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Quo vadis Cassubia? – pitô pòstãpny rôz Słôwk Fòrmella w tim numrze 
“Stegnë”. W najim pismionie szukómë przédno òdpòwiescë na pitanié, gdze 
jidze kaszëbskô lëteratura i ùtwórcowie, jaczich Eùgeniusz Prëczkòwsczi 
dorechòwôł sã wnetka 50 (jidze ò tëch, co wëdelë chòc jednã ksążkã). 
W tim numrze zazdrzimë do czile znónëch ju piszącëch i sprôwdzymë, jaczi 
je brzôd jich slédny robòtë. Òkazywô sã, że Stanisłôw Janka pisze spiéwë, 
Benedikt Karczewsczi òprzestôł pisac wiérztë, Tómk Fópka ùsadzył pòstãpny 
pòmat... Òtaksowanié jich dokazów òstôwiómë Czëtińcóm, ale tak a tak 
wôrt wiedzec, czim sã zajimają.
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Grégór J. Schramke

To béł pò prôwdze baro dobri turniér. Nôlep-
szi òd nômni pôrã lat, jeżlë jidze ò kategòrie 
dlô Kaszëbów a Kòcewiôków. I téż nôwiãkszi 
òd tich nômni pôrã lat, bò ò laùrë nôlepszich 
gadëszów biôtkòwało sã jaż 29 sztëk lëdzy.
A kategòrie w tim Turniéru Lëdowëch 
Gôdkôrzów Kaszub a Kòcewiô we Wielu, bò 
doch ò nim tu je pisóné, są trzë: ò nôdgrodã 
mn. Józwë Brusczégò (dlô òpòwiôdajków 
zeza Kaszub a Kòcewiô), Wicka Rogalë (dlô 
tëch, co pòwiôdają dokazë nieswòje abò 
ju pùblikòwóné) i nôwëższô, to je mn. Hie-
ronima Derdowsczégò (dlô tëch, co prawią 
gôdczi swòje, nigdze rëchli nie pùblikòwóné).
W pierszi pòkôzelë sã gadëszowie przédno 
jaż z Rzeszowszczëznë. Stefaniô Bùda, jakno 
wnetk rokrocznie bierze part w wielewsczim 
turniéru, latos przëwiozła ze sobą jesz pôrã 
sztëk szkòlniôków. Przed tima młodima je 
jesz dosc wiele robòtë na gôdkarsczi niwie, 
równak w wiãkszoscë z nich ju terô bëło 
mòżno sã doznac drigù do pòwiôdaniô. Nijak 
za to nie szło tegò pòwiedzec ò jesz trzech 
„òpòwiôdajkach” z ti kategòrie: jedny biał-
czi z lubelsczich strón a dwùch chłopach ze 
Gduńska.
Nôlepi, bez niżódny wątplëwòtë, w ti 
kategòrie prawiła S. Bùda. Drëdżi plac zajãła 
Łucjô Czudec z Nosówczi niedalek Rzeszo-
wa, a trzecy Rafał Baran (téż z Nosówczi), 
jaczi pòwiôdôł baro dlô mie cekawi tekst 
ò tim, jak skrzëpczi i bas pòszlë rôz na wie-
selé. Te skrzëpice sã tedë òb drogã ceszëłë, 
że bãdą jadłë, piłë i sã wieselëłë, a bas le 
jima òdpòwiôdôł: „Jak Bóg dô, jak Bóg dô”. 

Czej ju szlë nazôt, skrzëpice sã żôlëłë, że 
nick nie jadłë, nick nie piłë i nick nie ùżëłë, 
a bas gôdôł na to: „A nie mówił jô? A nie 
mówił jô”? Sã rozmieje, knôp pòwiôdôł tã 
pòwiôstkã w gôdce ze swòjich strón, a przë 
tim fejn rozmiôł òddac wiesołosc a letkòsc 
i tej smãtk skrzëpiców, a pòwôgã i głãbiã 
głosu basu. A ò gôdce ti tu prawiã dlôtë, że 
wnet dëcht taką samą na Kaszëbach zapisôł 
Bernat Zëchta w Słowniku gwar kaszubskich 
na tle kultury ludowej (t. VI, s. 138-139). Wej, 
pòsobny dokôz na to, jak rozmajité mòtiwë 
lubią wanożëc pò regionach a krajach.
Wëprzédnienia téż dostelë szkòlniôce z Rze-
szowszczëznë – Marcelina Sajdek i Mateùsz 
Iżińsczi.
W drëdżi kategòrie, ti pòzwóny mionã Wi-
cka Rogalë, wzãło ùdzél òsmë òpòwiadajków 
z Kaszub i Kòcewiô. Òsoblëwie trzech 
pòkôzało kùńszt gôdaniô pòwiôstków – Ka-
rolëna Keler, Janusz Prëczkòwsczi i Genowefa 
Czech. Ta slédnô dobëła w ti kategòrie, dëcht 
zarô za nią béł Prëczkòwsczi, 3. môl mia Ke-
ler. Wëprzédnienia òstałë przeznóné młodim 
dzéwczãtóm z Kòcewiô – Klaùdie Zelińsczi 
i Magdalenie Bùniek, chòc nót tu zarô do-
dac, że i całą resztã gôdkarzów z tegò partu 
turniéru słëchało sã dobrze.
Prôwdzëwé mésterstwò miało równak plac 
w trzecy, nôwëższi kategòrie. Brało tu dzél jaż 
trzënôscë gadëszów, a ò żódnym z wëstãpów 
nie szło rzec, że béł słabi. Bëłë tam dobré 
gôdczi, ze dwa mòże nawet le dosc dobré, 
równak słabëch nie bëło. Za to wiele baro, 
baro dobrëch. Widzało a szpòrtownô gôda 

