem kù tczë zdrzélnika”, II môl – Paùlëna Depka 
Prądzyńskô, III môl – Mónika Ùgòwskô „Prôwdzëwòta”. Wëapartnienia: 1. Werónika Damps 
„Bez ùstónkù”,  2. Marta Andrzejewskô „Las”.
proza: I môl – Béata Knopik „Zôrenkò kaszëbsczégò”, II môl – Éwa Nowickô. Wëapartnienié: 
Werónika Rogalla.

Maturańcë kaszëbsczégò jãzëka
proza: I môl – Mateùsz Łącczi „Kòniokradë”
drama: I môl – Adóm Hébel „Toplëca”, II môl – Katarzëna Główczewskô „Przëtrôfk jedny 
białczi”.

Kònkùrsowé dokazë 
młodëch 
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Adóm Hébel

Toplëca

I òbrôz

Chłop balëje, czëc smiéchë, głosë, Łukôsz sã 
òddzãkòwiwô z drëchã, co za kùlisama je.
Jo, Arnóld! Të mie jeden rozmiejesz. Ta mòja 
czësto nie wié, że chłop to so mùszi wëpic. 
Pewno! Dobra, jô do ni jidã. Òna bë mia wie-
dzec, jaczé ta mô szczescé, że jô jã wzął.

Jidze z bùdlą. Pòdchôdô do dwiérzi i wali 
w nie.
Krisza! Krisza! Pòj do mie, jô ce chcã kùsa 
dac. Jô ce dzes witro zabierzã. Krisza.... jô 
bë le ce chcôł dzes witro zabrac, në pòj, jô 
ce kòchóm. Kùrwa... Krisza, òdemknij... Të 
kùrwò, òdmëkôj dwiérze, jô ce kòchóm. 
Òdemknij, bò jak jô cebie wdraszëjã, tej të 
ùzdrzisz jak chłopa traktowac! Të jes mòją 
białką! Mie sã cos nôleżi! Òdmëkôj kùrwò!

Rëczi.
Co jô rzekł. Bòże. Kriszka, pùjkù, òdemknij. 
Jô ce przeprôszóm, to tak z miłotë. Bò jô 
chcã dlô cebie cos zrobic. Witro so dzes 
pòjedzema, jô ce zabierzã. Kriszka, jô móm 
wëpité, ale witro jô nie mdã pił. Witro je 
niedzela, jô cebie dzes weznã. Jô ce kòchóm, 
pùjkù.

Ùsnȏwô na zemie z bùdlą.

II òbrôz

Pò sztërkù sã bùdzy. A jenë.

Na móbilkã zdrzi.
To ju pò dwanôsti je. Jô dzys mùszã dze 
Kriszã zabrac, żebë òna złô nie bëła. Jô jã pò 
prôwdze kòchóm i jô bë chcôł, żebë ji do-
brze bëło. Co jô robiã? Że jô so wëpijã. Ale 
jô jã zabiéróm do kina, co òna chce. Më sã 
pòznelë na gebùrstagù. To je mòjégò stôrégò 
drëcha sostra. Z tim jô niejednã bùdlã móm 
òbaloné. Òn sã ze mną we wszëtczim zgôdzô. 
I òn gôdô, że białce to mùszi nierôz na wòlą 
dac, żebë òna sã nie gòrza ò to, że chłop do 
drëchów jidze. Kò to je chłopskô rzecz. Në 
nick, terô òna pewno bãdze wadzëc, le jô 
tam dzysô dlô ni dobri bądã i mdze grało. 
Kriszka? Krisza, to jô, Łukôsz. Pùjkù, jô cebie 
baro przeprôszóm, wczora jô miôł za wiele 
wzãté. Jô béł ale głupi. Ale dzysô jô móm 
niespòdzéwnotã. W kinie lecy twój film, ten 
co të chca òbezdrzec. Co ma tam bądzema 
gò na laptopie òbzéra, w kinie to mdze rich-
tich. Kòchónô! Krisza. Krisza, të môł...

Pòwstrzëmiwô górz.
Kriszka, òdemknij mie. Wejle, òdemkłé. Kri-
sza!

Jidze za kùlisë. Wrôcô.
Tam ji ni ma. Òna pewno Kacperka do szkòłë 
wiozła. A ti Malwinë i Tomeka téż ni ma 
doma. Dze òna gò do szkòłë mia wzyc? Doch 
niedzela je. Dobra, mòże na mszã szlë bez 
mie. To téż bë sromòta bëła, òd mie fùzel 
wali jak z gòrzelnie. Jô bë sã miôł wëkãpac, 
a tej jô całą familiã zabierzã. SMS Krisza 
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napisa. „Jô móm wzãté Kacpra na wanogã. 
Za czim òn mô wzerac na twój krzëwi, spi-
ti pësk. Jak jô wrócã, tej jô bë chca cebie 

widzec trzézwégò. Abò nôlepi czësto nie 
widzec.” Në, cëż ta terô! Jô doch jich miôł 
wszëtczich zabrac. Kùrwa! Tak to je robioné, 

le procëm mie wiedno. Tima na wòlą dac! 
Człowiek tu mësli, zabrac na wanogã, swiat 
pòkazac. A ti bez òjca i bez chłopa! Co to mô 
bëc! Jô tu jem òjcã czë jaczim szôtornikã!

Bùdlã chwôtô.
To ta ji familiô tak jich bùńtëje. Kriszën òjc, 
taczi to je mądri. Szwésownik emerit. Terô 
òn so płot nowi stôwiô. Skądka òn te pień-
dze mô? Temù le tak ta gãba skôcze, jak wójt 
przëjéżdżô, tej òn pierszi do niegò jidze, jak 
cos mùszi zrobic, w tim socjalnym bùdinkù, 
abò dze w ùrzãdze jaką brómã szwésowac, 
tej òn pierszi je. Tam le so ùstôwiają i na-
sze pieńdze zabiérają. Co to je za swinia. 
Ksãdzowi òn pòmógł, cos tam na plebanie 
miôł zrobic. Taczi swiãti òn terô je, a co ten 
sã nakrôdł to jaż strach. A ta Krisza czësto 
za nim. I terô òn ji pòdpòwiôdô, że jô jem 
taczi a taczi i òna jemù wierzi. A mie nié! To 
je białka?! Òni wszëtcë na mie sadzą! Jô ju 
strzëmac ni mògã.

Pije.
A jô planë móm, dobrze żëc. Dzecë czegò 
naùczëc. A tu nick. Tegò nômłodszégò to jô 
ani pòmùjkac ni mògã jak przińdã, bò ta mù 
nagôda, że jô fùzlã smierdzã, a òn w to wierzi 
i mô strach tatka. A te starszé dzecë... to je 
szkòda gadac. Malwina do liceùm szła, bò 
dobré notë mô. Miast jak mëma robòtã flot 
zrobic, tej ta nié, a tam òni ji naladëją tëch 
głëpòtów w głowã. A ti bëńlowie, co òna 
przëprowôdzô. Cëż to są? Taczi to w żëcym 
so nie ùradzy. To nick nie robi, wiedno 
ùczosóné i sã ùczą. Jeden do gazétë pisze, 
terô òna sã z taczim pòtikô. Tam sami łżélco-
wie, cëganią, to nie je ùtcëwô robòta. A mój 
syn nié lepi – ten sã nie chce ùczëc, nie chce 
robic, bò nié. Bò òn so ùdbôł, że òn je z pa-
tologiczny familie i òn ni mùszi. I że to nibë 
mòja wina je. A co jô robiã! Żebë Krisza mie 
pòzwòlëła tëch gnojów czegò naùczëc, to jô 
bë òrnąg zrobił. A tak jô nick za to ni mògã. 
Jô chcã dobrze, a przez waji wszëtczich to nie 
jidze gnoje!
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Pije i ùsniwô.
Cemno, czëc głos „Në jo, co më przëjedzemë, 
to òn ju spiti leżi”.
Co spiti? Co? Jô spiti? Në, dze wa szła? Jô 
spiti... a wa mie rzeczëta, dze wa bëła? Jô tu 
żdajã, jô waji chcôł wszëtczich zabrac dze, do 
mòrza ma mia jachac! A wa co? Tak òni tegò 
òjca kòchają wszëtcë. Jô tu tëli robiã, a wa 
mie w rzëcë môta, wa szudrë jedne. A tej że 
jô pijã, jô pijã.... A co jô móm robic, jak tu 
mie sã tak spichô na bòk! A pijã! Krisza, pòj 
tu do mie i mie zarô gadôj, dze wa bëła!

„Dzeckò spi!”
Spi! A do tatka przińc, dobri nocë rzek-
nąc to nié! Bò të gò môsz tak procëm mie 
ùstawioné. Të pùno jedna. Kùrwò të! Jô jidã 
pic i to je twòja wina. To, że më tak żëjemë, 
to je twòja wina kùrwò, czëjesz të?

Wëchôdô. Cemno.

III òbrôz

Tej òn wrôcô roztrzãsłi.
Jô kòl drëcha mùszôł spac. To nie je nor-
malné, żebë jô doma ni mógł bëc, z biał-
ką leżec. Le co jô mògã zrobic, że jô taką 
czarownicã móm. Jô sã lëchò czëjã, jô nie 
wiém czemù.

Bùdlã widzy. Flot w barchù pòdnëkiwô i bie-
rze, òna mù wëpôdô, alkòhól sã rozléwô, 
a òn gò z zemie zlizywô.
A... terô lepi... lepi...

Rëczi.
Cëż to je za żëcé! Òni wszëtcë nie wiedzą, 
że jô bë chcôł w zgòdze żëc. Czemù òni 
tegò nie wiedzą? Jô bë doch mógł tëch 
drëchów pòsłëchac, żebë jic précz, chòcbë 
do nich i sóm żëc. Le jô tak nie robiã, bò jô 
jich kòchóm. A Krisza… Krisza mie gôda, że 
tak bë bëło lepi, jakbë jô so rôz szedł i nie 
wrócył. Mòże jo... le jô bë chcôł to wszëtkò 
jesz ùprawic. Mòże przestac pic. Ale jak? Òni 

doch mie nick szansë nie dôwają.

Pije.
Mie sã zdôwô, że òna mie zdrôdzô. Tam 
w robòce òna mô taczégò, nibë to je cwiter, 
nibë sã za dzeùsama nie òbzérô, a tej jak òn 
sã ùsmieje, tej òna sã zdrzi jak nienormalnô. 
Pùta na jedna, kòżdémù dô. A mie òna nie 
chca dac... to szkòda gadac jak długò. Òna 
na dëtczi jidze. Jesz 5 lat nazôd jô miôł fejn, 
jô swòjã firmã miôł, wëkùńczenia chëczów. 
Jô ju pózni robic nie darwôł, òd tegò lëdzy 
jô miôł, jô blós zarządzôł. Tej òna bëła jakôs 
takô żëczniészô, milszô dlô mie. A terô? Dze 
tam! Tedë we firmie krizys béł, cos bëło 
lëchò zaksãgòwóné i skôrbówka na nas wla-
zła. Jô so z tim ni mógł ùradzëc. Co jô miôł 
zrobic? Le pic abò sã pòwiesëc. Jô to pierszé 
wëbrôł. Żebë òni to wiedzelë, co jô móm 
przeżëté, tej bë tak nie wadzëlë jak terô! 

Te słowa wëmôwiô do jizbë białczi.
Le sã gòrzi z dëtkama zrobiło ju òna mie nie 
kòchô. I dzecë procëm mie nastôwiô. Jak jô 
tak na to mòje żëcé zdrzã, tej jô sã dzëwiã, 
że to jesz jidze strzëmac.

Pije i ùsniwô. Bez spik gôdô:
Jô wiém, że jô jem spiti, le co jô móm zrobic, 
skôrbówka wlazła, w dłëgach jô sã topiã, jak 
jô to móm strzëmac? Në, jô wiém, że jô bë 
miôł do robòtë jic i mòjich domôcëch wes-
przéc, le jak? Jô doch nie dóm radë. Dôj mie 
tã bùdlã, dôj!

Bùdzy sã
Co? Haló? Mie sã sniło, że mie drëch całi 
sznaps wzął. Marija Józef, paralusz... To 
mie sã le sniło. Dobra, le szluk i wrôcóm do 
żëcégò. Jô mdã mùszôł do Kriszë zazwònic 
na trzézwò, żebë òna chca gadac. Niech 
òni wrócą, bò jô tu sóm jem. Òni mie mają 
wszëtcë pòkrziwdzoné... Tu të jes, në, kùli 
tam tegò òstało? 

Widzy, że w bùdlë nick ni ma.
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Jô do Arnolda pùdã. Òn mùszi miec. To je do-
bri drëch, nôlepszi, òn jeden mie rozmieje.

Cemno.

IV òbrôz

Arnóld srarnóld. Taczi to je drëch, nick nie 
pòmógł. Òn sã terô abstineńt zrobił. Głupi, 
do AA jidze na terapiã. Chto wié, ti pewno 
pieńdze òd lëdzy bierzą a nacygają. Jô nie 
wiedzôł, że òn sã tak dô. Òn béł w separa-
cje, terô òn gôdô, òn chce do białczi wrócëc. 
Debil, do ti grëbi czarownicë òn chce wrócëc, 
tak òna wëzdrzi.

Gestama sã wëszczérzô.
Do AA òn jidze! Jakbë òn problem miôł. 
Problem to òn z białką miôł. Terô òn robòtã 
mô, pieńdze mô i za swòje pije. To nié, jemù 
je lëchò, lelek do AA jidze. Fejn rączczi do 
pôcórka złożi, w kòscele bãdze pòwiôdôł, że 
terô òn je wòlny, a ti lëdze mù energiã dôwa-
ją. Że tam òn mô richtich drëchów. A stôrëch 
drëchów të ni môsz?! Jô jem dlô cebie jak 
szôtornik?! Jak të sã za mną nie czerëjesz 
smrodze, tej jô za tobą dwa razë! Jô so sóm 
załatwił.

Bùdlã wëcygô.
Hehe, mòja malinkô drëszka. Towarzëstwa 
ni ma? 

Do bùdlë.
To nick, nicht nama nie mdze przeszkôdzôł. 
Në, nie sromi sã, òdemknij sã przede mną. 
Zarô jô przëłożã do cebie mòje lëpë, ùzdrzisz 
jak miodno bãdze! 

Pije. Jidze i ùpôdô. Sztót leżi jak dót, pózni 
wstôjô.
To le môłé techniczné problemë, ju ùpra-
wioné, wrôcómë do jigrë. 

Pije, za sztërk mù wątroba baro bòli i sã za 
nią chwôtô.

Paralusz bë to wzął, cëż tu sã stało? To ju nie 
je to zdrowié, co przódë. Jô jaką pëlã zarô 
nalézã.

Wëlôżô, wrôcô z paczétã pëlów.
Dobra, cëż to są za pële. Czekawé, czë to 
z alkòhólã mòże mieszac. A, w tëch lecón-
kach gówno widzec, taczé to je môłé. W in-
ternece cos mdze.

Pisze w móbilce.
Zastosowanié, procëmwskôzë. Nié wicy jak 
jednã na dzéń. Dobra, jedna, tej jedna.

Bierze, pòpijô sznapsã.
Aaaa... zarô mdze lepi, ech... Jô sã stôri 
robiã. 

Marë widzy.
Co Kacperkù? Romeków tata z nim w balã 
graje? Z tobą tatk téż zagraje, pózni, póz-
ni sã pòbawimë. Mëma cebie w lekcjach 
pòmòże, tata je ùmãczony. Tata pózni zro-
bi. Kacper, dôj tatowi pòkù, kò jô sã lëchò 
czëjã. Wszëtcë tatowie bëlë, le jô nie béł? 
Ale synkù, bò òni wszëtcë głupi ni mają co 
robic, a tatk je zajãti, jô ò wôżnëch rzeczach 
z drëchã gôdóm. Synkù pózni, pózni. Spier-
dalôj gnoju!!!

Bùdzy sã, „mùszi” sã napic.
A! Wątroba, jak to bòli! Zarô, dze jô móbilkã 
móm...

Bierze jã ze stołu i szturchô bùdlã, a ta spôdô.
Ach! Do składu mùszã jic, nowi kùpic.

Grzëmòt.
Na móbilkã zdrzi.
Tu gromówka mia jic? Jô so zalogùjã, wio-
dro sprawdzã... ò, ten Arnóld mô cos wrzu-
coné... jaczis cytat, wejle, terô ùdëchòwiony 
taczi, że na facebookù ewanielizëje, ha! 
„Nômòcniészi je wiedno ten, chto rozmieje 
rãce do mòdlëtwë złożëc”. I co, ten ù górë 
cos zmieni, jak më te rãce jinaczi ùłożimë... 
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He... i co? 

Za wątrobã sã chwôtô.
Bòże... në dobrze. Dobra. Panie Bòże... jô na-
wet nie wiém jak zacząc. Ma dosc długò ze 
sobą nie gôdelë... le to nie je mòja wina! Të 
bë téż tej sej mógł cos rzec, jaczi znak dac!

Na bùdlã zdrzi, za wątrobã sã chwôtô.
Bòże! Trzë znaczi bëłë, a jô béł slépi a głëchi. 
Të nôlepi wiész, że jô chcã dobrze. Jô nawet 
niechc pic. Jô prosto... Ach... Jô nie wiém, 
przez co to sã stało. Co jô móm zrobic? 
A, në jo, żôl za grzéchë, czë jak tam... Jô téż 
sã wiele wëcerpiôł, le... në dobrze, zacz- 
niemë òd tegò, co jiny przez mie mielë. Kac-
perk... òn je môłi, w przedszkòlim, òn rôz nie 
przëszedł na klasową wanogã, òni do zoo 
bëlë jachóny, a òn spac ni mógł przez mie. 
Në, co to tam je zoo? Jeden rôz... Chòc ten 
jeden rôz òn bãdze pamiãtôł. A Malwina? 
Malwina je nadwrazlëwô, òna mô ten wiek. 
Jô òd Arnolda szedł spiti, a tej jô zabéł, że 
òna z bëńlã przińdze... I òn... òn widzôł, jak 
jô sã wëwrôcóm w drodze, Malwina sã chca 
pòd zemiã zapadnąc. Pózni òna dzes szła, 
nie rzekła dze, telefónów nie òdbiéra. Biał-
ka mie gôda, że jak Malwinie cos sã stónie, 
tej òna mie zabije... I dobrze, czemù òna 
mie nie zabiła za to? Jô doch Malwince całi 
swiat skażił... Òd tegò czasa òna ju nikògò 
nie przëprowôdzô... Òglowò z bëńlama sã 
nie pòtikô. Krisza gôdô, że to przez mie, bò 
taczi òna mô wzór chłopa... A Tómk, ten 
ju je ùstny, le... jak òn béł czësto môłi... jô 
mù bôjkã pòwiôdôł. Tomeczkù, na tã zaro-
słą wòdã të le z daleka mòżesz zdrzec. Ale 
pamiãtôj, że jak të pòdéńdzesz, tej to cebie 
mòże wcygnąc. Wiész co to je? To je takô to-
plëca, òna òchli, zachãcywô, żebë pòdińc... 
le jak cebie za nogã chwacy, tej ju nie pùscy, 
haha! Tak më sã bawilë, òn ni miôł strach ta-
czich pòwiôstków. Jo, toplëca lëdzy nôprzód 
nãcy, a tej wcygô. Rôz òn sã tim wërzasł, 
tej jô kąsk regle zmienił, z toplëcë jidze 
sã ùretac, ale leno jeżlë jaczis drëch rãkã 

wëcygnie i nick za to nie mdze chcôł. Tak 
żebë Tómk stracha ni miôł. Pózni jak jô pic za-
czął... jô nick mù taczégò nie zrobił. Bic, jô gò 
nie bił, nie szkalowôł, sromòtë nie zrobił. Nie 
wiém, pò czim òn sã taczi sëri stôł, ze mną 
gadac nie chce, pôłnié òn przed kòmpùtrã 
jé, bò mie widzec nie chce. Co jô mù zro-
bił? Abò czegò nie zrobił. Òn... òn doch 
miôł tã nôdgrodã za dobré efektë, òn jesz 
w liceùm za dochtora chcôł jic, tej òn biolo-
giczny kònkùrs dobéł i miôł sã z prezydeńtã 
widzec we Warszawie. Nie jachôł, bò jô tu 
trzôsk robił i òn mùszôł Kriszã brónic przede 
mną. A tej rôz òn mùszôł dëtczi za sztudia 
wpłacëc, a w miészkù jich nie bëło... le jô 
nie chcôł.., jô chcôł le na piwò... jô nie wie-
dzôł, że to béł slédny dzéń... jô czësto nick 
nie wiedzôł. Familiô żëła, sã rozwijała, jak 
roscëna co strzód cérzniów próbùje doz-
drzeniec, a jô le przëchôdôł spiti i wëchôdôł 
bez słowa... Mòje dzecë... i białka... jô ji przë-
sy- gôł, że chòcbë nie wiém co, to jô dzecóm 
dóm wszëtkò, że òne mdą wiedzałë so radã 
w żëcym... a co jô jima dôł? A Kriszë? Òna je 
takô kòchónô. Całi ten przegrzeszony czas! 
Całi czas! Jô spiti przëlôżôł, òna te zarzëgóné 
pierznë sprząta, wëtłëkłé statczi òdkùpiwa, 
dzecë żużkała, jak jô wrzeszczôł, jedzenié 
òb noc pòdgrzéwa jak jô przëlôżôł, bùdza sã 
we westrzódkù nocë... a pózni wstôjała do 
robòtë, ùsmiéwk na gãbã òblôkała, nikòmù 
nie gôda co je lóz, żebë najich dzecy pôlca-
ma nie pòkazywelë. I nikòmù nie rzekła, nie 
narzékała... a pózni przëchôda, a jô leżôł... 
Co jô zrobił. Jô ni móm mòcë grzéchë wë-
znawac, òne są za czãżczé. Mòjich grzéchów 
nicht nie ùdwignie. Jezë Christe, wez ten mój 
krziż w smiecë wëwalë, Të i tak môsz za wie-
le do dwiganiô. Za czim Cebie jesz taczégò 
grzésznika dozerac! Mie ju nick nie ùretô. 
Mie ju toplëca chwȏcëła i nie chce pùscëc. 
Bôjczi ò tim, że chtos mòże rãkã dac... Jô ju 
za głãbòk w tim bagnie jem. Mòje grzéchë 
to nie je mój czãżôr, le tëch niedowinnëch 
pòkrziwdzonëch lëdzy, co jô móm kòl se. Nié 
mòjich dzecy, nié mòji białczi – òni nie są 
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tegò! Wszëtkò mdze znikwioné. Òstawi to, 
jô ju do ce jidã. Jak të zaczniesz pic, tej chto 
mie pòmòże? Òstani tam, jô jidã.

Wënëkiwô. Wrôcô, zdrzi na bùdlã. Szmërgô 
jã do smiecocha.
Toplëca. Jô ce kùrwò paje ùrznã.

mòji, bò co jô jima dôł? Terô je jedna rzecz, 
jaką jô dobrze zrobiã. 

Pële bierze.
Nié wicy jak jedna na dzéń. A jakbë tak 
rôz, dwa, trzë... jak trzë krziże... piãc, szesc, 
sédmë... jak sédmë przédnëch grzéchów... 
I jesz za Kacperka, za Malwinkã, za Tomeka, 
za Kriszã...

Wszëtczé zjôdô.
Czas spac... 

Chwôtô sã za gãbã i w smiecoch rzëgô.
Kùrwa... Jô nawetka tegò ni mògã richtich 
zrobic. Pëlów wicy ni ma... Co mie mô za-
trzëmóné, że jô tegò łiknąc ni mógł? 

Chwôtô sã za gôrdzel i wëmakliwô krziżik.
Znak...

Òbrôcô sã i drëżąco pòdchôdô do bùdlë 
z rozlónym sznapsã. Chwôtô jã.
Znak. I co, to wszëtkò? Tëli mie pòmògło? 
Znak môsz mie dóné i co?! Dali móm z tim 
òstac?

Chce wëpic néżkã.
Z tegò ju nie jidze sã ùretac. Jednã pòbitwã 
dobãdã, w drëdżi padnã.

Chce wëpic, le tej Krisza zwòni. Òn je tim 
baro zdzëwiony.
Krisza? Jô, jem trzézwi... jo... Jedzesz? Baro 
dobrze. Jô jesz Arnolda chcã rôczëc, òn... 
nié, ma nie mdzema piła... dobra, wiém, 
że mie nie ùwierzisz. Të môsz prawò... nie 
wierzë mie. Nie zgarôj na mie. Prosto Arnóld 
to drëch, jaczi wszëtkò rozmieje. Jô wiém, że 
to nierôz môsz czëté, le...

Łączba sã zerwa. Zwòni do Arnolda
Arnóld? Tu Łukôsz. Nié, jô niechc pic. Jô bë 
sã chcôł pòtkac, pòmòżë. Jô chcã sã zmie-
nic, a të ju to môsz zrobioné. Co? Jak sã nie 
ùdało? Chcesz sã napic? Arnóld, nie robi 
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Wòjcech Mëszk

Widzôł jô jã wczora, 
widzã jã i dzysô

Dzél 2

Stolem, chtëren dôł zôczątk rózdżi nëch lë-
dzy, terô òżëwiony, bez jich òtroków, bez 
nich przëwòłóny jak dżéna z aladinowi lãpë 
wëpłiwô. Stôwô krótkò, jawerno żëje. Jizba 
na gò przechòwała. Tak wiôldżégò rozmieje 
w se gò schòwac. Bò òn tuwò żił wiedno wie-
czorama jawerno. Kòżden gò dotknąc mógł, 
jeżlë te pò prôwdze chcôł.
– Cos w tim je – na kùńcu słowa pôdałë, 
jak pòmión wmikałë w se chëczowé scanë. 
I w nich jak grzib bëłë wrosłé. Chto gò rôz 
ùzdrzôł, ten w nim ju sedzôł głãbòk wpëzglo-
ny. I ju nigdë gò nie òpùscył. Stôwôł sã 
dzeckã, chtërno ju nie òpùszcziwô.
Rózga stolemów. Prostô do dzysô. Wiedno 
pòkôzywô, dze je ji pòczątk. Czej zdrzisz 
na drzewò, wiedno zdrok cygnie w górã, le 
w zemi nen kòrzéń głãbòk wrosłi sedzy, tak 
zarzekłé serce stolema wrosłé je i z niegò 
żëcé wëchôdô.
Òd nëch czasów do dzysdnia w słowach 
prôwda przekôzónô òsta.

– Je tu chto? – jô wlôzł w jizbã, bò nikògò 
bùten nie bëło. Zarô równak jô wëlôzł, bò 
we westrzódkù nikògò nie bëło. Jô òblôzł 
wkół całą chëcz i dali nikògò ni ma. Narôz 
pòd drzewã widzã: stoji białka.
– Pòzdrôwióm waji. Doszedł jô abò do Pe-
plińsczich?
– Witôj. Jo, to tu prawie je. Kògò të jes?

– Jô nie jem stądka.
– Tak tej za czim të przëszedł.
– Jô szukóm placu do mieszkaniô.
– To të lëchò trafił. Naszich tu je dosc.
– Le jô nié ù was, le ù Kąkòlczi.
– Ù Kąkòlczi? Doch pitôł jes sã ò Peplińczich? 
Czegò të chcesz?
– Jô ju Wami gôdôł. Szukóm placu do miesz-
kaniô.
– Tej jidze do ti Kąkòlczi.
Takô gôdka mie sã trafiła. Le cëż, ni mòże 
sã dzëwòwac ny białce. Doch skądka mògła 
wiedzec, że jô szukóm mieszkaniô ù Kąkòlczi, 
a jã jô le sã pitôł ò drogã. Dali jô ju gadac 
z nią nie chcôł, ani òna ze mną. Jesz wiele 
bãdze czasu na kôrbiónczi, czej jô tuwò za-
mieszkóm.
Pòd lasã pò prôwdze stojała môłô chëczka. 
Jô zaklepôł na dwiérze. Òdezwôł sã chtos:
– Wlézë. Jô jem tuwò.
Jô sã wiele nie namiszlôł, le wlôzł, jak mie 
głos do te przërôcził.
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– Witóm, wastno Kąkòlkò.
– Të bë chcôł tuwò mieszkac?
– Jo.
– A môsz të tëli spòsobù?
– Në, jô bë mógł tuwò robic...
– I pôłnié jesc...
– To téż.
– A co të bë tu robił? – zapita sã.
– Jô bë w czim mógł tu pòmóc. – Jô 
òdpòwiedzôł, biwszë ùdbë, że mòże za 
robòtã mie przëjimie do se.
– Robòtë je wiele. Le pòwiédz mie, chto ce 
tuwò przësłôł?
– Nen chłop, co mieszkô zarô na przódkù – jô 
òdpòwiedzôł prosto.
– A nie gôdôł òn cë cos jesz? – terô bëła za-
czekawionô mòji òdpòwiescë.
– Nié..., nick – za baro jô nie wiedzôł, jak jô 
móm gadac – le pòwiedzôł, że tuwò mògã 
spróbòwac. A... i pòwiedzôł, że terô wë 
mieszkôce tuwò sami – na ne słowa letkò 
dwignã głowã.
– Ju òn dobrze wié czemù. To je jegò robòta. 
Stôri a głupi – zamrëcza. – To ale z niegò 
dołëmón. Tak cos lëdzóm jesz rozpòwiadac. 
Mało mù jesz... – naczã chlëchac. Kąsk to 
dérowało, czej pò ji skarni kùlałë sã łizë. 
Kòżdô z nich mia tëli wôrtoscë. Dlô ni i dlô 
swiata. Chòc niastë chlëchają, czedë le chcą, 
to ną razą bëłë to jinszé łizë. Łizë cerzpieniô. 
Na taczé łizë drãgò je zdrzec. Bò tej mùszi 
chlëchac razã abò zdrzec a żdac, czej to sã 
skùńczi. Białka sã mùszi wëchlëchac.
I tak sã stało terô.
– Chcesz tuwò mieszkac – zapita sã jesz rôz?
– Jo, żlë bë to bëło mòżlewé... – tak letkò jô 
òdrzekł, jakbë nie wierzącë, że to sã dô.
– Mòżesz spac w chléwie – spùscëła òczë. – 
To bëło dosc dzywné. Le jô jesz nie wiedzôł 
czemù. Taczé jaczés wezdrzenié.
– Dzãka. A ni môce wë strachù... – jô pòmalë 
cygnął słowa.
– A czegò jô móm miec strach? – Tej wëszła 
z chëczë.
I tej jô zamieszkôł w ny wsë. Wiôlgô òna 
nie bëła, le bëło w ni wszëtkò. Chëcze, lë-