We Wielu znôw pòwiôdelë
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na przemiôr K. Keler ò niosbie a rëchcënach 
i sparłãczonëch z tim przëtrôfkach, wierze-
niach a zwëkach. Kristina Kamińskô z Piń-
czina prawia ò módnym terô gender. Ka-
zmiérz Bùdzyńsczi z Kòsobùdów pòwiôdôł 
ò swòji przigòdze z dzëkama, a Kristina En-
gler z Pińczina ò autółowëch jiwrach, w tim 
„skażonym” zómkù, jaczégò narôz nie chcôł 
òdsztëkac ji klucz. Przédną nôdgrodã dobéł 
równak Józef Roszman, jaczi z méstersczim 
aktorsczim zagranim pòwiôstczi, taczim że 
na zalë wielewsczégò dodomù kùlturë, gdze 
miałë môl turniérowé przesłëchania, zrobiło 
sã dëcht cëchùtińkò, pòwiôdôł ò tim, jak sã 
dôł namówic na jachanié za greńcã przëza-
robic „òjro” (co na szczãscé pòkôzało sã bëc 
le snienim). Pierszi plac zajãła K. Keler, drëdżi 
G.Czech, trzecy Édmùnd Lewańczik (jaczi béł 
téż zapòwiôdôczã turniéru) razã z Andżeliką 
Kamińską (jakô téż dosta szpecjalny pùchar 
dlô nômłodszégò gadësza), a wëprzédniony 
òstelë: K. Bùdzyńsczi, Eùgenia Laska, K. En-
gler i K. Kamińskô.
Sóm turniér miôł plac w sobòtã 8 zélnika. 
Za to w niedzelã, pò mszë swiãti w inten-
cje gadëszów, tej paradnym marszu pòd 
szlachòtë W. Rogalë i H. Derdowsczégò, 
a tej do grobù załóżcë ti gôdkarsczi rozegra-
cje Józefa Brzezyńsczégò, miało môl na binie 
wielewsczégò amfitéatru ògłoszenié wëników 
a kòncert laùreatów, co òsoblëwie wôrt bëło 
przińc òbôczëc, bò tedë nôlepszi z nôlep-
szich jesz rôz prawilë swòje pòwiôstczi. Tedë 
téż mają czasã môl pòwiôdajkòwé gratisë. 
Jak latos, czedë to Édmùnd Lewańczik, czej 

Józwa Roszman prawie co skùńcził swòjã 
gôdkã, rzekł cos na ôrt: „A jak të ò tim tu jes 
rzekł, to jô ce na to pòwiém jesz taką rzecz” 
i zaczął prawic szpòrtowną pòwiôstkã ò tim, 
jak to dwòje młodëch wëjachało za greńcã, 
a pò pôrã latach przëjachało nazôt z môłim 
knôpkã, leno że... czôrnym. A na to Roszman 
sã òdwdzãcził jesz jedną smiészną pòwiôdką 
i tak kòncert laùreatów latos sã przecyg-
nął, równak słëchińcowie wierã le sã z tegò 
ceszëlë, kò co sztót z widzawni bùchało 
smiéchã, a pò ti drëdżi gôdce Roszmana, roz-
brzëmiało głosné klepanié w rãce.
Widzec je, że w slédnëch latach Turniér Lë-
dowëch Gôdkôrzów Kaszub a Kòcewiô we 
Wielu mô sã znôw corôz lepi. Szëkùją sã téż 
zmianë w regùlaminie, są m.jin. ùdbë, cobë 
zrobic apartną kategòriã dlô młodzëznë (bò 
póczi co ni mają òni za wiôldżich szans we-
strzód taczich méstrów jak Roszman), a téż na 
gôdkã ôrtu, że tak rzekã, ad hoc, to znaczi, że 
chãtny gadësze bãdą losowelë témë i na nie 
cos prawilë.
A ju za dwa lata bãdze miôł môl jubileùszowi 
40. Turniér Lëdowëch Gôdkôrzów Kaszub 
a Kòcewiô. Móm nôdzejã, że mdze to wiôlgô 
ùroczëzna, że ùdô sã na ten czas wëdac 
ksążkã z nôlepszima gôdkama (co je ùdbóné) 
i że w môl dwadzesce dzewiãc gôdkarzów 
bãdze ze sztërdzescë. I że niwizna jegò bãdze 
chòc takô, jak latoségò.

A na pòstãpny starnie mòżeta przeczëtac 
jednã z wëprzédnionëch gôdków. 

“

A ju za dwa lata bãdze miôł môl jubileùszowi 
40. Turniér Lëdowëch Gôdkôrzów Kaszub 
a Kòcewiô. Móm nôdzejã, że mdze to wiôlgô 
ùroczëzna, że ùdô sã na ten czas wëdac 
ksążkã z nôlepszima gôdkama (...).

  ...... dodać tekst! 



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

4

Czas wiedno filozofów a baro mądrëch lë-
dzy wprôwiôł w wiôldżé rozmëszlanié. Kant 
gôdôł: „Wszëtkò mô swój czas”. Ale nie béł 
òn aż tak mądri, cobë wëmëszlëc, żebë gò 
na wszëtkò starczëło.
Czas to je pòjãcé wzglãdné. Jinaczi płënie 
dlô białczi, a jinaczi dlô chłopa. Tidzéń 
temù jô chłopa proszã, cobë mie dwiérka 
w kùchniowi szafie naprawił. I dzysô òn tak 
zdrzi i gôdô:
– Ò, a chto te dwiérka mô zepsëté?
– Doch tidzéń temù jô cebie prosa, żebës je 
naprawił.
– Në wejle, jak ten czas chùtkò nëkô...
– Czekôj, jak jô cë żgrzéc bez tidzéń nie dóm, 
to të dopiérze òbôczisz, jak òn cë sã bãdze 
dłużił!
Na wszëtkò czasu je jesz mni, czedë pòjawią 
sã dzôtczi. Czësto pò zdënkù wszëtcë nama 
gôdelë, że to ju je nôwëższi czas na dzeckò. 
Më sã nawetka nie zdążëlë sobą naceszëc, 
a dlô mie béł nôwëższi czas, cobë przeczëtac 
instrukcjã, jak zrobic cążowi test. Bez 
wiédzë chłopa zamkła jem sã w kąpnicë 
i przëstąpiła do tegò testu. Pëtania nie bëłë 
drãdżé, a òdpòwiedzë dosc jednoznaczné. 
Wëchôdóm i wòłóm do chłopa:
– Tómkù, Tómkù, jô móm 2 kresczi!
Na to mój chłop spòkójno:
– Jo, tam jô téż móm słabi syg – òdpòwiedzôł, 
bò mëslôł ò swòji jedny szari, a mądri 
kòmórce. 
Wa bë mielë widzec jegò minã, czej òn 
zrozmiôł, ò jaczé kresczi mie chòdzëło. Ta-
czé wiadło zmieniwô wiele w żëcym wszët-