dze i zwierzãta. Kòżden miôł w ni swój plac, 
le dlô niechtërnëch placu felało. Czemù? 
Bò bëlë jinszi. Nie rozmielë żëc tak, jak sã 
żëje. Kòchac tak, jak sã kòchô. Bëło to złé, 
chtërnégò nie chcelë. Żëc z nima mógł le 
nen, chtëren je dobri. Pòdług jich miarë. Bëc 
dobrim pòdług swòji miarë nie jidze.
Wszëtkò sã mùszi zgôdzac. Czej tak nie je, tej 
to ju nie sztëmùje. Zarô sã rozlatiwô i całoscë 
w tim ni ma.
Le jô mùszôł z nima terô mieszkac. I do te 
bëc pòdług jich miarë. Jô wiedzôł, że òni mie 
mierzëc bãdą. A chto wié, mòże jô ju jem 
pòmierzony, òbtaksowóny. Ters jô sã mùszôł 
wëdowiedzec, czë jô móm richtich miarã. 
Le mòja miara nie sygła. Jô ju nie brëkòwôł 
niżódnëch pòprôwków. A czemù mie sã 
zdôwało, że mdã pòprawiony? Nie wiém, le 
cos bëło taczégò, co nie zezwòliwało mie sã 
z nima zestawiac. Nié, żebë jô jich miôł za 
jaczichs lëchszich òd se. To nié. Le zdôwało 
sã mie, że to nie je cos tak, jakbë miało bëc.
Ùłożił jô sã do spikù w nym chléwie, tak 
so damiącë przed snienim. Le wej weszła 
Kąkòlka.
– Të mdzesz terô spôł? – spita sã.
– Jesz nié, le zarô jo – jô òdrzekł wiedzącë, że 
tak pò prôwdze bãdze.
– A mie sã zdôwô, że tak to nie pùdze – 
pòwiedza, jakbë cos nie dôwało ji pòkù. – Të 
so pò prôwdze mdzesz terô spôł? – wëdôwa 
sã nawetka letkò rozgòrzonô. – Béł tuwò 
Ãdris. Te gò ju dzysô pòznôł – pòmalë szłë ji 
słowa. – Chcôł òn z tobą gadac. Jô mù rzekła, 
że të szedł dali précz. Wiész të, czegò òn òd 
ce chcôł? – zapita sã i to na tëli pòwôżno, że 
jô dostôł kąsk strach.
– Nié..., jô nié – tegò jô ju nie skùńcził. 
Kąkòlka sã czësto terô rozgòrzëła.
– Nie wiész?! Të nie wiész?! Abò zarô mie 
tu wszëtkò pòwiész, abò jô temù Ãdrisowi 
òpòwiém. Gadôj zarô mie tu, le chùtkò.
– Jô nick nie wiém – le òna zdrza mie w òczë. 
Tej jô sã dobrôł. – Jidze ò nã czarzélnicã?
– Jô wiedza... Gadôj.
– Jô jã widzôł, tam na nym smùgù.
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– Dlôcze të mie te nie rzekł?!
– Dôjce le mie pòwiedzec – jô chcôł jã kąsk 
ùspòkòjic. – Jô jã widzôł i z nią gôdôł.
– …?!
– Në, przed nym sztótã, czej jã wëwleklë.
– Co cë rzekła?! Nie òpùszczôj nick.
W nym sztërkù jô czuł, że òd tegò, co rzekã, 
bãdze zanôlégało mòje zdrowié, a mòże 
i nawetka żëcé. Mòże to je nen sąd ju terô. 
Pierszé przesłëchanié. Jô wiedzôł, że to sã 
tak skùńczi. Na pëtania mùszi òdpòwiadac. 
Mòże to bëc łża abò prôwdzëwô prôwda, 
a czasã le półprôwda. Le półprôwda to je 
i łża. Prôwdzëwô łża. Le czasã mòżno i w môł-
czenim dërchac. Le môłczenié wiedno nick 
nie przëdô, a czasã mòże bëc bez no môł-
czenié jesz gòrzi. Słowò niewërzekłé òstôwô 
w sercu, ale wërzekłé òstónie przez môg do 
drëdżégò môgù przechôdô. Czë tegò sã chce, 
czë nié wiedno samò przeléze. Czasã słowa 
wërzekłé rozmieją zapëzglëc prôwdã. Bò ta 
wiedno je takô sama. Le prôwda zełgónô sło-
wama je zjinaczonô i tej przerôzmiôc sã je-
den z drëdżim nie rozmieje, bò słowa gôdają 
jedno, a môg pòwiôdô cos jinszégò. I czej 
słowa z mëslama sã rozchôdają, tej prôwda 
przelezc w sztãdze niezełgónô ni mòże. Czło-
wiek rozmieje gadac môgã, le serca mùszą 
szerok bëc òdemkłé. Jedno i drëdżé. Prôw-
da tej wëpłiwô z serca do serca, z môgù do 
môgù i znają sã nawzôs. Jedno z drëdżim. 
Tej to jidze tak letkò so sadnąc i kôrbac nick 
nie gôdającë ze sobą. Wzerac przed sebie, 
òczama dotëkac, serce òdmikac i gadac 
dëchã nieùrzasłim. Le smiecy mie nie rëszôj. 
I tej prôwda mùszi òminąc, bò szónëje sã pri-
watnosc i smiecy sã nie rëszô. I gôdczi serco-
wi ju nie mdze. Bò słowa pëzglają mëslowé 
mëkcënë. Mëslë tej krącą sã, bë wëlezc dzes 
mògłë. I wëchôdô na prôwda bënowô, pół-
prôwda i nicprôwda. I górz, i niezgara. Tej 
gôdczi ju ni ma, je pòspólné sedzenié, a rów-
nak tak dalek òd se.
Skòrno krącëłë sã mëslë mòje wkół ser-
ca i prôwdë szukałë, nalezc jã mògłë zarô. 
I brac, i pòdôwac. Le tej przëszedł strach 

i pòwiedzôł mie:
– Czó! Òna chce òd ce ùdostac to, co cë 
pózdni midzë slépie szmërgnie. Prôwdã 
twòjégò serca wetrze so ò trôwã. I ną prôw-
dą dostóniesz, swòją prôwdą.
Nen chùtczi òbrôz przelecôł mie przez òczë. 
I jô ju wiedzôł, co sã dali stónie. Le nimò to 
jô òdrzekł:
– Pòwiedza mie, że mùszi zdżinąc...
– Lë tëli?! – widzec bëło, że górz z ni nie chce 
zlezc.
– Wszëtkò to bëło jaczés dzywné – jô nie 
chcôł ji jesz barżi rozgòrzëc i za wiele nie 
rzeknąc na rôz, a pózdni ni miec òdwrotu jô 
téż nie chcôł. – Në, nie chca zdżinąc, le wie-
dza ju, że tak sã stónie.
– A dlôcze òna cë to rzekła? Dlôcze prawie 
tobie?! – zapita mie òstro.
– Nie wiém. Skądka jô miôł wiedzec, że to je 
czarzélnica... – ters i jô zaczął sã brónic.
– Co jes ji rzekł?! – to bëło drãdżé pëtanié. 
Mòże dlôte, że jô sóm na se sczerowôł ji 
mëslë.
– Jesmë długò nie gôdelë.
– Ò to mie nie jidze, kùli czasu wa gôda, 
le ò to ò czim wa gôda! – Z nią nie szło 
rzeczowò gadac, wcyg le rika.
– To ju nie je do strzimaniô! Co tu je lóz?! – 
jô naczął gadac tak jak òna głosno. – Czë jô 
tuwò jem ò cos òbskarżony, czë co?! Wcyg 
wrzeszczenié! Pòwiôdóm Wami, że jô le na 
niã trafił i kąsk słowów më ze sobą zamie-
nilë, tej przëszlë z pòwrozã i jã wzãlë. I to 
wszëtkò!
– To nie je żódné wszëtkò! – nie chca 
pòpùscëc. – Nié. Tak të ze mną nie mdzesz 
gadac. Jô tuwò nie jem òd te, żebë z tobą 
jaczé kôrbiónczi prowadzëc. Òna nie gôda 
bëlejak i bëleco. Czej gôda, to mia co do 
pòwiedzeniô. I nie gôda na darmôka z ja-
czima przëwãdrama. Mùszało tam bëc cos, 
co jã w tobie ùrzekło. I terô të mie ò tim 
pòwiész – ne slédné słowa wnetka wëcedza 
z gãbë.
– Tegò jô nie wiém, co jã we mie, jak to 
gôdôce, mògło ùrzeknąc, le wiém, że jô... 
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– jô ùrwôł, bò jô nie chcôł gadac ò tim, co 
sã stało. Cos, co sã twòrzi midzë lëdzama, 
chtërny mają òdemkłé môdżi a serca nie 
je do wëwlékaniô bùten. Tak cos ni mòże 
szmërgac na lewò abò prawò. Kôrbiónka, na 
prôwdzëwô kôrbiónka, je do przërozmieniô 
bez nëch, chtërny kôrbią.
– Dôjce mie pòkù. Jô ju wiãcy nick nie rzekã. 
To, że sedzã w nym chléwie, nie òznôczô, że 
mùszã przechòdzëc jaczés spòwiedzë. Nié, 
tak to nie mdze.
– Żlë nie chcesz ze mną gadac, tej pògôdôsz 
z Ãdrisã. Twòja wòlô. – Wëszła chùtkò jak 
weszła. I z drëdżi stronë założëła cos na 
dwiérze, bë jô ni mógł wëlezc.
Wejle z białkama to nie jidze gadac. Co jô 
ji zrobił, że mie zasztëka w chléwie? Jô nie 
bãdã rozpòwiôdôł ò mòjich kôrbiónkach. Le 
czemù òna rzekła, że jô mógł nã czarzélnicã 
czims ùrzeknąc, że chca ze mną gadac? 
Czejbë mógł mëslë zrobic żëwima, gwës jô 
bë béł jaczima widłama bez niã przekłoti. 
Tëli w ni bëło jadowiznë. Cëż jô mógł tuwò 
dopòwiedzec? Skòrno òni jã ùtopilë, to ji ju 
ni ma. Za czim tu jesz sã wiele rozwòdzëc? 
Jô ju swiôdkã ni mògã bëc, bò ju je pò pro-
cesu. Tej czegùż jesz chca? Mòże chca terô 
sprôwdzëc, czë abë sprawiedlëwòtë òni rich-
tich doprzëszlë. Ale terô to ju je za pòzdze. 
Ju ji ni ma. Doch nie mdą chcelë ji rehabili-
towac, to je za krótkò. Tak za piãcdzesąt lat. 
To jo. Ale terô? Lepi dlô nich, bë nen swiôdk 
nick nie gôdôł.
Terô bez mie przeleca na gromistô mësla. 
Nen swiôdk ju nick wiãcy nie pòwié! To òni 
zrobią. Ãdris ju tu lecy, zbiérô lëdzy i rozegra-
cji nie mdze jesz kùńc.
Le za dwiérzama bëło cëchò...
Doch bëła ju wnetka noc, a normalné pro-
cesë są òb dzéń. Normalné...

Zasztëkóny w chléwie. Z jedny stronë, bò 
sóm jô tegò chcôł, le z drëdżi stronë procëm 
swòji wòlë. Dëch zasztëkóny w cele, a rów-
nak bez cała sã nie wëpòwie. Lżi je wząc cało 
w dëcha rãce i je dwignąc w górã i kôzac mù 

jic tam, dze sã chce. Jô nie jem ptôchã, le 
mògã nim bëc. Mògã bëc wiãcy jak nen 
ptôch, chtëren lôtac rozmieje. Òn le lôtac 
rozmieje. I zdrzã na niegò, jakno wòlnégò, 
a doch òn mô téż cało, chtërne lôtac rozmie-
je bez dëcha. I ju nie chcã bëc ptôchã, chcã 
bëc sobą bez nëch skrzidłów celesnëch, jô 
chcã dëchòwëch skrzidłów, chtërne mie 
w górã dwigną razã z nym całã. Dwigną 
wësok nad lëdzczim cerzpienim, le razã téż 
z nim mie dwigną. Ból cału zadóny dëcha 
dotikô. Dëch ò cele niech nie zabôcziwô, bò 
jegò je. Czejbë dëch cała ni miôł, tej bë béł 
aniołã.
Në, le jô wcyg sedzôł w nym chléwie. Skòrno 
jô ju tak tam sedzôł, to jô tam mógł sedzec, 
abò próbòwac wińc i... dali tam sedzec. Tej 
lżi bëło sedzec.
– Jes të tam? – jô ùczuł cëchi głos.
– Jo, jô jem – jô téż tak samò cëchò òdrzekł. 
Bò na cëż jô móm wrzeszczec, czej je cëchò 
i nen głos téż je cëchi.
– Chcôł të wińc? – głos zapitôł sã ò mòją 
wòlnotã. Bò czuł òn sã mòcnym dôwaniô 
abò braniô wòlnotë, celesny wòlnotë.
Jak letkò bierze sã taką wòlnotã celesną, 
a doch cało ni mòże bëc wòlné. Wòlny je 
dëch i robi z całã, co chce. To tak jakbë rzek-
nąc rãce swòji:
– Chcesz të bëc wòlnô?
A rãka zadowòlonô rzeknie:
– Chcã!
Tej jã òdcąc abò wërwac i szmërgnąc dalek, 
i pòwiedzec:
– Jes wòlnô! Mòżesz robic co le chcesz.
Cało ni mòże bëc wòlné, bò czej je wòlnym 
zrobisz, w zarkù zarô legnie i piôskã mdze 
zasëpóné, bë nie smierdzało.
Tej cëż mie bëło pò ny wòlnoce, chtërnã 
głos mie dac chcôł? Cało wëzwòlëc, czej 
dëch w sôdze cała òstónie. Cëż mie pò taczi 
wòlnocë? Taczi jô nie chcôł, le równak czasu 
nie bëło tëli, bë głosowi tłómaczëc. Tak tej 
jô rzekł:
– Jô bë chcôł.
– Le jô cë wëpùscëc ni mògã – rzekł głos. – 
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Bò Kąkòlka je baro rozgòrzonô, a jak jô bë 
cã wëpùscył, to bë i na mie szedł nen górz. 
A czemù të jã tak rozgòrził?
– Jô ji nie rozgòrził, to z ni nen górz na mie 
szedł. Doch jô ji nick nie zrobił. A terô za to, 
że jô ji nick nie zrobił, mùszã sedzec w nym 
chléwie. Chòc tak pò prôwdze, le jô béł 
rôd, że mie pòzwòlëła tuwò wlezc. Le z drë-
dżi stronë jô i tak tu miôł spac do rena. Le 
terô mùszã żdac na jakąs niespòdzywnotã, 
chtërną dlô mie Kąkòlka z Ãdrisã rëchtują. 
Dzysô jô jich pòznôł, a widzec, że mie baro 
pòlubilë, bò mie nie chcą wëpùscëc. Jô jem 
czekawi, co òni we mie taczégò widzą. Mòże 
òni we mie widzą jaczégòs kònia i chcą mie 
reno zaprzic do wòza, cobë jô jich cygnął pò 
drogach, abò móm pò pòlim łazëc i òrac. 
Gwës tak bãdze, bò jô z Kąkòlką nie chcôł 
gadac i tej òna mògła miec pòmëszlenié, 
że jô gadac nie rozmiejã. A nëch słów, co jô 
miôł ji rzekłé, to òna so pòmësla, że mie chto 
wëùcził, jak ne scërza jidze wëùczëc rozma-
jitëch rzeczów.
A mòżesz mie pòwiedzec, co za nyma 
dwiérzama je lóz òkòma tegò, że Kąkòlka je 
rozgòrzonô?
– Òna sedzy w jizbie i robi òdżin w piéckù – 
òdrzeknął mie głos.
– A za Ãdrisã òna nie szła? – jô sã zadzë-
wòwôł.
– Nié, le Ãdris sóm tuwò béł dzysô przëszłi. 
I tej òni głosno ze sobą kôrbelë. Ãdris nié rôz 
tuwò przëchôdôł, le slédnyma czasama je 
òstrzészi.
– Słëchôj le. Ni mógł bë të tam do ni jic 
i pòwiedzec, że ni mùszi mie na noc za-
mëkac, bò jô nie pùdã, bò jô ji doch gôdôł, 
że jô chcã tuwò zamieszkac.
– Tegò jô nie zrobiã – òdpòwiedzôł chùtkò 
głos. – Czej òna je rozgòrzonô, to lepi z nią 
nie gadac. Tej to mòże bëc czësto lëchò.
– A cëż òna taczégò mòże zrobic? – jô jã 
chcôł wicy pòznac.
– Òna mô złé za sobą...
– Wëzdrza mòże i kąsk jinaczi, ale żebë zarô 
złé? – jô béł tim zadzëwòwóny. – Mie sã 

zdôwô, że mòże czejbë z nią pògôdôł, to bë 
i tak sã nie gòrzëła. Le ni mia òna z kim gadac.
– Mòże i môsz prôwdã, le lëdze ze wsë gôda-
ją, że mô złé i tak mùszi òstac – béł baro 
gwësny te, co miôł rzekłé.
– Le tej jã zawòłôj. Jô z nią sóm pògôdóm.
– Jô do ni nie pùdã. Jô ju gôdôł, że òna je 
rozgòrzonô. Chto wié, co z te bë mògło wińc.
– W kam ce chòba nie zmieni – jô ju ti gôdczi 
strzëmac dłëżi ni mógł.
Czemù òn mie rozpòwiôdô, że òna je 
rozgòrzonô? Doch skòrno chto je rozgòrzony, 
to wiedno taczim nie mdze. A jak je, to syg-
nie z nim pògadac i górz przeńdze. Do cze 
jesz przëwòłiwac do te złé? Nie sygnie te 
gòrzu, że jesz lëché mùszi przëwòłiwac. To 
sprawë nie ùprawi, a mòże bëc bez to jesz 
gòrzi le.
Jak sã człowiek gòrzi, to i złé mô lepszi 
przëstãp, a je i tak, że czej sã człowiek gòrzi, 
to i złé mòże miec zrobioné. Le wiedno to 
gòrzi sã człowiek. Chòba, że złé wlazło do 
westrzódka.  Ale samò tam nie wléze, czej 
dwiérze mdą zasztëkóné.
– Le chto gôdôł, że dwiérze mùszą bëc szerok 
òtemkłé? – narôz dôł sã czëc głos Kąkòlczi. 
– Sygnie le môłô dzura, bë wëlezc. – Czëła 
mòje słowa, bò jô gôdôł sóm do se i prawie 
tej mùsza nańc.
Głos zdżinął. Mùszôł òn dze pònëkac, czej jã 
ùczuł.
– Jô widzã, że të chcesz wëlezc. Wëlézesz, jak 
jô cë zezwòlã – wëstãka.
– A dze je Ãdris? – jô sã zapitôł.
– Przińdze, jak mdze czas. Nié twòja to je 
rzecz wiedzec, czej òn sã tuwò pòkôże.
– Òn nie przińdze. – Widzec bëło, że górz 
ji przeszedł, le wlazła w niã terô jakôs 
przemëslnota. – Takô je prôwda. Wë jesce 
pò niegò nie szlë.
– Tuwò ò Ãdrisa nie jidze. Të wiész.
– Tej mie wëpùscce...
– A co zrobisz, czej ce wëpùszczã? – zapita, 
gwësno chcącë mie sprawdzëc.
– Nick. Jô nick nie zrobiã, bò cëż jô mògã 
zrobic?
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– Pùdzesz précz. To zrobisz.
– A nie je mie wòlno? – jô widzôł, że terô 
ju jidze z nią gadac. Tak jô so mëslôł. Górz 
mùszi przeńc.
– Nié, bò të jes swiôdkã. Dlôte jô ce nie 
wëpùszczã – doda jakbë chca pòcwierdzëc, 
że òna mô nade mną górã.
– A czë tu jaczi sąd je? Bò jô ò niczim nie 
wiém – jô cygnął gôdkã, bë jak nôwicy sã  
wëdowiedzec. Szło ji ò nã czarzélnicã. Jô ju 
dłëżi ni mógł ùdawac, że nie wiém ò co ji-
dze. Temù jô mùszôł le mëslëc, bë ji nazôd 
nie rozgòrzëc. Dzywno mie bëło, że nie szła 
za tim Ãdrisã. A mòże ju kògò mia wësłóné. 
Mòże głos chùtkò pònëkôł, a òna le przëszła 
mie pilowac, bë jô nie wëlôzł dze czasã.
– Nie gòrzë mie! – wrzasnã. – Jô cë dóm sąd. 
Czejbë òn tuwò béł, jô bë z tobą nijak nie 
gôda. Nie wiész të, że to mòże bëc zarô twój 
kùńc. Tuwò jesz nicht, chto sã pòtikôł z cza-
rzélnicą, ni mòże tak letkò ùńc.
– Le jô nick nie zrobił!
– Mòże jo, a mòże nié, le to ni ma niżódnégò 
znaczeniô w nym sztóce. Czarzélnica zdżinã, 
a të jes kòl tegò béł. Terô mùszisz mie 
pòwiedzec co të z nią na nym smùżkù robił. 
Bôczë, òd tegò, co mie rzeczesz, mòże za-
nôlegac, co dali z tobą bãdze.
– Tej jeżlë zełżã...
– Tej lepi nick nie gadôj, wińdze na jedno.
– Tej pòwiédzce prosto. Chcëta wa mie 
ùskrómnic? – jô to pòwiedzôł dosc òstro 
i cwiardo, bë na rôz zakùńczëc tã słowną 
gôdkã, chtërna ju do nicze nie prowadzëła.
– Jesz kąsk, a jô ce sama widłama przekłójã, 
bez niżódnégò Ãdrisa.
– A co jô tobie zrobił?!
– Mie nick, le... – ùrwa.
Terô jô sã dobrôł. Òna mësla, że to prawie 
przeze mie òni jã zabilë, a mòże nawetka i jô 
jã sóm móm zatłëkłé. Dzywno je ta białka... 
Ji wezdrzenié òczów...
Doch jo! Òna mùszi bëc nënką ny czarzél-
nicë. Jo! To je prôwda. Temù òna na mie tak 
nastôwô.
– To bëła mòja córka... – zarô pò tim mòjim 

przemëszlenim przëszłë ne słowa. – To bëła 
mòja córka – pòwtórzëła jesz rôz.
Jô ani òna nick wicy ju nie gôdelë. Za sztót 
òdemkłë sã dwiérze. Białka tak rozgòrzonô 
terô sta przede mną żôrotnô.
– Jidzë, jes wòlny – spùsca głowã i zeszła mie 
z drodżi. – Jidzë, bò zarô mdze tu Ãdris.
– Wiéce, że jô z tim nick pòspólnégò ni móm.
– Wiém, jô mëszla, że to przez cebie, że to 
twòja robòta.
– Le terô mie to nie interesëje, tim barżi, że 
òfiara mdze wiãkszô. Bò i mie sã zdôwô, że 
të téż zdżiniesz. Jes tuwò przëlôzł... Tuwò 
nicht nie przëchôdô... Le të. Të jes sóm jima 
pòkôzôł, że cknisz do czarzélnicë.
– A të téż nią jes? – terô jô béł czësto òd 
se. Mëma i ji córka to tak prawie je. Ne 
dwa miałë w ny wsë czarzëc. Le dlôcze ji 
córka bëła skôzónô, a doch i Ãdris tuwò 
przëchôdôł. To òn ji wząc téż ni mógł? Cos 
tuwò nie graje.
– Të téż mùszisz? Nie jes nick lepszi òd Ãdrisa 
i tëch tuwò.
– Mòże i nie jem. Tegò jô nie wiém. Le terô 
cëż jô móm robic?
– Co të môsz robic? Nie wiész? To òni cë 
pòwiedzą. Le żdôj na nich.
– A co chcôł Ãdris òde mie? – jô chcôł sã  
ò nim wiele wicy wëdowiedzec.
– To nie je mòja rzecz. To je twòja spra-
wa. Nie stanął jes w nym czasu pò stronie 
sprawiedlëwòtë, le jes so stojôł mëszlącë, 
że jak tak mdzesz stojôł, to nicht ce widzec 
nie mdze. Tak to nie pùdze. Czej czegòs nie 
wëbierzesz, to jinszi zrobią to za cebie. Wied-
no mùszisz pò jaczi stronie. Jaczi czas mòżesz 
sã przëzerac, le to długò warac ni mòże. Bò 
przińdą a ce wëwleką na plac i jedny z drë-
dżima bãdą na ce szkalowelë. A të mdzesz 
stojôł i tegò szkalowaniô nie strzimiesz. Bò 
tegò szkalowaniô strzëmac nie jidze.
– A co bãdze z tobą?
– Ò mie sã nie jiscë. Móm tuwò swój plac. 
Òni gò nie rëszą. Wòlą mie miec żëwą.
– To bëc ni mòże. Skòrno twòja córka zdżinã, 
to... – letkò mie gadac nie bëło, bò cerzpie-
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niô òblec w mitczé ruchna sã nie dô. Ból ji-
dze zakrëc, le òstôwô.
– Jô wiedza, że tak bãdze. Jô ji gôda, le òna 
nie chca czëc negò gôdaniô.
Widzącë no ji cerzpienié jô ni mógł te tak 
òstawic. Jô sã chcôł co wicy dowiedzec ò ny 
czarzélnicë. Tej jô rzekł:
– Pùdã do Ãdrisa.
– Jak tobie je mało, tej jidzë. Żëcô òni tobie 
wząc ni mògą. Mògą cë le dac smierc, le żëcô 
wząc ni mògą.
– A jakùż wë mëslice, czë òni tuwò przińdą 

terô, òb noc?
– Jô ju cë gôda, że Ãdris tuwò béł, le jô mù 
mia rzekłé, że të szedł lóz.
– To jô wiém, le czë òni wami ùwierzą?
– Mie òni wierzą, czasã jak nie wierzą, to 
i tak przëjimają to jakò wiarã, bò tak je dlô 
nich lepi.
– Në jo, to jô pùdã spac.
Òna jakbë te nie czëła, wezdrza w niebò 
i naczã cos cëchò do se gadac. Pònemù sã 
òdwrócëła w stronã chëczë. I tak gôdającë 
szła so précz.



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

16

Tómk Fópka

Sąd niebiesczi

Czedë sądu dzéń nadcygnie
Trąbów głos lud z grobù dwignie
A łiskawica rozwidni

Niebné, sądowë wiżawë,
Dze codniowé naje sprawë
Sóm rozsądzy Bóg łaskawi

Wëcygnioné bãdą grzéchë
Spòd zabëcô czasu pichù
A archaniół z mieczã, Michôł

Co òn je òd dobri smiercë
Mdze wprowôdzôł Bòżé òwce,
Cobë kòżdi mógł sã zmiescëc

A wëjawic swòje czënë
Nick nie pùdze w zabôczenié
Nie pòmòże téż zwòlnienié

Òd doktora internistë
Le czëtóné bãdze z listë
Pò nôzwëskù. Mdą sã jiscëc,

Że to dôwno temù bëło,
Że nié takô bëła òrądz,
Że na wszëtkò mògą przësąc,

Że w całoscë, że pò prôwdze
Bãdą òbgrëzywac nokce
Rëczec jak zwierzãta w klôtce

Zãbów bãdze szrëwòtanié
Białcësków głosné chlëchanié
Na se dzywné pòdzéranié

Ti na tëch tam, ti tam na tëch
Ksawér, jakbë miôł co wzãté
Bãdze sã pò głowie pãcôł

Sztazja, w sëkni niedopiãti
Bãdze wzewac wszëtczich swiãtëch
Gùst òdmôwiô Noster Pater

Długô réga na sąd czekô
Gréta chca sã z przódkù wepchnąc
Leno sã tłómacza lëchò

Że mia kòmbatancczé kwitë
Za szmërgniãcé bùlwą z mitë
Czej z Brukselë VIP zawitôł

Bë sã nie dłużëło stanié
Kôzôł Rafôł wząc, archaniół
Instrumeńta, a do graniô

Rôcził nôbëlniészich z karna:
Brahmsa, Bethowena, Bacha
Mòzarta, Szopena. Sadła

Róta prima mùzykantów
I naczwarza miliard taktów
Do trzech przëkluczowëch znaków

Grają chùtkò i pòmału
Cëchò, głosno i tak dali 
Pòdskôcënk dają òspałim

Tëma w gòrzu nerwë zybią
A plimplocą, a kòlibią
A timczasã òbgadiwô
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Slôdë, co pòd sąd kòlejczi
Jakbë zrobic sztrejk niebiesczi
Kòmitet òbiwatelsczi

Zebrałë sã swiãté krowë
Związk założa zawòdowi
„Żdającëch w Rédze Sądowi”

Jich prowadnikã Lecëpiérz
Nowé pòstulatë klepie:
– Cobë stojało sã lepi!

– Cobë delë depùtatë!
– Cobë sąd béł z rëchcenwalta!
– Bë béł kòżdi równo swiãti!

Bez pòsłańca archanioła
Gabriela przekôżą słowa
„Gòrzczé żôle” – wersjã nową

Do nôwëższi z górów Górë
Cygną lëdztwa dłudżé gónë
Długò ju ni mają spóné

Czedë tak kòl sebie stoją
To tamsam co blëznym zbroją:
To pòsłodzą picé solą,

To naleją w bótë sokù,
To wësadzą w lëft kąsk prochù,
Tu wëstraszą, tam kòl smrokù

Schòwią starków sztëczną szczãkã
Tam na dëtczi grają w damkã
Òmëlëcą, z rãczi w rãkã

Jidze towôr bez pòdatkù
A skòpicą mają statków
I dlô òjców, i dlô matków:

Ruchna biôłé i lilewé
Lék na mùnie, co są krzëwé
A ùkradłi przez dwùch miesądz

Co chto chce – letkò dostónie:
Je sëczenka do kòmónie

Mòże sledze miec na pôłnié

Kùrs szukaniô grzéchów w głowie 
Jak przejachac sã na krowie
Narodowi Fùńdusz Zdrowiô

Sprzedô chòrim nié za drogò
Jak zapùscëc sëwą brodã
I òpùscëc swiat za młodu

Swiãti Pioter ju tobakã
Gòscóm dôwô, ti ze szmaką
Cygną w nozdrë, starka stãkô:

– Jenkù, dobrô ta tobaczka
Dôjce jesz dlô mégò zãcka
Òn tak lubi. Sôrk dlô Macka!

Sznëptuchama w wiôldżé grochë
Wëcérają pò tim nosë
A czichają pòd niebiosë

Jich! A czich! Grzmòt jidze w blónë
Pò kaszëbskù wësziwóné
Szkòłë te nôbarżi znóné:

Tej żukòwsczé trzë mòdroscë
Chmùra z haftã je wejrowsczim
A na kòżdi, wiatrã niosłi

Sedzy krôsniã a sã smieje
Nick to, że kąsk mòcnò wieje
A słunuszkò z sercã grzeje

Smieją sã, bò òbczas sądów
Téż ò smiésznosc nie je trudno
W całoscë, jak jakô pludra

Klapertina ze wsë pierszô
Robi ze se wiele lepszą
A na sąsôdów nôdłëgszą

Lëtaniją gadac mòże:
– Ùważce so, dobri Bòże
Same gôdczi kòl nich kòzé
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Żódny mòdlëtwë nie zmówią
Spią ò gòdzënã za długò
Slësczé trapë, jem sã spùrgnã

Czej pòdlôżała pòd dwiérzë 
Cobë pòdczëc, prost na krziże
Jem zlądowa z trapów wiżë 

Òn jã zdrôdzô, òna jegò
Brifka czãsto do nich biegô
A jich scyrz, przësygnąc mògã

Że pół wsë miôł w piãtë żarté
Stark piãc mòrgów przegrôł w kartë
Dzecëska są tak òbdzarté

Że sóm rek bë sã zlitowôł
Òna – krôwcka, òn z Òrzłowa
Bez pół nocë trzôsk na słowach

Drëdżi pół cos straszno trzeszczi
Mòje chłopskò bez to nie spi
Chce bëm pòzbëła sã kòszli

A wëmiszlô, a cëdëje
Niglë kùrzëskò zapieje
Ze trzë razë më òbòje…

– Të na sądze, czë sã chwôlisz?!
Wzął, Nôwëższi białkã zgromił
Kôzôł w czësccu ùplesc dlô ni

Wiôlgą czipã a w ni żnije
To towarzëstwò ji miłé
Zabédowôł na lat czile

Jaż òdùczi sã klapaniô
Na jinëch ùstëgòwaniô
A timczasã drëdżi kaną

Przede Bòga lica strodżé
Próbùją całowac w nodżi
Le cherubin, czej są krodzy

Trzimie w szturze kąsk za smiałëch
Òdgòniwô: Dali! Dali! 

Jaż hòlëje w niebny sali

Prawie w rédze je nôpierszi
Rojber Stach, z tëch wnetk nôgòrszich
– Chcôł jem satkã pòmòc niesc ji

Niepòtrzébno sã wëriwa
Ze starëszkama tak biwô
Nie zrozmieją a tej: léj gò!

Krzëczą. Trzëmac! Łap kradélca!
Zmiłowanié, Panie, miéjce
Kòtë z bùnków bãdzesz wiskac!

Stoji Rózków Franc, òchlapùs
Co sã na smierc łoni zapił
Co sztót z nerwów blësã drapie

Në… jô… tegò… Jô ni mògã
Cerpiec za to! To kòlega
Zachãcywôł: Nëże, szkòda

Cobë bùdla òsta całô
Pózni drëgô, trzecô, mało
Wcyg le bëło i sã stało…

A co z dzôtkama, kòbiétą?!
Białczi zdrówkò miôł wëpité
I za starkã, cotkã Gitã…

Bãdze pita, co le ò se
Rozmiôł za żëcégò mëslëc
W nôòstrzészim, piãc lat, pòsce!