czich lëdzy w rodzënie. Wa bë 
nigdë nie pòmëslelë, jak chùtkò 
z  łómòwiskã i  bólã w prze -
dżiblënach mòżna przejachac 30 
km na kòle. I to 2 razy na dzéń! 
To blós ùkòchónô mëma chłopa 
mòże zrobic. 
Wiészóm pranie. Na to prawie 
wchòdzy mëma i zaczinô prawic 
swòje mądroscë:
– A jenëczkù, toc të ni mòżesz 
wieszac, bò dzeckù sã pãpòwina 
òkrący kòl szeji! Doch Tómk to 
pòwiesy. 
Chcã jachac aùtółã za mąką do wsë. 
– Jezës kòchóny, czej të chcesz ùrodzëc 
zdrowé dzeckò, ni mòżesz czerowac. Doch 
Tómk zajedze.
Pôłnié robiã i na schabòwi móm wëjãté. Ju 
chcã na panewkã wrzucac i mëma na to:
– A jak cë tłuszcz òdprisnie, to dzeckò bãdze 
miało plamã! Doch Tómk to ùsmażi.
I tak szło w kòło. A bez dzùrkã nie zdrzë, bò 
dzeckò bãdze krzëwé òczë miało, a zlãknąc 
të sã ni mòżesz, bò tam gdze sã dotchniesz, 
bãdze chòré... I tak sã stało, że jô le mògła le-
żec. Tedë jô mia wiele czasu na wëmiszlanié, 
na co jô bë prawie mia chãc, bò òdmôwiac 
mój chłop téż mie ni mógł, cobë naji mëszë 
nie zeżarłë. A czej më na wieczór razã pôcerz 
òdmôwielë, òn bez 9 miesąców dzéń w dzéń 
na kùńc pitôł Pana Bòga, jak to so stało, że 
kòbiéta tak długò dzeckò nosy. Doch swi-
nie są pòdobny wiôlgòscë a jima 4 miesące 
wëstarczą!

Nôwëższi czas

Karolëna Keler
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Na szczescé wszëtkò mô 
swój czas i nim mój chłop sã 
òbezdrzôł, jachôł do ùrzãdu 
pòdac miono dlô najégò 
knôpa. Jemù sã widzało Ka-
jetan i tak pòdôł. Czej mëma 
chłopa sã ò tim dowiedza, 
zaczãła sã zachòwëwac tak, 
jakbë ji w głowie zaszło. Czej 
do nas przëjéżdza, pòdsuwa 
nama gdzes zapisóné swòje 
propòzycje. Bierzã tutkã cëkru, 
a tam drëkòwónyma lëtrama: 
Mack. Jidã za pòtrzebą, a tam 
na papiórze: Igór. Jidã do szafë 
pò lëst z bankù, a tam: Szimón. 
Jednégò razu przëjacha na 
swòjim kòle, ùsadła kòl piécka 
i bëła czësto smùtnô. Tej sã pi-
tóm:
– Mëmkò, mëmka je takô 
smùtnô, czë chtos je ùmarłi, 
czë cos sã stało? 
A òna z wiôldżim żalã gôdô 
tak: 

– Wiész, më bëlë wczora z tatkã w ùrzãdze 
i tam nama pòwiedzelë, że blós rodzëce 
mògą dzeckù miono zmienic. 
Zblëżałë sã chrzcënë. Rodzëna ni mògła 
wińc z zadzëwòwaniô, jak to sã stało, że takô 
małô Karolëna ùrodza taczé wiôldżé dzeckò. 
I zaczãła sã seria złotëch pëtaniów i plati-
nowëch òdpòwiedzów.
– Jak tam, daje spac w nocë? 
– Jo, naje dzeckò to je złoté dzeckò. Òn òb 
noc bleczi blós dwa razy. Rôz przez 3 gòdzënë 
i drëdżi rôz przez 4 gòdzënë.
– Në, òn je taczi fest, czekawé, chto òn bãdze 
w przińdnoce?
– Pòsôdôczã jednopersónowi firmë do prze-
prowôdzków.
– Czekawé, jak òn sã bãdze ùcził, jaczé ze-
sziwczi òn bãdze przënôszôł ze szkòłë?
– Òn w zesziwkù bãdze miôł blós jednã 
ùwôgã: „rzucô drëchama na przerwach”.
Czej më mielë do kòscoła sã karowac, jô 