Szkólnô doprzëszła do głosu
Co mia cop ùplotłi z włosów
A co włos, to złosc – na knôpów,

Na dzéwczãta, co jich w szkòle
Wcyg za głëpstwa kôra bële
Co sã ùczniowie ji belë

Sóm direchtór téż béł w strachù
Gôdôł, że to baba-diacheł
Cwiardô jak òd piécka kachel
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A nôwikszą robia krziwdã
Czedë gadac zakôzywa
Dzôtkóm pò kaszëbskù. Z chléwa! –

Rëcza. – Jesta wa wëlazłi?!
Jesz rôz chto mie pòlsczi skazy
Mdze pò skłach pòtłëkłëch łazył! 

Bògù lëftu jaż zafela
Kôzôł zeblec jã na gòło
I wëpôlëc, chòcô wëła

Calëszińczi nasz alfabet
Żebë nigdë nicht nie zabéł
Że to nôwôżniészé prawie,

Cobë gadac pò kaszëbskù
(Je téż jinëch pôrã rzeczów)
Sztrôfã taką zadôł òstrą

Czej sã szkólnô głosno dzarła
Przë „o” z dakã, wëszedł z karna
Mòrdôrz, co gò nick nie barnia

Za òkrutné krwie przelanié
Niedowinnëch mòrdowanié
Miôł pieczelné na se szchanie

Òd noszeniô diôbłóm smòłë
Co w ni dëszë czôrné mëlë
A przë szpérze młińsczé kòło

Ùrzeszoné, bë co krokù
Czuł bòżégò mòc wërokù
I tak òd sprzed wòjnë rokù

Szatan-stróż tej òpòwiôdô
Co sôdzewi tam wëstwôrzôł
– Pòdług mie, òdpòkùtowôł

Co przeskùrził béł za żëcô
Temù, Panie, proszã ò to,
Bë dac pòkù jegò dëszë

Przëmknął Pón Bóg lewé òkò
Kąsk na diôbła wezdrzôł z bòkù

Taszã z gromama òdsztëkôł

A wëcygnął grzmòt ògnisti
I ùczidnął kòło młińsczé
Co przë szpérze miôł je grzésznik

Bògù dzãka! Chwała Bògù!
Mòrdôrz szósti rôz sã żegnô
Copającë wnetk sã pòtknął

A na czôrnégò wlôzł ògón
Zawëło diôblëszcze, pòmión
Szedł łiskawicą pò niebù

Wej, ùrzãdnik z kwitów hùrmą
Rozliczóny je za służbã
Za to, że z gòdzënów ùrznął

To piãtnôsce minut, dzesãc
Delegacje brôł przez miesądz
Nick, że rosła sprawów kòpa

Co załatwic flot òn miôł je
Jemù sã nie spiesza. Czile
Wniosków w szëflôdach zadżinie

Ten tu nie je druczk pòprawny
Pòdług nônowszi ùstawë
Nie pòradzã nick! Béł prawie

Przë ti sprawë rozsądzenim
Prokùratór, co sëmienié
Groza z głowë mù wëlenim

Za sta dokôzów nôkrzewszich
Pòstrzód paragrafów łeb skrił
A próbòwôł brónic: – Wezce

Ùważce sobie, Nôwëższi
Że je prawò nié nôlepszé,
Co parlameńt je wëmëslił

A prezydeńt nie przekreslił
Miéjce łaskã! Rzekł Bóg: – Pies jes!
Co sznëkrëje dzes pò miesce



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

20

Zamiast doma sedzec w bùdze!
Niech tëch dwùch stąd zarô pùdze
A òprzestónie mie mùdzëc

Do drëkarnie! Przëkôzania
Lëdzóm dóné przez Ôbrama
i Mòjżesza, a lëtanią

Do Kaszëbsczi Bòżi Matczi
Wëdrëkòwac. Téż pòdrãcznik
Do religie, jak sã patrzi,

Znaczczi z biôłim cùmmùlusã
Wëdac mają za pòkùtã
Tak, cobë nie sôda mùcha

Wtim probòszczowa gòspòsza
Co sëdzała jak kòkòsza
Sprzëti ławë, z wiôldżim kòszã

Pòliticzno dosc zawzãtô 
Co to radia słëcha chãtno
Wstała a prawiła gãsto:

– Bò to wszëtkò wina rządu!
Òn òkrôdô lëdzy z wzątkù
Nijak nie je to w pòrządkù

Ne parchaté pitë, citë
Zusë, krusë, celulitë
AA – a i tak są spiti

A do mòpsów, gòpsów łażą
Pò wspòmóżkã. Czësto darmò
Jiny robią kòłoważą

Cãżką robòtą w swim żëcym
A ti zdrzą, bë kaskã chwëcëc
Cobë jich nie wzãło z mòcë

A ju ùrząd pòwiatowi
Nie dô krziwdë jima zrobic
Jak nie robic, a zarobic – 

To dzys młodi mają w głowie
Starków zemiã wnetk w pòłowie

Wësprzedónô pòd bùdowë

Le sztudrowac, tej za greńcã
Nie żeń sã, chòc môsz ju bëńla
Rób karierã, môsz czas z dzeckã

Państwò cë òbetrze rzëckã
Dô emeriturczi përznã
A familiã diôble bierztã!

Niechle mëmka nie jagùje
A òd dôwna mô te bóle?
Dochtór zbadôł, czë sztëmùje?

Czë pò równo serca z dëszą?
Mòże w cele sã nie miescą?
Czasã je tak, tedë pleszczą

Czipczi-òczipczi do lëdzy
Tu bë prosto lék sã przëdôł
Gwës cos móm. Jem tegò bòga…

Je! „Mùskòwô draszmaszina”
To pòmòże. Jakbë ni mia
Nalézã, co jiné, ninia

Taczi recept z kòszã białce
Przëdôł socjalistów kanclér
Chterën sôdł pò lewi rãce

Tegò, co nen sąd prowadzy
Jãlë sã ti z prawi wadzëc
A Bóg smieje sã z jich zwadë:
 
Précz! Tec deksteram wôżniészé!
Chto je z lewi, ten je grzésznik!
A wa, z prawi, nick mądrzészi!

Lewi, lewi – same plewë!
Prawi nie rozëmią mòwë!
Nôród! Spòlëzna! Do szkòłë

Wësłac całą prawą stronã,
Czej takô niedoùczonô!
Co?! Wa dejã swą skażoną,
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Tegò reka z Mar(k)sa rodã
Nóm wmòdliwôta? Pòd szpôdã
Trafita! Wa głëpcë! Zgroza!

Pón nad Pónë krzëknął z gòrzã
Jeden bë drëdżégò zeżarł!
A dze rozëm?! Jôch a pòmsta

Gòrnią w cemżi lëdzczi sprawë
Namkłé móm, chto lewi, prawi
Bądz tu mądri. Wez tu zbawie…

Spùscył pôlc sã na dół listë
Na nôzwëskò òrganistë
Co le wëbòléwôł wcyg wstec,

Żë gò blëzny nie rozmieją
A mającë żôlskò ò to, 
Tej-sej zrobił swiniarëją

I zmieniwôł Jón robòtã
Nawëpisôł w internetach
Nôrozmajitszé bëleca,

Że gò krziwdzą bez rok całi,
A òn taczi je spaniałi
Swòją rãką wiersz widzałi

Piąti, szósti a szesnôsti
Lëtrama na papiór dostôł
Wnet w pòétã je ùrosłi

I nie widzą, a nie chwôlą
To zastawi sã stowôrą
Nié za wiôlgą, ale nową,

Dze, chòc sódmé grô skrzëpice
Téż trzimają gò dlô wicu
Swiat nié raką, wiedno przék wcąg

Jidze z wëszczergą do Jana
Zamiast z wiérzkù brac smiotanã
Òn le depce przë òrganach

Bòżô łaska gò nie mina
Terô pierszi je kalikańt

I wëstwôrzô pòrëch w pipach

Czedë lëftu dotëgùje
Same płëną Alleluje
W niebną krôjnã. Chtos szpókùje

Miészô mir a bezpiek mòdri
Pùscył sã szandara niebny
I dze jasón króną przëkrił

Pażãc cénią malëtëchną
Nalôzł, wej, malinczé dzeckò
Co to płaczka baro mòckò

Skąd dzeculkò, kògùm matka?
Jął docëgac sã szandarka
Lulacza dôł. – Pùdzkôsz spatkac – 

Mówi, a to môłé drze sã
Rozeblôkł, zmienił pielëchã
Sygnął rãką za pazëchã,

Bùdlã z mlékã z Mléczny Drodżi
Dôł do picô. W rãczkã włożił
Grochòtkã. W pòdëszkã młodzy

Natkôł, cobë robia w nocë
Mù na ùszkò. – Dlô ce
Bãdą szumkãłë. Na płoce

Wiszą a sã sëszą z piszków
Pielëszczi. Szandara Skrzińsczi
Dostôł ùrlop tacerzińsczi

A wspòmóżkã dlô samòtnëch
Òjców, tak jak òn je, dzetnëch
Kònie sã skrzëdlaté w kòpli

Pôsają na niebnym kléwrze
Rżą, bò zamknãłë sã dwiérze
Za szpetôklã, co dopiérze

Sã zakùńcził. A chto nie spi
Niech mù sã ti nocë przësni
Całi ten nasz Sąd niebiesczi J
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Dzél pierszi, to je kaszëbskô rozegracjô i co 
z ni wëszło

Je sobòta, ju krótkò wieczora. Kòl dwiérzów 
do chëczë òglowò znónégò kaszëbsczégò 
dzejarza Leszka Kanynczi-Trusowsczégò 
czëc bëło krótczi, ale głosny zwónk. Leszk 
pòdniósł sã zgniło z zesla. Pòmalinkù 
pòczurpôł do dwiérzi, òdemkł je i ùzdrzôł 
kòmùdné lica swòjegò drëcha, téż wiôldżégò 
lubòtnika Kaszëb ë rodny mòwë Staszka 
Jimroch-Jiscewsczégò.
– Witómë na Kaszëbach! – wiesoło rzekł 
na przëwitanié Leszk. Staszk letkò sã 
ùsmiéchnął, ale widzec bëło, że nie bëło mù 
za baro do smiéchù.
– Witóm – òdrzekł Staszk i ùscësnął rãka drë-
cha. – Fejn je czëc, że chòc sztërk mdã zôs na 
Kaszëbach.
– Në…, ale ò co ce jidze? – spitôł Leszk i kąsk 
ùwôżni przëzdrzôł sã Stachòwi. – Cos tu nie 
je richtich. Chtos je dót?
– Nié – òdrzekł Stach, mȏchnął rãką 
i pòkrącył głową. – Zarô cë wszëtkò pòwiém.
– Në, tej pòj do jizbë i sadnij so. Widzã, że 
brëkùjesz wierã cos mòcniészégò na rozwie-
selenié.
– Jo – òdrzekł z wëmùszonym ë lëbawim 
ùsmiéwkã na gãbie Stach i zarô sôdł w baro 
miãtczi i głãbòczi zesel, w jaczim jegò slôdk 
nalôzł sã krótkò niwiznë pòdłodżi.
– Béł jem w ùszłi weekend na kaszëbsczi 
rozegracje w najim dodómie kùlturë – rzekł 
Staszk.
–To fejn, że jes béł na rozegracje – wieso-

ło rzekł Leszk jidącë w stronã stołu z bùdlą 
Ballantine’a – bò wëzdrzisz tak, jakbës béł 
na pògrzebie. Ale zarôzka bãdze cë wieselni. 
Òbôczisz.
– Widzã, że cë sã pòprawiło – rzekł Staszk 
zdrzącë na flaszkã, kòle chtërny zarô stanã 
bùdla colë i dwie zacht szklónczi.
– Jo – òdrzekł wcyg wiesołi Kanynka-Tru-
sowsczi. – A chto zakôże biédnémù bògato 
żëc? Tëlé lat jesma rakòwelë i mielë bë jesz 
nick z tegò żëwòta ni miec?
Zëmny napitk pò krótczim czasu zaczął 
pòmalinkù dżinąc w gôrdzelach chłopów.
– Wiész – rzekł Staszk – jô béł jidzony na tã 
kaszëbską rozegracjã i jem ju czësto òd se.
– Bòże Swiãti! – szpòrtowno zajiscył sã Leszk. 
– A cëż strasznégò sã tam stało? I gdze to 
bëło?
– Tam kòle nas w miesczim dodómie kùlturë.
– A wcyg mieszkôsz tam gdze przóde, në… 
tam, gdze sã drëwnym z Trzëgardu do 
Swiãtëch Górów jedze?
– Jo, dërch żëjã w ti mòji Biôłi Strëdze, ale 
cëż to za żëcé! Wezkôj so wëòbrazë, że na 
kaszëbską rozegracjã rôczoné mielë pòlsczé 
karno, co spiéwało leno bòsoantkòwsczé 
piesnie. Mëslôł jem, że tegò nie strzimiã. 
Wszëtcë wkół gôdelë blós pò pòlskù jakbë 
naji mòwë zabôczëlë. Wiele lëdzy zresz-
tą tam nie bëło przëszłé. Bëło jesz jaczés 
karenkò piesnie ë tuńca, co pòkôzało czile 
kaszëbsczich tuńców, ale czej mielë cos rzec 
ò se, to téż pò naszémù nie gôdelë. A jak 
spiéwelë jakąs jednã piesniã pò kaszëbskù, 
to tak pòlaszëlë, że… Ehh, mëslôł ju jem, że 

Słôwk Fòrmella

Quo vadis Cassubia?!
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szmërgla dostónã. Leno jeden gòsc, wiész, 
nen pòeta ë dolmôcz Armatowsczich Pioter 
bëlno wërecytowôł czile dokazów w rodny 
mòwie. Ale to ju bëło wszëtkò. Kaszëbiznë 
na ti rozegracje bëło mòże co nôwëżi czi-
lenôsce procent. A tak to wszëtcë szlabro-
telë le pò pòlskù i spiéwelë blós te stôré 
bòsoantkòwsczé chòranczi. „W zielonym 
gaju” ë tak dali. Béł téż prôwdac chléb ze 
szmôłtã, nibë wëzdrzôł jak swójsczi, ale jak 
jem to wszëtkò widzôł i czuł, to stracył jem 
wszelejaczi lëszt na to żercé.
Leszk przësłëchiwôł sã Stachòwi z letczim 
ùsmiéwkã na gãbie.
– Widzã – rzekł – że jes zajiscony tim, że za 
mało bëło kaszëbiznë w kaszëbiznie?
– Nié – òdpòwiedzôł Jimroch-Jiscewsczi. – Za 
wiele bëło pòlaszëznë, a za mało kaszëbiznë. 
Jakbë jô to òrganizowôł, to bë wszëtkò wëz-
drzało dëcht czësto òpaczno.
– Tej czemù téż nie włączisz sã w òrga-
nizowanié nëch rozegracjów? Za zycher to 
bë dało bëlny brzôd. Të bë béł szczestlëwszi 
a kaszëbiznë bë bëło wicy…
– Eeee – mȏchnął rãką zniechãcony Stach 
i nick wiãcy nie rzekł. Pò sztërkù dodôł:
– A nôgòrszé je wierã to, że jô tam widzôł 
lëdzy, ò jaczich wiém, że są Kaszëbama, ale 
nijak to jima nie przeszkôdzało. Spiéwelë 
te piesnie czësto wiesołi, a na rodną mòwã 
mielë ju namkłé.
– A të ni mógł jima zabédowac czegòs pò 
kaszëbskù? – òdrzekł na to Leszk.
– Co jô, co jô! Dôj mie lepi pòkù – òdrzekł 
na to kąsk zjakòsałi Stach. – Rzeczë lepi, cëż 
czëc ù waju.
Leszk chãtno pòdzelił sã ze Stachã tim, co 
bëło lóz kòl niegò i w nôblëższim òkòlim. 
„Mòkrégò” w bùdlë robiło sã corôz mni. 
Przez czile sztótów drëszë pògôdelë so kąsk 
ò pòlitice. Czim wiãcy szëmù Stach miôł 
w głowie, tim wicy szpòrtowôł. Pò gòdzënie 
na stole stoja ju drëgô bùdla.
– A co të tu terô môsz przëniosłé? – zagôdôł 
ju dosc wiesoło Staszk. – Wierã bimber, co?
– A biôjże të mie – szpòrtowno nibë rozgòrził 

sã Leszk. – Co, to të nie wiész, że ù mie są 
leno nôlepszé rzeczë?
Czej ju dzél z drëdżi bùdlë béł wëpiti, Leszk 
wrócył do témë kaszëbsczi rozegracje, na ja-
czi béł w ùszłi weekend Staszk. Przez sztërk 
wzérôł na Jimroch-Jiscewsczégò i rzekł:
–  Të  p ewn o  n i e  w i ész ,  c zemù  waj i 
òrganizatorzë na kaszëbską rozegracjã 
rôczelë bòsoantkòwsczé karno?
– Niééé – òdmërmòtôł Stach – A të to wiész?
– Jo – Leszk ùsmiéchnął sã i bùszno wezdrzôł 
na drëcha.
– Në, tej gadôjże – rzekł zacekawiony Ji-
mroch-Jiscewsczi.
– Bò sã bòją – rzekł pòmalinkù, z cëskã na 
kòżdim słowie Leszk. Stach przëzdrzôł sã na 
niegò pëtającyma òczama. Pò sztërkù Kanyn-
ka-Trusowsczi zaczął gadac.
– Bò widzysz, òni sã bòją, bò më, Kaszëbi 
jesmë terô mòcny. Kò doch pò slédnym 
òglowim spisënkù lëdztwa òkôzało sã, że 
je nas baro, ale to baro baro wiele. W baro, 
ale to baro baro wiele szkòłach baro, ale to 
baro wiele szkòlôków ùczi sã kaszëbsczégò 
jãzëka. Zazdrzë téż do cządników. Je tam 
wiôlgô, ale to baro wiôlgô wielëna kaszëbs-
czich dokazów. Jistno je w radiu ë w zdrzél-
nikach. Wszãdze je wiele, ale to baro baro 
wiele kaszëbsczich aùdicjów. Na kaszëbiznã 
nawetka je móda, a òkróm te jesmë terô ta-
czi mòcny, że kaszëbizna w pałac je przëszłô, 
a Kaszëbi chcą zabrac Pòlôchóm Gduńsk. To 
terôzka të widzysz, że pò prôwdze mają sã 
czegò bòjec.
Staszk ùsmiéchôł sã, czej słëchôł Leszka, bò 
wëczuł dosc tëlé szpòrtu ë pòdkôrbianiégò 
w tim, co gôdôł drëch. Òdrzekł:
– Nibë móm ò tim czëté abò gdzes czëtóné, 
ale na swòje òczë jô tegò nie ùzdrzôł.
– Aaaa! – z bùchą w głosu òdezwôł sã zôs 
Leszk – bò zdrzisz „wąskò”, widzysz leno to, 
co je krótkò ce, a to nie je dobrze. Kò doch 
mùsz je miec szeroczé wezdrzenié! Zdrzec 
szerok!
– Jo, jo – Staszk zaczął téż szpòrtowno szte-
lowac sã na pòwôżnégò chłopa. – Dozdrzelë, 
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że kaszëbiznë je ju tëlé, że mùsz je retac 
pòlaszëznã, bò jesz zdżinie w tim kaszëbs-
czim „pòtopie”.
– A żebë të wiedzôł, że tak to prawie je – 
dorzucył Leszk – ale to jesz nie je wszëtkò. 
Mùszisz pamiãtac, że ò sytuacjã pòlaszëznë 
na Kaszëbach òkróm Antków jiscą sã téż baro 
wielny Kaszëbi. A òsoblëwie mëszlã tuwò ò 
tëch, co mają wiôlgą starã ò dejã, ò jaczi 
pisôł doch jeden bëlny kaszëbsczi ùtwórca! 
Kò doch tam, gdze Wisła wpłiwô w pòlsczé 
mòrze, pòlskô mòwa ni mô prawa zadżinąc! 
Temù téż na przék ti ùrmie kaszëbiznë, co 
wszãdze widzec je wkół nas, barnią pòlsczi 
mòwë jak jaczi festindżi. Kò doch „testa-
ment” bëlnégò kaszëbsczégò ùtwórcë mùsz 
je szónowac, doch jo?!
Stach jak béł kòmùdny na samim pòczątkù 
bëcégò ù drëcha, tak pò wnetka dwùch 
wëpitëch bùdlach ë trzech gòdzënach 
kôrbieniégò czësto òżił. Smiôł sã pòd knérą 
i co sztót przëchôdało mù do łepa cos 
nowégò.
– A wiész – rzekł do Leszka – jak mòże 
rzeknąc na Bòségò Antka tak richtich pò 
kaszëbskù?
– Në, jak?
– Tóna bez kùrpów! He he he!
Co sztót głosné „bùhahaha” czëc bëło w jiz-
bie Leszka Kanynczi-Trusowsczégò. Wara-
ło to do póznégò wieczora. I leno leszków 
scyrz, co sedzôł bùten przërzeszony lińcuchã 
do swòji bùdë, nie béł za baro rôd, bò pón 
zabôcził przëniesc mù wieczerzã.

Dzél drëdżi, to je cãżczé przińdzenié nazôd 
do jawernotë

Pòstãpny dzéń béł kòmùdny, ale czegò sã 
spòdzewac pò drëdżi pòłowie lëstopadnika. 
Jesz gòrszi jak wiodro béł dejade wseczëco-
wi stón Stacha Jimroch-Jiscewsczégò. Wczo-
ra kąsk so rozwieselił, ale dobri energie nie 
sygło na długò. Ju na drëdżi dzéń wënëkôł jã 
gdzes dalek mòcny ból banie a przede wszët-
czim parłãżné kòmùdné mëslë. „Zôs mùszã 

swòje òdcerpiec” meslôł so Staszk. „Nigdë ni 
miôł jem mòcny głowë do picégò, ale co jem 
sã pòsmiôł, tegò mie nich nie weznie. Bò cëż 
jô tak pò prôwdze móm z tegò żëcégò?”
Kąsk òdczekôł, żebë to nôgòrszé prze-
szło i ùdbôł so na wieczór jic na mszą, jak 
wiedno w niedzelã. Przed tą gòdzëną nie 
wëchôdôł z chëczë. Òb czas nôbòżeństwa 
nie béł w sztãdze skòncentrowac sã i dëcht 
nick nie pamiãtôł z tegò, co ksądz gôdôł. Tak 
bëło równak do czasu. Pòd sóm kùńc, czej 
probòszcz òdczëtiwôł dëszpasturską klëkã, 
jak piorën spadłë na niegò słowa:
– Dzięki zebranym środkom w przyszłym 
roku dzieci z naszej parafii wyjadą na kolo-
nie na Kaszuby. W planie pobytu tam przewi-
dujemy między innymi wizytę w Szymbarku, 
Ostrzycach oraz zwiedzanie muzeum kolejo-
wego w Kościerzynie. W minionym tygodniu 
z naszej wspólnoty parafialnej odeszli…
Stach miôł czësto namkłé na to, chtëż nie 
żëje, bò mëslôł, że mù w głowã zańdze òd 
tegò, co ùczuł. „To gdze jô terô pò prôw-
dze żëjã – jiscył sã rozjarchòlony do czësta. 
– Mëslôł jem wiedno, że na Kaszëbach. 
Spòlaszałëch prôwdac, bò jesmë krótkò 
Trzëgardu, ale wiedno równak Kaszëbach. 
A terô wëzdrzi na to, że nas nawetka stąd-
ka wënëkają na jaczés barabónë. Pewno 
skùńczimë jak Indianérowie z Nordowi Ame-
riczi. Nibë na swòji zemi ale nié ù se”.
Mszô sã skùńcza, ale Staszk pò nym dzélu 
klëczi, jaczi gò tak fest znerwòwôł, nie 
mëslôł ju ò niczim jinym, jak leno ò cãżczim 
kawlu Kaszëbów w gardzëkù, gdze mieszkôł. 
Bezswiądno szedł  z  j inyma lëdzama 
w starnã wińscô z kòscoła. Czej zamëszlony 
béł ju bùten, ùczuł głos znajemny białczi.
– Dobry wieczór, panie Staszku – pòwiedza 
tak, jakbë sã baro ùcesza z zetkaniô.
– Witam… dobry wieczór pani Krysiu – 
òdrzekł wërwóny ze swòjëch smãtnëch 
mëslów i dosc tëli zjakòsałi Staszk.
– Jak zdróweczko? Bo widzi Pan, moja 
wnuczka przyniosła ze szkoły jakiegoś wiru-
sa i teraz chyba krąży on po wszystkich nas. 
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Córka zachorowała, a teraz i ja coś tam za-
czynam pociągać nosem.
– U mnie tak średnio. Czasem tu mnie boli 
– przëtkł prawą rãkã do piersów – ale tak to 
już jest na stare lata.
– Ale serca niech Pan czasem, broń Boże 
nie lekceważy. Nigdy nic nie wiadomo, kie-
dy przyjdzie to najgorsze. Powinien Pan się 
chyba częściej badać.
– Chyba tak. Chociaż ja tam do lekarzy nie 
lubię chodzić. Ten mój to jakiś taki… – Stach 
skrzéwił mùniã i mȏchnął rãką. – Eeeh, lepiej 
nie mówić. Konował do kasy brania, a jak już 
coś człowiekowi jest, to on nigdy nic nie wie.
– To niech Pan pójdzie do mojej lekarki. Cho-
dzę do niej już trzeci rok i jestem bardzo za-
dowolona.
– A gdzie przyjmuje?
– Tu niedaleko. W tej przychodni parę do-
mów ode mnie. Od Pana też niedaleko. 
Zresztą jak dobry doktor to naprawdę warto 
nawet dłuższą drogę zrobić. Wiem, że do niej 
nawet ludzie z Kaszub przyjeżdżają.
– Skąd? – Stach nerwòwò rësził głową.
– No, wie Pan, z tych tam wiosek za lasem – 
białka pòkôza rãką w starnã pòrosłëch lasã 
górków, chtërnëch nie bëło ju ò cemnicą wi-
dzec, a jaczé cygnãłë sã kòl grańców miasta.
– Z Kaszub? Tutaj? – czësto znerwòwóny Stach 
nie béł w sztãdze nick wicy z se wëdobëc. 
Białka nie zmerka, ò co jidze ji rozmówcë 
i cygna dali swòje:
– No widzi Pan. Jak lekarz jest dobry, to lu-
dzie nawet z daleka się pofatygują.
Stach skrzéwił mùniã, ale ò cemnicą wastnô 
Krisza tegò nie dozdrza. Nie ùczëła téż tegò 
jak przëkãsno zamrëczôł pòd kózrã:
– Jo, jo. Kaszëbë są dalek stądka. Bòże Swiãti!
– Przepraszam, nie dosłyszałam. Co Pan 
powiedział? – spita sã Krisza. Na to Staszk 
wëproscył sã, drist przëzdrzôł sã białce 
i pòwiedzôł:
– Nic takiego. Przepraszam bardzo, ale je-
stem umówiony. Spieszę się.
– Ale może dam Panu namiary do tej lekarki.
Stach chùtkò òdchlastnął sã i rzekł:

– Dziękuję, ale może innym razem. Przy oka-
zji. Dobranoc.
Chiże rëgnął w stronã blokù, w jaczim 
mieszkôł. Rozjarchòlenié sprawiło, że do-
szedł tam baro flot. Béł gwës, że nie pùdze 
do ti lékarczi. „Lëdzë z Kaszëb przëjéżdżiwa-
ją. Tu, do najégò miasta. Pòstãpny ju rôz to 
czëjã. Do paralusza! Człowiek mësli so, że je 
ù se, na zemi starków, a tu taczi przëwãdrze 
pleszczą, że tu nie są Kaszëbë! To gdze, do 
biésa je ta grańca?! Tam w tëch lasach na 
zberkù gardu?”
Wlôzł do mieszkaniô, gdze òd smiercë biał-
czi żił czësto sóm. Przërëchtowôł so łóżkò, 
nie legnął sã jesz równak, bò gòdzëna bëła 
wczasnô. Sôdł w zesel ë włącził zdrzélnik. 
Ni miôł równak szczescégò i nie trafił na 
niżóden cekawi program ani film. „Do bié-
sa! Dërch leno te głupé „szołë”. Wcyg blós 
to spiéwanié, bleczenié abò tuńcowanié. Jô 
nie wiém, jaczim lelekã mùsz je bëc, żebë 
tak cos òbzerac” – mëslôł rozjiwrowóny. 
Zarô téż wrócëłë parłãżné mëslë, co nijak nie 
chcałë dac mù pòkù: „Te grańce kaszëbsczi 
zemi mają wierã szpérë i dërch sã przesuwa-
ją. Wcyg le dali i dali òd nas. Leszk jesz mô 
szczescé. Ò nim jesz pewno mòże pòwiedzec, 
że żëje na Kaszëbach, bò mieszkô na wsë. 
A jô?... Na Kaszëbë mùszã terô jezdzëc. 
Żëjã na „swòji”, ale „cëzy” zemi.” Stôł sã tak 
òsamãtóny tima mëslama, że ju nawetka 
nie zwrócywôł ùwôdżi na głëpasé reklamë, 
chtërné gò wiedno nerwòwałë. Zdrzélnik 
grôł, ale Stach le zdrzôł przed se i mëslama 
béł czësto gdze jindze. Kùreszce dozdrzôł, że 
stało sã ju dosc pózno. Rësził sã tej z zesla 
i krótkò pò tim légł sã pòd „gãsą górã”. Na 
grzeniã mùsz bëło kąsk pòczekac, kùreszce 
równak zjawił sã…

dalszi cyg w pòsobnym numrze
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Kristina Lewna

Kątor

– Nëże, biôjle, Ana, a wëcygnij negò kątora 
zeza ti maszinë!
– Wejle, sã nalôz mùrgrabia, co kątora sã 
brzëdzy. Wez biôj sóm, a gò za szpérã, a rut 
z nim z jizbë! Twòja mùter sã nie dowié, że 
tu bél kątor wlazli. 
– Jô ni mògã, bò jô móm wëżarté, a taczé 
stwòrzenié zarô pòmerkô, a so nick nie robi 
z pijôków. Biôj të! Të doch jes takô òdwôżnô, 
a fest szkalëjesz, a wszëtkò nôlepi…
– Hewòle mądrala, sã nalôz! Jak jô gò pãknã 
miotlą, tej wszëtczé flaczi na scanã wëlecą, 
a niedôwno më malowelë! Të doch mie nie 
pòmalëjesz przed Jastrama? Bò ni môsz cza-
su!
– Biôj në, trzaslô bialkò, a z nim zrób pòrządk!
– Jô sã ce slëchac nie darwóm, terô je 
równoùprawnienié! A mie nicht nie mdze 
rozkazywôl!
– Të jes trzaslô na cali lep! Swiãta za pasã, 
a më z kątorã pòd masziną do szëcégò. A jak 
twòja mùter mdze chca cos przëszëc czë 
ùszëc? Tej co?
– Terô bialczi nie szëją, bò to doch dô 
wszëtkò fardich.
– Në a jak, tej co? Tej òna za nã nogã, a tej to 
negò kątora przëgniece, jaż mù òczë wińdą 
na wiéchrz.
– Jô doch cë gôdôl, za czim të ne dwiérze 
òtmikôsz? Të môsz winã!
– Kò jô le blós szla pò drzewò, a to doch nie 
wara za dlugò, a ten kątor bél rën! A të, jakò 
chlop, pòwinien z nim zrobic pòrządk!
– Cë sã dobrze gôdô, ale chlopi téż sã bòją. 
Në, wezdrzë na niegò, slépia to mô tak 

wiôldżé, że jakbë cos rozmiôl i co jô móm 
z nim zrobic?
– Kò chwacëc za szpérã a rut! Na bùten! 
Niech jidze, skąd przëloz! Kò më doch 
mómë môlé dzecë! A taczi kątor pòd maszi-
ną, jak wëléze, tej nie wiész, co mù do lepa 
przińdze. Jak nas òpriszcze, tej më mdzemë 
w brodawicach. Chto mdze pò doktorach jez-
dzyl? Kò jô. Bò të jes wiedno zajãti.
– Jak të mie przësriwôsz! To nie je do slë-
chaniô!
– Witro są Jastrë, cotka Waleska przińdze 
a Iza z Édim, a tu kątor… co jô so zacznã? 
Bòże retôj! 
– Të Bòga do kątora nie wzewôj, le go lapnij 
a wërzucë!
– Hewòle, a sóm nick! Sã bòjã!
– Sã ze mną nie wadz, bò të kòl spòwiedzë 
bëla, a sama gôda, że szczekanié nie je 
nikòmù pòtrzébné.
– Jak nié jô, tej nicht tu nic nie zaradzy! 
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Pùdã do szkólnégò, co przirodë ùczi, a mù 
rzekã, że fejn kątor na jegò lekcje sã do nas 
przëtrëmlowôl, i że òn gò mô wzyc a w wek, 
a w fòrmalinã a dzecóm pòkazac…