mùszała so fest zjesc. Tak pò prôwdze, to 
żebë wëkarmic Kajtka, jô mùszała zjesc dwa 
razy tëli, co mój chłop. Jegò cotczi tak òczë 
wëtrzészczałë i jedna gôdô do drëdżi: 
– Jezës kòchóny, toc më mùszimë jakąs 
zbiórkã jôdë pò rodzënie zrobic, doch òna 
tëlé je, co fest chłop!
– Wiesz të co, Władka, jô mëszlã, że to bãdze 
mało. Më mùszimë założëc szpecjalny fami-
lijny caritas, cobë jich wspòmóc. 
A cotka Walerka pòdchôdô do mie i sã pitô: 
– Karolëna, ale do pierszégò wama wëstar-
czi...? Mòże më napiszëmë szpecjalną prosbã 
do minystra gòspòdarczi, żebë ùruchòmic 
dodatkòwi  rezerwë zbòżégò, cobë tegò 
małégò stolema nafùtrowac. 
– Cotkò, to bë starczëło, jakbë cotka pół 
swòji pòrcji mie òddała. – Jô jesz chcała cos 
dodac, ale mëma ju do kòscoła wszëtczich 
wëgónia.  
Mëma szła, jakbë jã chtos gònił. Më ni mòglë 
za nią zdążëc. Jesmë ju bënë i narôzka mëma 
chłopa wëcygô małégò z pòdëszczi, bierze na 
rãce i pòdbiégô do wôłtôrza. Më tak zdrzime 
na se, nicht nie wié, ò co ji jidze. A òna zeb-
lokła dzeckù czôpkã i chca stuknąc główką 
dzecka ò wôłtôrz! Wszëtcë wiôldżé òczë ro-
bią, mój do mie gôdô:
– Të wez jic jã zagôdôj, a jô pò karétkã 
zazwòniã. 
Pòdbiégóm do ni chùtkò i sã pitóm, cëż ji 
w łeb zaszło?! A òna na to:
– Toc të nie wiész, że czej jidze sã z dzeckã 
do chrztu, tej le je nót ùderzëc główką 
ò wôłtôrz, żebë ni miało cwiardi głowë do 
ùczeniô? 
Zdrzã na niã i so mëszlã, że ten zwëk na gwës 
jã òminął. Chùtkò wzãła jem ji dzeckò i sadła 
w łôwkã, bò ksądz prawie wlôzł i dzywno na 
naju zdrzôł. 
Òb czas kôzaniô òbeszła mie takô reflek-
sjô. Më sã wszãdze spieszimë, na ùczbë do 
szkòłë,  do robòtë, do kąpnicë z chilawicą, do 
kòscoła na mszã i tak sobie mëszlã, że terô je 
nôwëższi czas, żebë më wszëtcë sã pùknãlë 
w baniã.
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Gôdczi Bernata Bòyczi

Czej jô kòl dwadzesce lat temù zaczał zbierac 
kaszëbsczé wice, co sã w 2000 rokù ùkôzałë 
w ksążce „Bëlny szport wiele wôrt”, tej jem 
nawiązôł łączbã z wiele rozmajitima prôw-
cama, szpòrtownikama a gôdkarzama. Wie-
le z nich ju nie żëje dzys dnia. Wôżné bëło 
dlô mie to, żebë bëłë to òriginalné szpòrtë, 
a nié jaczés tam dolmaczoné, a pòchòdzącé 
czësto z jinszich strón abò nawetka krajów. 
Chòdzëło ò to, żebë pòkôzac prôwdzëwie, 
òriginalny, szpòrt Kaszëbów. 
Wnenczas jesz wiele pisóné bëło rãką abò na 
maszinie, a wësélóné lëstã. Dzãka temù ta-
czé tekstë na papiórze wiedno dłëżi wëleżą. 
Në i nierôz pò latach, czej sã robi pòrządczi 
w papiorach, dô sã trafic na nie. Tak jô trafił 
na lëst òd Bernata Bòyczi z Gdini, napisóny 
dëcht piãkno pò kaszëbskù, w fòneticznym 
pisënkù, tak jak mógł. Chòc jem nigdë nie 
spòtkôł te człowieka, mògã rzec – pò lektu-
rze – że kaszëbsczi znôł baro dobrze. Pòdług 
jãzëka je gwësny, że pòchòdzył z nordowëch 
strón, wierã nôchùtczi z gminë Szemùd. 
Je mòżebné, że Bòyka jesz żëje, a dali cos 
twòrzi. Bëłobë baro piãkno, czejbë më mòglë 
jesz co wicy dostac òd niegò – jeżlë je to pò 
prôwdze jesz mòżebné. 
Pò latach i pòprawienim pisënkù dôwóm 
czëtińcóm do pòczëtaniô szpòrtowné 
pòwiôstczi, chtërne jesz nigdë drëkòwóné 
nie bëłë, nawetka w mòjim zbiérkù wiców, 
bò przez swòjã długòsc a spòsób ùjãcégò, nie 
bëłë pasowné do całoscë. A mòże przëszłë 
za pòzdze. Sóm ju brewiter nie pamiãtóm. 
Równak pò lekturze dzys, pò latach, mòżna 

le westchnąc – szkòda. Tim mili dôwóm je 
dzysô do czëtaniô i... smieniô. Title dôdôł 
jem òd se.
(ep) 

Sztëczczi sledza
Józef z Tédorã szlë ze Gduńska piechti do 
Gdini. Bëlë baro ùmãczony i wëgłodniałi. 
Wlezlë do napòtkóny karczmë. Wiele dët-
ków ni mielë, ale na dwie krómczi chleba 
i jednégò sledza wëskrobelë w czeszeniach. 
Józef sledza pòdzelił na dwie pòłówczi. Tã 
wikszą włożił na swój talérzëk, drëgą dôł Té-
dorowi. Tédór zdrzi chwilkã na Józefa i rze-
cze:
– Wiész, czej jô bë tegò sledza dzelił, tej jô 
bë jednak ten wikszi sztëczk na twój talérzëk 
włożił, a sobie wzął ten miészi. 
Na to Józef:
– Czegò të wiedno òd mie chcesz?! Czë jô ce 
nie dôł te miészégò sztëczka!

Dzelenié majątkù
Feliks jidze szaséją òd stronë smãtôrza przez 
wies. Z drëdżi stronë jidze jegò drëch Tóna, 
ale nijak ni mòże pòznac, czë to z przódkù 
jidze Feliks, czë nié. Wëzdrzi jakòs dzywno, 
włosë mô na łbie zmierzwioné, wãps nade-
rwóny, kòszëla pòdzartô, szlips fladrëje na 
plecach. Czej sã spòtkelë, Tóna sã spitôł:
– Skąd të jidzesz, Feliks?
– Ze smãtôrza.
– A chtëż je ùmarłi?
– Në, nasz tatk. 
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– A czemùż të jes tak òbszarpóny. 
– A të nie wiész. Kò më majątk nasz dzelëlë. 
Jô ju swój dzél dostôł, a òni sã tam jesz dzelą. 

Złodzéj nie ùmiérô
Mëma z tatkã przed dniã zôdësznym szlë na 
smãtôrz, żebë na grobach zrobic pòrządk. 
Wzãlë ze soba nômłodszégò Jaszka. Czej 
òni bëlë zajãti, knôp chòdzył pò smãtôrzu, 
òbzérôł i czëtôł tôblëcë na cëzëch grobach. 
Òbeszedł całi smãtôrz i nalôzł grobë doch-
torów, adwòkatów, sãdzów, profesorów, 
wòjskòwëch, szandarów, kùpców i rozma-
jitëch rzemiãsników, jak kòwalów a stolarzi. 
Nie nalôzł leno żódnégò grobù, dze bë béł 
pòchòwóny złodzéj. Czej przëszedł do tatë 
i mëmë rzekł:
– Wiéta, jô òstónã złodzejã, bò na smãtôrzu 
ni ma żódnégò grobù ze złodzejã. Czë òni nie 
ùmiérają?

Pò swiãtim Janie
Z rëbnégò targù ze Gduńska wrôcelë dwa-
ji hańdlarze rib do Gdini. A że bëła zëma, 
sniég sygôł jima wëżi kòlón i trzimôł tãdżi 
mróz, to czãsto zachôdelë na rozgrzéwkã 
do karczmów. Tej téż chùtkò ùbiwało dët-
ków w czeszeniach. Czej òni minãlë Kòlibczi, 
czeszenie bëłë wnet pùsté. Frãc rzekł do te 
drëdżégò:
– Wiész të, Józef, jô do swiãtégò Jana nie 
weznã wicy sznapsu do gãbë. 
Na to Józef rzekł:
– Jô sã zawiatëjã ò litra, że të tak długò nie 
strzimôsz. 
Czej òni minãlë nastãpną wies, a w ni kapl-
ëczkã z figùrą sw. Jana, Frãc skrącył do pier-
szi napòtkóny karczmë. Józef do nie gôdô:
– Jô doch ce mówił , że të nie strzimôsz i litra 
przegrajesz. 
– Nié Józef! To je ju pò swiãtim Janie. Më gò 
minãlë w kaplëczce. 

Lelek
Białka sã jiscy;
– Jô miała sztërë zrãkawinë i jô mùszała na 

òstatkù sã z taczim głupim lelekã òżenic!
– Të môsz białkò gwësną prôwdã! Ti sztërzej 
bëlë wiele mądrzészi òde mie!

To pòmòże!
Chłop zachòrzôł. Czej dochtór gò zbadérowôł, 
rzekł mù:
– Wë jesce mòcno przeznobiony. Nôlepi biôj-
ce dodóm i sã pòłóżce do łóżka, a wëpijce so 
pòrządnégò kòniaka. To wóm pòmòże!
– Panie dochtorze, ale dôjce mie to na pis-
mie!

Cos z głową
Nastała móda na cywilizacyjné chòrobë. 
Białka ù dochtora sã dała zbadérowac, czë je 
zestresowónô i czë ni mô czasã psychiczny 
depresji. Przë badérowanim dochtór sã pitô:
– Czë w waszi rodzënie nie béł chto psychicz-
nie chòri. 
Pò namëszlënkù białka rzekła:
– Jedna mòja kùzynka miała narzeczonégò 
milionérã i dała mù kòsza. Ta mùszała miec 
gwës cos z głową!
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Balada ò Rozalii Kapùcce

Tómk Fópka

(improwizacjô na temã bôjczi ò Czerwiony Kapùcce 
br. Grimmów)

Bëło so dzéwczątkò, przódë lat na swiece
Abò nié tak dôwno, to nié wôżné przecã

Mieszka razã z mëmką, dzes krótëchno 
Pùcka
Leno tatka ni mia, Rozalia Kapùcka

A żôrotné bëłë nënka ze swą córką
Rzôdkò wëszłë dali, niż za zberk pòdwórka

Ledwò jima zbiéga na òpôł i jôdã
Mëma łzë pòłika i tak smùtno gôda:

– Piãc ju lat ùplëna, jak żëjã  bez chlopa
Bómiskò przesnité pòlómia mù gnôtë

Dobri lëdze dadzą czasã co zarobic
Przëdô sã na zëmiskò òbùcé nowé

A to mòje dzeckò w jedurny sëczence
We wsë wëszczérzają sã, że ni mô òjca

Chcelë jã z pecepru1  wząc a jinym przedac
A jô jem sã zawzã, jô jem sã nie zgòdza

Cëzy dac familii tã, co z krwi je mòji!?
Jesz sã pół ùrzãdu Kapùcczëny bòji

Chòwała tej Rózkã, jak mògła nôlepi
Wërosło dzéwczątkò na przegrzechã òczów

Snôżé jak kwiat pólny, prostëchnô jak swiéca
Chto le bùksë nosył – òno mù sã widza

Chto le jesz béł bëńlã, fùtrowôł nôdzejã
A so w dëszë gôdôł: Rozalka mdze mòja!