– Bialkò, të chcesz żebë jô robòtã stracyl? 
Kò dzysô sã dzecóm kątorów we wekach 
nie pòkazëje, to je stresëjącé. Zarô bë mie 
nagrelë a zwòlnilë, a etat w szkòle, w dzysé-
szich czasach…, kò pòcąc bë sã delë.. 
– A tej niech mie szkólny rzecze, czë te jich 
grë są niestresëjącé, jak tam sã zabijają, 
a wnetka satanisticzné glosë wëdôwają? 
A òni tak grają pò òsmë, dzesãc gòdzyn… Kò 
jô sama nemù naszémù kùpila taką grã, że 
jakbë më dzecka doma ni mielë. Òn przińdze 
ze szkòlë, a prosto nëkô do negò kòmpùtra, 
a tej jô czejã łlllllllllll…łi…. Jô sã gò pita, co to 
za glosë, a òn, że mùzyczi slëchô. Ale mùzyka 
mialabë bëc fejn, lagódnô a przëjemnô, a nié 
taczé wëcé bùlë. Kò mie sã wëdôwô, że tak 
mdze wëlo w piekle. 
– Në sami wë widzyce, kątor we wekù, to bë 
bëlo barbarziństwò, ale zabijanié w grach je 
dobré. Taczé czasë.
– Czasë czasama, ale niech szkólny negò 
żabùlca weznie, bò òn pòd masziną do 
szëcégò tescowi sedzy, a so z nas nick nie 
robi!
– Jô cë bialkò nie pòmògã. Radz so sama!
– Kò jak jô bë mòjégò stôrégò czëla! 
– Janisz, Janisz…, gdze te sã pòdzéwôsz? 
Biôj, halôj z lasu wicy brzózków a pùjków, më 
negò kątora zakrëjemë. Nicht sã nie dowié, 
co pòd masziną sedzy.
– Terô je fejn, ni ma gò widzec. Je tak, jakbë 
mùszalo bëc! Dëcht rózgów, a bażów… kò 
cotczi nas pòchwôlą.
A reno, pò rezurekcjach, nen frisztëk më 
chùtkò pòdómë, a òni wnet sã zgrzebią, 
a pòlézą.

Frisztëk

– Wszëtcë sã ceszą, że to ju dzysô Jezës wstôl 
z grobù, a je midzë nama – rzek Janisz, do-

dôwając – Alleluja!
A cotka Iza na to: – Alleluja!
– Kò dobrze, że wa nas zaprosëla na swiãta, 
bo nicht bë nas ni miôl zaproszoné. A taczi 
starszi lëdze lubią bëc achtniony. Kò jô tu 
przëniosla wama jajów, a zajca z Biedron-
czi. Co to je za fejn króm… mùùùùù… Żebë 
më taczich czasów dożëlë, że wszëtkò pòd 
nosã…, kò to doch sã jaż nie chce wierzëc…, 
blós dëtczi…, a nick wicy!
– Cotka dobrze gôdô, terô dëtczi są nôwôż-
niészé. Lëdze bë skórã òddelë za dëtczi, 
a kòżdi le zarobic chce. Ale më nie jesmë ta-
czi! Jô z mòją, më sã tak nie gzëjemë, më le 
lang sam, a co dzéń dô.
Gôdka dëcht sã klejila, a fejn, a dobrze…, 
a tu czipa ze swiãconym, tej pò jaju, jednym, 
dredżim… 
Do jizbe wlazla Édka, tescowô Anë, a nieza-
dowòlonô, że na niã òni nie dożdelë z nym 
frisztëkã. Ale nic. Czej so sadla, sëkniô ji 
pùsca w rąbie i Édka sã calô zaczerwienila. 
Wsta òd stolu i prosto do ny maszinë.
– Ale dôjce doch pòkù, dzysô są Jastra, kò to 
doch sã nie robi nic w swiãta – rzekla Ana, 
mësląc ò kątorze.
– Jô bë le blós tak rôz dwa, a bë bëlo za-
szëté…
– Ale doch nié dzysô? Witro, to je ju cos 
jinégò, bo tej to ju tak czlowiek sã pòmale 
mùszi rëszac, bò to bë òd tegò sedzeniô 
czësto zmetlôl – rzek Janisz.
Ale Édka nôpiarce dërch cygnie pòd maszinã.
– Dôj doch pòkù! – rzekla ji Waleska, mer-
kającë, że Ana nie chce ji do negò szëcégò 
pùscëc. Mëslala, że to przez nã serwetã 
a fejn rózdżi, chtërnyma na maszina bëla 
òbstrojonô. 
– Sadnij so, a jô cë przeniosã szpilkã, tej so to 
zepniesz – rzek Janisz.
– Kò docz të jes takô stëczalô – wtrącyl sã 
Édi, chtëren ni móg sã ju dożdac, czej mdze 
pò zupie i sznaps pòstawią.
Édka chcąc nie chcąc so sadla, a Édi dôl ji 
sztëk pòwrózka òd swòjich bùksów i i rzek, 
żebë sã tim spindra.
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Do talérzów Ana naléwa wszëtczim zupã – 
fejn biôli barszcz z wòrsztą a jaja. Barszcz 
bél z paczczi, ale jaja òd swòjich kùrów. 
A wòrzta? – kò doch z Biedronczi. Czej Iza 
pòdniosla lëżkã do gãbë, z talérza na lep 
skòk ji kątor. Dzecë sã zaczãlë smiôc, ale Ana 
z Jaszã ùdôwelë, że nic nie widzą.
– Co të môsz dzysô za fejn szpãga so wtrzap-
snioné, Iza – rzekla Waleska, chtërna niedo-
widza.
– Jô doch ni móm żódny szpãdżi, co të plesz-
czesz!
Wtim Édi chwôcyl swòjã palëcã i dôl Izë 
prosto w lep. Kątor sã pòtëmlowôl i spôd 
bialce za kòszlã, a òna sama zala sã krwią 
i pòtëmlowa prosto na westrzódk jizbë.
– Terô wùja zabil cotkã! – dzecë wrzeszczalë, 
i z òtemklima gãbama zdrzelë, jak sã z cot-
czëny lësënë leje krew. 
Ana wzã toptuch i zaczã wëcerac pòszkò-
dowóną.
– Chcemë jã dwignąc na zófã! – rzekla do 
Janisza, chtëren jak nigdë pòslëchôl, co mù 
bialka nakôza. 
Czej òni jã dwignãlë, kątor sã przesënąl pro-
sto w fidżi. 
– Wlożë rãkë a gò wëjimnij! – rzekla Ana do 
chlopa, ale tim razã òn sã tak chùtkò nie dôl 
nagadac.
– Sama wetknij tam rãkã!
– Niech wùja to zrobi, to doch je jegò bialka, 
òn doch sã nie sromô!
– Jô tam nie grzebôl òd hò, hò i  nie 
pamiãtóm, jak to sã robi. A Iza doch sã tak 
rôd nie mëje i mie bë rãka smierdza! 
Òstawita gò tam, òn doch rëchli czë pózni 
zdechnie, a że jã përznã pògëldzy… Kò to 
òna sã blós ùceszi. Ji doch dlugò nicht ni mô 
gëldzoné.
– Ce téż nicht ni mô gëldzoné – rzekla Iza, 
chtërna dochôdala do se. Jô cë gôda, żebë 
të ne swòje sznëpelduczi prôl. A tak, të stôri 
tobacznikù, nie jes w stãdze òdróżnic kąto-
ra òd sznëpelduka. Të wząl naszégò kątora 
w taszã! I môsz, co të mie narobil…, że jô sã 
na westrzódkù jizbë nalazla!

– Kò kòżdi doch mô swòjégò kątora! Të nie 
darwôsz tak ò tim glosno gadac, to doch sã 
nic nie stalo! – bronil sa Édi, niezadowòlony 
z se, że sã jaż tak pòmilil.
– Në tej móże më bë sã tak pò czeliszkù 
sznapsa wëpilë, a to zarô wszëtczim sã swią-
teczny nastrój przëpòmni – rzek Janisz, chcąc 
ju skùńczëc nã gôdkã o żabùlcu. Chòc, czegò 
nie ùkriwôl, zarô bél wieselniészi, że cotka 
wszëtkò ò kątorze wëplesta, i Ana téż jakbë 
lżészô sã zrobila.
– Nasza Anielka znaje fejn wiersz, òna I. môl 
zajã w kònkùrsu szkòlowim. Dosta diplóm 
a ksążkã. Szkólnô gôda, że z ni móże bëc 
pòetka.
– Pòj, Anielkò, pòj! – wòlô Janisz.
Pëzatô Anielka rôd so stanã kòl aszparagùsa 
a zaczã:
Na kwiôtkù biôlim, môlim
Dwie mùchë sedzalë i mëslalë:
Bzzzzzzzzzzz, bzzzzzzzzzzzzz.
Na kwiôtkù żôltim, pësznym
Dwie pszczolë sedzalë i mëslalë:
Bzzzzzzzzzzzz, bzzzzzzzzzzzz
Na kwiôtkù… 
Iza z toptuchã na lepie leża spòkójno na 
zófie. Waleska téż so zéwa, a Édi tak glosno 
zasrôl, że jaż Anielka sã ùrzasla i zaczã rëczec.
– Të stôri swiniarzu, przez ce dzéwczątkò 
sã zlãklo! – wrzeszcza Édka, jakbe narôz 
zbùdzonô do gôdaniô.
– To pò nëch jajach!
– Pò jajach! Kò të doch tak kòżdi dzéń sra-
jesz!
– Że nie wspòmnã ò ce! – bronil sã Édi. 
– Fùjjjjjjjjjjj!
Gòsce sã dëcht pòrëszelë. Ana òtemkla 
òkno, ale jima bëlo zëmno. Dzéń sã cygnąl 
w nieskùńczonosc. Jaż Janisz sã podniós, Ana 
zaczã ze stolu znaszac. Na wieczerzã sã nie 
zanôszalo ani na jesz jednã bùdlã sznapsa.
– Chcemë rëmac pòd dodóm! – rzek Édi do 
Izë, ale sóm jakbë jesz cos zjôd. Skùbnąl jesz 
përznã pùlwerczi. Ana bédowa kawã, arbatã, 
ale nic wicy.
– Në chcemë! I gòsce sã rozeszlë dodóm.
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Artur Jablońsczi

Foder
Wëjimk z jesz niewëdónégò romana pòd robòcym 
titlã „Midzë dwùma widamë”

Rojil të czedës ò czim? Mòje rojenié stoji tu 
kòl mie ë dërch sã ò cos pitô. Wëpiardnij sã! 
Trzimô w jedny rãce sztëk chleba, a w drë-
dżi sztëk piarda, ale w gãbie òn wszëtkò 
mô. Pińcdzesątlatny bankrót. Dozdrzelôl 
w òstatnëch latach PRL. Bez przëdzélu 
na mieszkanié.  Bùdownik r inkòwégò 
gòspòdarzënkù. Miéwca kreditu w szwaj-
carsczich frankach. Rozlazli. Dwa razë. Mój 
foder.
Reno kawa ë cygaretë. Cygaretë ë kawa. 
Nerwë w robòce. Zôs kawa ë drëgô paczka 
cygaret. Pò calim dniu wieczerzô. Równo co. 
Wiele. Je nót òdkladac, kò czasë mògą bëc 
wiedno gòrszé. Tej òdklôdają. Ne kòmórczi. 
Sëté, wãglowòdanë, wszëtkò jiné mët. Zéń-
dzenia. Kònferencje. Miodné, gazowóné 
picé. Cëczer kòmórkóm lubi. Rosce. Corôz 
wicy kilo. Serce. Wali chùtkò. Cãżkò. Cysnie-
nié za wësoczé.
Nie bãdze taczim dożeradlã! Òn rzek. Jô 
dosc sã ju eltków najôd. Pòtemù sztërk nó 
miã dzywno zdrzôl. Czej jes sã rodzyl, na zdar 
kãtrzeniów mòjich, dalo mie sã czëc twòjégò 
żëcô rëk. Ta pòmiana, kòle razë nó miã prziń-
dze, je jak dësza, co na piersach sôdô. Òd 
nóg pò gardlo mie mòrzi. Të mie kôzôl, żebë 
jô szed précz. Jes sóm chcôl wzyc bùlã za ro-
dżi. Jô wiedzôl, że mdą taczi, co ce chãtno 
ùnaczą. W rozmajitëch swiata nórtach. Ë że 
të nie mdzesz sã ceszil domôcym. Le jô cë 
gôdajã! To tu je nasze namienienié. Pùstczi. 

Jesz ùzdrzisz czedës żôrów tuńc. Jak nigdë 
w żëcym sã zadzëwùjesz.
Kùrdemòl! Stôri wiérztą gôdô. Ej, a widzôl të 
tatkù féniksa? Òn sã nie dôl narabczëc. Rôz 
jo. To bëlo w telewizjowim studiu. Ùroczëzna 
wrãczeniô nôdgrodów gòspòdarczégò grifa. 
W blôskù widów wërzeklé mòje miono. Tej 
jô gò ùzdrzôl. Jem mëslôl, że to bél reflektor, 
a to bëlo jegò blészczã. Wiôldżé ë strzébrz-
nobladawé. Òn rozwinąn ne swòje rozżôloné 
skrzidla, a mie sã wëdôwalo, że terô tu ë 
ju na wiedno jô mdã swiécyl jegò òdbitim 
widã. Pòwiôdają, że szczescé piechti chòdzy. 
Skrzidla mô nieszczescé.
Òbleczenia 4, 5, nawetka 6 XL. W wiôldżich 
krómach taczich ni mielë. Môlé krómë flot 
sã sprȏwiają. Ruchna dlô cëdownëch bialk 
ë chlopów. Nadwôga. Dze!? Òtrãdalosc. Nié. 
Òn doch nie je òtrãdali. Lëdze wiedzą. Je 
sëti. Spas sã! Niech òn cos z tim zrobi. Kò to 
nie jidze zdrzec. Òpasznô swinia. Jak të móg 
tak so zrobic? Mni żgrzéc! Sëti rij. Dlugò òn 
żil nie mdze. Szkòda chlopa. Dżôd jeden! 
Niech mô. Taczi bebech. Jak bãbel. 
Terô fédrã òbchlastalë kùbiczné métrë żôlcë 
Faktu. Calé gówno rozmajitëch Pùdelków. 
Òszwaniony. W kale. Cygnãno w dól. Nie 
bëlo òd czegò sã òdbic. Jesz dobrze, że bél 
nen czësti diôbél. Pò sklónce wrôcôl dech. 
Mòżna bëlo zôs nabrac lëftu. Geszeftë zó to 
nie szlë. Òd terô wszëtcë żdelë blós na jegò 
slédny ùpôdk. A òn le przenȏszȏl. Jak ten 
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chlop przez wòdã. Blós nié lëdzy, le te pie-
niądze. Do banczi. Do skarbòwégò. Bãksowé 
dlô jegò pierszi.
Wôga. Takô, jak na spãdze mają. Do wôżeniô 
swiń. Le, że ze stôlë niérecowati. Ùdżibnãna 
sã. Letkò zakòlibala. 165 kila sã wëswiécëlo. 
Body Mass Index – 51. Wëższi stãpiéń sëto-
scë. Òni mù tã òperacjã zrobią. Le òn mùszi 
żdac. Wszëtcë żdają. Pò kùńc sã doczekôl. 
Anestezjolog kôże mù spòkójno òddëchac. 
Glãbòk. Daje narkóza. Za trzë gòdzënë. Do 
ùzdrzeniô.
Wiész të, synkù, co jô ùzdrzôl, czej jô òdeck? 
Niebò. W biôli jizbie. Przez òkno. Wiôldżé. 
Stroną leżôl jeden starszi chlop. Skalonô 
pòdëszëna. Jodina. Ë krëwiô. Szrama. Na 
pól brzëcha. Plastikòwô rureczka. Plastikòwi 
karnisterk. Sóm stur. Kroplówczi są dwie. 
W kùncu ùzdrzôl swòj brzëch. Pińc dzur. 
Równo daleczné. Co 10 centimétrów.   
Noc. Òn ni móże spac. Dwiérze są òtemklé. 
Dozérnice. Chòri. Nie wiedzą so pòmóc. 
Wòlają. Trzôsk. W drëdżi zalë. Nôgle. Krzika-
nié. Chlop. Stôri. Na zemiã rimsnãno żelôzné 
stojidlo kroplówczi. Czëc kroczi. Kòmendë 