Tak tej Franc Wilkòwsczi, z tëch Wilkòwsczich 
z Bòru
Téż na piãkné òczë Rozalczi zachòrzôł

Czej le leżnosc bëła, zachôdôł ji drogã
A słóweczka prawił, że je mù tak drogô

Bómczi dôwôł z tutczi, sczidôł dlô ni krëszczi
A w niedzelã pòd sóm òdprowôdzôł kòscół

Òna jegò miłé słowa za nick miała
Colemało sã z Francëszka pòdsmiéwała

Że tak wiérny, że je za nią, że ji służi
Za jinyma wzéra, darmò òn czas mùdzył

Wnet bë bëłë czôrné krëpë wëstawioné
Narôz Franc niebòrôk zdżinął 
z gôdczi wsowëch

Minął rok, i drëdżi mijô, knôpa ni ma
A tu na Kapùckã jiny jął pòdzerac

A nalinô, a sã cmùli, nôprzód grzeczno
Zagôdiwô, że to nibë je stateczny

Lesny, w gminie całi wiôldżé ùwôżanié
Mô, a w chòjnie gãsti służbòwé mieszkanié, 

Dze gò dzewùs mùszi òdwiedzec kònieczno
Òn z flintą pòzwòlą czëc ji sã bezpieczno
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Nôprzódka béł miodny, manił, przëchłoscy-
wôł
Òchlił, słowã cëkrził, cëda òbiecywôł

Pózni zdërniôł, tak że strach mia òb cemni-
cą  
Sama dodóm jic, w całoscë przez nen wiwóz,

Co gò „ diôblą rzëcą” lëdze pòzéwelë 
Ten, co béł òdwôżny, tamùj prawie, wejle

W trusa sã zmieniwôł, co mô pòd se tëpã
Gôdelë, lëdzëska, że tam cos bez łepa

W miesądzowim widze òpòcuszkù sënie
Bòjelë sã lëdze, a nôbarzi kònie

Czedë kùczer spiti w kasce leżi spiącë
Żóden kóń sóm z sebie w tã drogã nie skrący

Batug nie pòmòże czë lécków klaksanié
Kòniskò na tilnëch szpérach procëm stanie

Pòtłëcze diszelczi i w nëkbie szôlony
Pùscy sã zwòniącë órczikã dzes w stronã

Zmòkłi nad pòrénkã przëgnaje do chëczë
Dze ju wëtrzézwiałi kùczer z gòrzu mrëczi

Smrok jak złodzéj przëszedł, dôką zstąpił 
z blónë
Przëkrił miasto Pùck i całé përdëgónë

Zabawia Rozalka kòl drëszczi gòdzynkã
Jenë! Wsta na nodżi i dwignã gardinkã

Czôrno, jak na Szląskù, dze wãdżel pòd zemią
Òdprowadzta chto mie, pùdze mët chto ze 
mną?

Ni ma chãtnëch, so kòżdi robòtã nalôżô
A Kapùcce wrôcac jak nôchùtczi kôżą

Mòże miesądz jaczi wińdze lëtoscëwi
I wleje òdwôgã w serce strachòblëwé

A tu straszno, cemno, jesz ptôszëska skòlą
W dôce zatacony wądół jakbë wòłôł:

– Pòj le tu! Weńdz we mie, co òb noc wa-
nożisz
Ni miéj strachù krok dac wprzódk, pòdińdze 
krodzy!

Rózka mia w kòszikù jabków nazbiéróné
Z dërgòtczi gò wnetkã miała wësëpóné

Drobną stopką stegnã w debrzą badérëje
Narôz dzywné zwãczi, szëmarzenié czëje

Cos jak długą znijã, ga na brzëchù czorgô
Po tim cos zasurpna, zasusało srogò,

Jakbë chto szedł w skòrzniach bez głãbòczé 
błoto,
Abò z zãbów miãsa sztëk z wczora wëdostôł.

Dzéwczã czësto òd se, bladëchné jak płótno
Slôdë zwierzã jaczés zajãczało smùtno

Taczé „jenkù, jenkù”–  i tak jednym cëgã
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Zmówiła „Zdrowaszkã” i jesz „Wierzã w Bògã”

Stoji, a są w bùczi nożëska zdrzewiałé 
Kamã wiecznym wrosłô,  na swój kawel żdaje

Pajeska chwëcëłë wtim Rozalkã w pasu
W jednym òmglôł dzewùs sztócëkù z ùrzasu

Òdeckło dzéwczątkò pò dobri minuce
Bò sã chtos przëzérô Rozalce Kapùcce

Jakbë chcôł jã pòłknąc, zãbë pòkôzywô
Pòspiéwno przë tim ruchna z dzéwczëca 
zdzérô

Pòzna Rózka zbòczélca, pò flince z bòkù 
To béł nen lesny, co nie dôwôł ji pòkù

Szmaksnãła rôz i drëdżi, jaż sã rozlégô
A ten trzimie jã mòckò a dali scygô

Kòlanã trafic gò chcała, bë zabòla
Òn sã chiżo przëcësnął do ni, mądrzela

Zaczãła krzëczëc: Retënkù! Lëdze, lëdze!
Òn robi swòje. Kò chto bë mù przeszkòdzył…

Licëska wëkrzéwiô na pòdobã zwierza
Jakbë so założił larwã stôrą kòzła

Slépia ògniã pȏlą, z pëska lecy slëna
Z gôrdzelë rzëżawãczëc, jak zez zégwerka

Pôdł na Rózkã, niglë wërządzył ji szkòdã
Òna z se gò skùlna, jesz gò w żebro kòpna

A chùtinkò jãła co na se òblakac
To sã smiała przë tim, to zôs gòrzkò płaka

Bò w nieszczescym szczescé ji sã narôz trafia 
Hewò pón Wilkòwsczi z biédë jã wëbawił

Co z nôùczi wrócył , z etnofilologie
Ju magister, co sã ricerzã stôł nôgle

Lata w Gduńskù mieszkôł, pilno sztudérowôł

Pòzdôł egzaminë, nie wëemigrowôł 

Jak tësące jinëch za kąsk lżészim chlébkã
Do Irlandie, Niemców, cëzym lizac dupkã

Tatczëzna gò wòła. Miôł so ùmëszloné 
Z kómplã ze Starzëna produkòwac dronë2

Wòjskù je sprzedawac, dzél wëpchnąc na 
pòcztã
Cobë na Kaszëbë „Grifë” znowa wzleca

Drëch béł inżiniérą, miôł na to patentë
A Francëszk mù pòmógł z tim eksperimeńtã

Terô zdrzi na Rózkã, jak róża czerwioną
Bò ji wstid, że ùzdrzôł tak wënagòloną

W pôlcach scyskô flintã, co nią w plech béł 
méznął
Lesny sã nie rëszô. Wcyg tak samò sztiwny

– Nie jem terô gòdnô… renów twëch cało-
wac
Abò, mòże, lepi – dódóm mie òdprowadz

Tak to, wej, Wilkòwsczi ùretôł Kapùckã
Przed złim lesnym w babim dole kòle Pùcka!

Chwaszczëno, 31 strumiannika 2015 rokù, 
gòdz. 20.26

1   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
2   Môłi statk lôtający
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Złotą nitką szëjemë niebò

Stanisłôw Janka

Kaszëbskô

Kaszëbskô bëlnota
Kaszëbskô miłota
Dalek nas prowadzą
Jak żëc mómë radzą

Kaszëbskô bëlnota
Kaszëbskô miłota
Tej z dejama pòjmë
Tej mòcë dodôjmë

Kaszëbskô bëlnota
Kaszëbskô miłota
Czej më razã jesmë 
Naszã wiôlgòsc niesmë

Kaszëbskô bëlnota
Kaszëbskô miłota
Bùcha nas rozpiérô
Bùrsztin z zemi zbiérô

Kaszëbskô bëlnota
Kaszëbskô miłota
Przeszłosc fùl je chwałë
Przińdnosc nama dałë

Kaszëbskô bëlnota
Kaszëbskô miłota
Më wcyg w przódk pùdzemë
Z wiarą żëc bãdzemë

Twòje miodné miono

Twòje miodné miono zwãczi
Të jes mie słodczé na wiedno
Żëcé mie z tobą nie mãczi
Mòje dzéwczã jes të cëdnô

Më ale jesmë szczestlëwi
Czasã je nama redosno
Biwómë ze sobą dzëwi
Rozprôwiómë z sobą głosno

Tej sej smãtk nas òsamãtô
Smùtk sã tacy kòle naji
Mòcnô beznôdzeja spãtô
Òbniechanié le sã czaji

Ale równak przińdą sztërczi
Czej w nas żëje miłosc żëwô
Pòkazëje bëlné merczi
Na wieczné kòchanié spiéwô
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Të i jô

Bez cebie nie mdze słuńca
Nasza miłosc ni mô kùńca
Të jes ze mną w kòżdi biédze
A swiat nama rãką jidze

Jak le reno pòrénk wstaje
Pón Bóg nama szczescé daje
Jak le widzec mògã cebie
Mòja dësza je jak w niebie

Tak tej robic razã miło
Mòje serce mòcno biło
Twòje rãce smùlą letkò
Z tobą jô móm swiat i wszëtkò

Drodżi Mùlkù, lëst jô piszã,
Że jes takô, jô sã ceszã,
Jô proszã przë mie òstni
Të jes mòja bëlnô pani

Nasza krëjamnota

Swój apartny jãzëk më mómë  
  
Dlô se tajemné  słówka leno 
Jak le òdecniwómë reno
Më z chãcą kùszka sobie dómë

Më bëlno sebie rozmiejemë
Dëcht jednym wezdrzenim czasama
Jak je prawie midzë rëbama
Złotą nitką niebò szëjemë

Më mómë swòje krëjamnoscë
Tak òsoblëwé òbjimieniô
Tak le swòje dlô se ùzdrzeniô
To są le blós nasze redoscë

Ale më sã nie zamikómë
Przed swiatã ze swòją miłoscą
Te kòchaniô kòl jinëch gòscą
Naszą wësniónkã jinym dómë

Grónkò kwiatów dlô ce

Dzys cë gronkò kwiatów dajã
W samim słuńcu tegò maja
Przëjmij òd mie krutã snôżą
Zrzeszoną znankama, Bòżą.

Jak wiecznô miłosc Agawa
Naji szczestlëwòscë zjawa
Begòniô swój kawel bierze
W rãce w twòji òfierze

Chrizantema jakò znankã
Naszi miłosce pòdzãka
Proliszk, bò të jes wiérnô
Kòl mie të stojisz dërno

Czerzwionô Gerbera prawi
Że leno miłosc nas zbawi
A Ptôszi Kòsz, że terôska
Mdzemë szczestlëwi zarôska

Czerzwiony Mak tak pòwiôdô:
Kòchôjmë sã, mòc nama dodô
Czerzwionô Róża gòrącô
Të mòje serce biorącô
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Brzôd kòchaniô

Z naszi miłoscë je córka 
Na twarziczce òczi pôrka
Òna nie je procëm nama
Przëszła na swiat czësto sama

To je ta naszô òtroczka
Mô wej piãkné mòdré òczka
Jesz pôchnie za mlékã nënczi 
Mô swój głosyk baro cenczi

To òna mòc nama dała
Z różewégò tej je cała
Rãczczi w górã sã dwigają
Pò swòjich starszich sygają

Ji gąbka ò jestkù skòli
Leno më wiémë co jã bòli
Razã mdzemë jã kòlibac
Jazgùlkã do spikù bibac