dochtora. Flot. Sztël. To jistno nôgle. Foder 
ùsnąn. Reno widzôl trzë bialczi. Rëczącé. 
Smierc. Blëze.
W kùncu òn do ti swòji drëdżi rzek, że mô 
ju wszëtczégò dosc. Terô przenoszë të. Òn jã 
òstawil. Z wzãtą na bórg chëczą, mëliónama 
dlëgù ë sekùtnikama. To doch ë tak wszëtkò 
bëlo nó niã. Mielë spòsobòwą rozdzelnotã. 
Sobie òn miôl òstawioné sztëk gruńtu kòl 
Biélaw. Jakąs szopkã so wëstawil ë tam żil. 
Òpòrénuszkù szed na swój wãder. Dzéń 
w dzéń na drodze do Pùcka móg gò pòtkac. 
Zbiérôl z rowów biksë a bùdle pò piwie.
Pòwiôdelë mie lëdze, że przódë lat bél 
w Pùckù jeden taczi szôtornik. Wòlalë na 
niegò Karamoro. Ten czlowiek dopiérze sã 
namòrdolil w żëcym. Z taką karą chòdzyl ë 
téż tak wszëtkò zbiérôl. A taczi mòrowisti 
chlop to bél. Kòżdi gò lubil. Në, a ten Kara-
moro tak sã dorobil na tim, co ti lëdze wërzu-
celë, że òn so piekarëjã pòbùdowôl. Òn żil 
jak król. Pòtemù, jeden taczi pisôrz so na 
titel swòji ksążczi, no miono tegò szôtornika 
wząn. Jan Drzéżdżón. Co òn jesz napisôl, jô 
tegò nie wiém. 
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Jerzi Stachursczi

Wiérztë z cyklu  
„Fònemiczné spiéwë”

Żlë niebò i zemia

Żlë niebò i zemia je ògrodã

Żlë niebò i zemia je ògrodã
Jaczi dérëje pòza czasã

Żlë niebò i zemia je ògrodã
Jaczi dérëje pòza czasã
Jak wieczny zdrój

Żlë niebò i zemia je ògrodã
Jaczi dérëje pòza czasã
Jak wieczny zdrój
Co nëkô w gruńt zemi

Żlë niebò i zemia je ògrodã
Jaczi dérëje pòza czasã
Jak wieczny zdrój
Co nëkô w gruńt zemi
Niewidoczny dlô jednëch

Żlë niebò i zemia je ògrodã
Jaczi dérëje pòza czasã
Jak wieczny zdrój
Co nëkô w gruńt zemi
Niewidoczny dlô jednëch
A bùdzący mòje pragniączczi

Żlë niebò i zemia je ògrodã
Jaczi dérëje pòza czasã
Jak wieczny zdrój
Co nëkô w gruńt zemi
Niewidoczny dlô jednëch
A bùdzący mòje pragniączczi
W gòdzënã kwitnieniô gwiôzdów

Żlë niebò i zemia je ògrodã
Jaczi dérëje pòza czasã
Jak wieczny zdrój
Co nëkô w gruńt zemi
Niewidoczny dlô jednëch
A bùdzący mòje pragniączczi
W gòdzënã kwitnieniô gwiôzdów
Tu płom i cemnica wcyg warô  
wieczno jak niebò i zemia.
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Cządë rokù

Na zymkù słowa pòetów wanożą przez noc, chtërny brómą je miesądz. 
Òb lato, miłota mô berło i kòrunã wërzniãtą z biôłégò spikù.
Òb jeséń, mùzykańcë grają brzadowiskóm wiesélné frantówczi. 
Òb zëmã mãdrzca szukô doskònałotë w glënianym grónkù. 

XXX

W miono narodzënów tegò co je 
piãkné
W miono dëszë co rozprzënôszô 
mùzyką drzéw zwierząt i mòrza
Przë wtórze szemaru aniołów 
stróżów
W legendze ò ògniu i sniegù 
Cãżarze smùtkù
Dërgòce zëmë
Krący sã 
Lodowati 
Wiater
Nad rzéką
Jak ptôch
Midzë zemią a niebã
Jô jem skrzidłã tegò zymkòwégò 
wiatru

Jô zdrzã na miesądz i w smrokù
Szukóm greńców zmësłów
Ù brómë bezsenny nocë
Co żdaje na wid gwiôzdów

Nen chto dzejô jak mãdrzca
Sã ùczi wiarë i dzejaniô
Pòwrôcô do miarë szmakù i farwów
Òdnëkiwô zło
I żebë sława
Z chtërny 
Sã ceszi
Bëła skrómnô i żôrotnô
Ale widnô jak wschòdzącé słuńce

Jô znôw pòwtôrzóm mòdlëtwã
W miono narodzënów tegò
Co sã głãbòk chòwie w ùstawie nocë
Jô dërchóm w sómnosc
Midzë niebã a zemią
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Jesénné zdrzadło wiodra

W jesénnym zdrzadle wiodra jidze pòchada szkarłatny czerwionoscë. Pòd 
deklã krëszczi żdaje białka fùl miodnoscë. Wieczór, co jidze nimò ji, kładze 
na ji remiona strzébrną cénią miesądza. Jasny wid pragniączków òwidniwô 
ji biôłi klédzëk. Białka sã rozmësliwô a tej wëcygô w stronã nocë, swòjich 
remionów alabaster. Jedwôb naszi gôdczi nie chòwie wstëdu. 

Noc je sztël w kòrunach ògrodu fùl brzadu.

Lecã

Pònad brzózkama
Pònad zaczerwònienim jarzëbinów
Pònad mùjkającé cësze
Pònad kwitnącé lëpë
Pònad cemné rzéczi
Pònad daremné słowa
Pònad pùrpùrowé lilewniczi 
Pònad skòwrónkòwé lasë
Pònad wëstrzélającé zdroje
Pònad tuńcëjącé wiatrë
Pònad skrzëpiącé strënë
Chtërne
Pòde mną 

Nëkają
Zaprzëgłé biôłé kònie
Nëkają przez pòle mòjich 
pragniączków
Nëkają przez nisczé tónë cëszë
W wësniony spik

Lecã pònad mléczów krëjamnotë
Lecã dze ùhéklowóné są strzébrã 
miesądze
Lecã 
W głãbòką cemnicã
Jidą w głãbią

Lecã w zelonosc lasu
Dze stronicë ùszłégò czasu

Lecã 
w głãbòką cemnicã
w snôżotë jinaczëznã
tu w mléczach schòwóné krëjam-
notë
W strzébra ùhéklowóné miesądze

Miesądze
Miesą-dze
Mie-są-dze
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Hana Makùrôt

Wiérztë

dwa słowa ò miłoce

maklóm cepłosc
twòjich tkanków
są fùl majestatu
czejbë mùzeùm mòtilów
spùrgnãłë sã
ze skórë
dwa skrôwczi
wërosłégò nieba

trzecô miłosc

trzecą miłosc
zaplôtô sã jesz mòcni
w piãcgwiôzdné pôlce
czej wahô sã òszôc
tuńcëje pólny kóń
w czerwionëch bócëkach
z kòrunkòwima skrzidłama
cepłëch szeptów piesni
trzecą miłoscą
kòchô sã jak wielorib

w szëflôdze pùdełkò...

w szëflôdze pùdełkò
w pùdełkù kartónk

leżimë kòl sebie
cëchùtkò jak cenie
pòmidzë piersama 
spała krëwiô maków
spòkójno w kwiatach
mòja białka òddichô
krëształama lëftu

i narôz trzãse sã zwiérz
kùdel-mùdel
natëchstopach
ùrzasło sã niebò
wkarowałë môłé bidlãta
sztërdzescë sztërë
przez òkno
ùsôdł òbarchniélc 
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Taras Szewczenkò

Wiérztë
Skaszëbił Dark Majkòwsczi

Za pòmòc w tłómaczenim dzãkùjã Natalie Sozańsczi

Dumka

Docz mie czôrné brëwie,
Za czim bruné òczë,
Za czim młodé lata
Wiesołé, dzéwczãcé?
Lata mòje młodé
Marno mie dżinieta,
Òczë płaczą, czôrnym brëwióm
Wiater bierze farwã.
Serce wiãdnie, krący swiatã
Jakno ptôch bez wòlë.
Za czim je mie piãkno mòje,
Czej kawel móm lëchi?
Cãżkò mie seroce
Żëc na taczim swiece.
Swòji lëdze są jak cëzy,
Ni ma z kim pògadac;
Ni ma kòmù spëtac,
Czemù płaczą òczë;
Ni ma kòmù rzeknąc
Za czim serce teskni.
I czemù to serce
Móm jak ù gòłąbczi?

Nicht sã nie zapëtô,
Nicht nie wié co czëje.
Cëzy lëdze nie pëtają – 
Bò i za czim pëtac?
Niech płacze serota,
Niech swe lata tracy!
Płaczë serce, płaczta òczë,
Jaż spik na was przińdze.
Głosni, z wiãkszą mòcą,
Niech was wiater czëje. 
Niech ten zwãk zaniese
Jaż za mòdré mòrze
Zdradlëwémù niech mùlkòwi
Pòwié ò mi biédze.
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Testameńt

Czedë ùmrzã, pòchòwôjta
Mòje cało w grobie,
Na szeroczim stepie,
W miłi Ùkrajinie.
Niech szeroczé łączi
I Dniepr, i ùrwiszcza
Bãdze widzec i czëc bãdze
Jak krzikają wiatrë,
Jakno niesą z Ùkrajinë
Do mòdrégò mòrza
Krew niedrëcha… A jô tedë
I łączi, i górë, 
Òstôwiã i pùdã
Do samégò Bòga
Mòdlëc sã… a do te
Jô nie znajã Bòga.
Pòchòwôjta i wstanita,
Kłódczi rozerwijta.
I wòlã ùmëjta
Niedrëcha złą krëwią.
Mie w familie wiôldżi
Pòjużny i nowi
Nie zabądzta wspòmnąc
Dobrim cëchim słowã.
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Òni téż rozsłôwielë Kaszëbe

Jan Dosz

Aleksander Hilferding
Jesz czilenôsce lat temù mógł czësto letkò 
ùczëc, ze Słowińcë to nie bëlë Kaszëbi. Rôz 
jem zadôł taczé zapitanié, jakbë tak dlô 
szpôsu, w recepcji Mùzeùm Westrzédnégò 
Pòmòrzégò w Słëpskù. Ne białczi wnet chùrã 
krziknãłë, że mòwë ni ma, żebë Słowińcë bëlë 
Kaszëbama. To że mielë bëc czësto jinszi lëdze. 
Pózni òpisôł jem nã historijkã w „Pomeranii”. 
Mógł bë rzec, że taczé cos ni miało znaczeniô. 
Kò to doch nie gôdałë ùczoné białczi. Në nié, 
ale jinszą razą jô to samò zapitanié pòstawił 
w skansenie w Klëkach, në i wejle tam jedna 
z etnografków mie dolmacza, że nijak nie je 
rzekłé, że Słowińcë Kaszëbama bëlë. Tej to ju 
nie béł szpôs! 
Ne òdpòwiescë nie bëłë zanôleżné òd 
nôùkòwi wiédzë, chtërna je znónô i nie 
pòdlégô gôdczi. Barżi wszëtczé ne białczi 
wërazëłë swòje mëszlenié ò kaszëbiznie. 
Na wszelczi przëtrôfk lepi bëło gadac,  że to 
nie bëlë Kaszëbi, ò jaczich tak wiele lëchégò 
przódë bëło tam gôdóné, a i dzys czãżkò je co 
bëlnégò ùczëc. To je drãgò zrozmiôc, ale tak 
je i kùńc. I to nié blós kòle Słëpska. Gôdanié 
i ùczenié sã pò kaszëbskù nawetka w kartës-
czim pòwiace czasã jesz biwô zgardzoné. 
Żlë chòdzy ò tak zwónëch Słowińców to ju 
w pòłowie XIX wiekù ùczałi bëlë gwës, że 
Kaszëbi rôz piérwi mieszkelë jaż pò Szczecëno, 
a jesz kąsk dali, zôs w òkòlim Łebë i jezora 
Łebskò jesz tej colemało gôdelë pò kaszëbskù. 
Jednym z pierszim ùczałëch, co òbjachôł te 
stronë, béł rusczi slawista Aleksander Hil-
ferding. Prôwdac kòrzenié miôł niemiecczé, 
a ùrodzony béł 14 lëpińca 1831 rokù w War-
szawie w familii carsczégò ùrzãdownika, 
zôs z dëcha béł dëcht zawòłónym Ruskã. 
W Mòskwie skùńcził ùniwersytet. Bëlno znôł 
słowiańsczé mòwë, ò czim pisôł ùczebné roz-
prawë. Béł przënôleżnikã Petersbùrsczi Aka-

demii Nôùk, dze tej Florian Cenôwa przesélôł 
artikle ò kaszëbsczim jãzëkù. 
Prawie to sprawiło, że wëswelë w zélnikù 
1856 rokù Hilferdinga do zbadérowaniô mòwë 
Pòmòrzanów. Razã z Cenôwą rézowôł ze 
Gduńska bez Wejrowò i Lãbòrg do Główczëc 
i Bëtowa. Nôwicy badérowôł mòwã nadłeb- 
sczich Kaszëbów, jaczich wierã òn sóm nazwôł 
Słowińcama, bò jak pò latach wëkôzôł prof. 
Zygmùnt Szultka nazwa ta je czëstą stożbą. 
Sóm ju òbeszedł taczé wsë, jak: Charbrowò, 
Sarbskò, Izbicã, Babi Dół, Òseczi, Klëczi. Póz-
ni wanożił do Kòscérznë, a tej bez Stãżëcã, 
Przewóz, Brodnicã, Chmielno, Swiónowò, 
Bãdargòwò, Ząblewò, nazôd do Wejrowa. Òpis 
ti rézë nalezc mòże w jegò bëlnym ksążkòwim 
dokôzu ò titule „Néżczi Słowianów na pôłnio-
wim sztrądze Bôłtëcczégò Mòrza” (Остатки 
славян на южном берегу Балтийского 
Моря) wëdónym w 1862 rokù. Do dzys je to 
baro wôżnô ksążka, jakô w całowny spòsób 
pierszi rôz ùjãła òpisënk kaszëbiznë. Nalazło 
sã w ni téż kòl 1800 słów kaszëbsczich, nôwi-
cy zebrónëch znad Łebska, a do dzys dërch 
znónëch i ùżiwónëch w kaszëbiznie. Pierszi 
przedolmacził no dzeło na pòlsczi i całowno 
wëdôł Òskar Kòlberg w 1965 r., a pòtemù 
w apartny ksążce ùkôzało sã w 1989 rokù.
Wôrt je nadczidnąc, co Hilferding pisze dëcht 
na samim pòczątkù swòji ksążczi: Na pôłnio-
wim brzegù Bôłtu, na zôpôd òd dólny Wi-
słë, zachòwałë sã do naszich czasów òsadë 
Słowianów. Są to néżczi wiôldżégò czedës 
i słôwnégò lëdu, co przez stalata bronił swòji 
nôrodny samòstójnoscë i swòjégò nieùdżãtégò 
pògaństwa przed cëskã niemiecczégò imperium”. 
Pò kaszëbsczi wanodze, Hilferding pózni za-
jął sã zbiéranim słowiznë na Bałkanach, dze 
zachòrzôł na tifùs i ùmarł w wiekù 42 lat,  
2 lëpińca 1872 rokù.
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