Całim je òna naj swiatã
Z nią miło mijają lata
Òna i më to rodzëna
Serce bije z tegò bëna

Mòja teskniączka

Jô teskniã za tobą leno
Gdze të jes mòja dzéwczëno
Co jes tak dalek òde mie
Ale të wcyg jes le we mie

Bez cebie wszëtkò je jiné
Bez ce bez cwëkù są czënë
Smùtno je czej ni ma cebie
Mòja mësl je w cemnym niebie

Biôj do mie tej pòspiéwno
Tej mie na sercu mdze spiéwno
Jak jô leno twòje kroczi
Ùczëjã, wińdzesz z ti dôczi

Krótkò ju jes mie czësto
Le mie serce bije przez to
Dëcht jidzesz w mòje remiona
Tej mdze leno jô i òna

Pierszô miłosc

Jak dzys jô mògã so wdarzëc
Mie zaczãło sã tej darzëc
Jô ce ùzdrzôł przë kòscele
Më wezdrzenié jedno mielë

Të miała lilewą sëczenkã
I taszkã môłą, różewą
W cop ùpiãté jasné włosë
Kòraliczi jakbë z rosë

Czasã më z sobą gôdelë
Nie dôł jô pòznac tej ale
Że móm w sercu krëjamnotã
Że të mie zwãczisz jak nóta

Jô miôł lãk, czej jô to pòwiém
Co bë të zrobiła nie wiém
Mòże të bë sã spłoszëła
I na mie czëstô złô bëła

Tej jô tak żił z tim cerpienim
Leno z taczim ùwielbienim
Żebë të le kòl mie bëła
W mòjim sercu cëchò żëła
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Wspòmink ò Mëmie

Jak jô le pamiãcą sygóm
Jak jô le w sercu Ce dwigóm
Të ze mną bëła òd dzecka
Òd Ce gòrąc szedł jak z piécka

Të ze mną bëła w choroscë
Të zdrzała jak bòrénk rosce
Jô sã trzimôł Cebie baro
Do Ce nëkôł z dwòru zarô

Jô zmôrszczi widzôł Twòje
Tej më w drëszbie żëlë dwòje
Më z sobą bez słów gôdelë
A më krëjamnoscë mielë

I Të w szpitalu leżała
Të kòl se le rurczi miała
Z Cebie żëcé ùcékało
Na mònitorze pikało

Të całô przed mną stanãła
To co Të z sebie dała
Ters jô sã mòdlã za Cebie
Bë më sã pòtkelë w niebie

Z lëdzama na jedno

Jô kòchóm dëcht wszëtczich lëdzy
Kòżdégò, co tu sã biédzy
Jô móm starã kòchac lëchëch
I redosnym sercã cëchëch

Dlô mie je lëdzczi swiat całi
Piãkny, apartny, widzałi
Na pòzdrzatk, co je bez cwëkù
Mô swój szëk w kòżdim człowiekù

Òn robic dobro rozmieje
I co je złé w sobie czëje
Òn pòtrafi wińc ze złégò
Cygnąc do dobra swòjégò

Jô kòchóm téż lëdzy taczich
Co są jaczi są, wszeljaczich
Bò w lëdzy jô widzã òczach
Cepłi wid w rodzynnëch chëczach
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Cëdowny swiat

To ale nie je do wiarë
Że swiat je jaż taczi miarë
Że pòd nieba jesmë słuńcã
I ten swiat dëcht ni mô kùńca

Że Pón Bóg nas stwòrził prawie
Dôł widzec cëdnosc na jawie
Że wiôldżi dąb z zôrna rosce
Z jaja pisklé wińdze w redoscë

Żëc i ten swiat kòntemplowac
Jak sóm ten gbùr le replowac
Pòżerac piãkno òczama
Ta krëjamnota je z nama

Za cud jô chwôlã Ce Panie
Za dôr żecô òtrzimanié
Të sprawił, że swiat më mómë
Tobie ùczestnienié dómë

Bóg je miłoscą

Bóg je miłoscą òdwieczną
Dôł swiatu nótã serdeczną
Òd Niegò dobroc pòchòdzy
Bëlnota z lëdzama chòdzy

Bóg ùmiłowôł człowieka
Miłoserdzé dôł jak deka
Stwòrził swiat z ùdbë żëczlëwi
Jak na łące kwiôtk majewi

Bòskô miłosc je z dobrocë
To wszëtkò je z Jegò mòce
Bóg je czësto doskònałi
Kòsmòs je z Jego bëlny całi

Je mądroscą, sprawiedlëwòscą
Z Niegò Zemia je czëstoscą
Miłosc je naj pòceszenim
Dobroc ùsprawiedlëwienim

Bóg to wid nieskùńczonoscë
W Nim bëlno całi swiat rosce
Bóg tej kòchô sprawiedlëwëch
Baro miłuje ùtcëwëch

Më kòchac Bòga mùszimë
Dlô niegò sã tak mãczimë
Bòskô miłosc je rozëmną
Kòchô wszëtczich razã ze mną
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„Przëtrôfk” jedny białczi
„Marzëbiónka”

Żëcowô tragikòmediô we dwùch aktach (dzél 1.)

Òsobë:
Frãc – chłop, 60 lat stôri, chòri na cëkrzëcã; ùwôżô sã za „głowã dodomù”, je ju baro schòrzałi, 
chòdzy przë krëczewce.
Bernatka (Benia) – jegò białka, 52 lat stôrô; mësli, że je kąsk mni schòrzałô, wcyg „na chòdze”, 
le biôtkùje sã z rekã.
Jagatka – córa Frãca i Bernatczi; je 15 lat stôrô, pòmôgô mëmce doma.
Sztefa – sąsôdka, baro cekawskô, lëdô wiedzec wszëtkò, co sã dzeje ù kògòs i w òkòlim.
Aneczka – drëszka Bernatczi, znają sã òd dzecnëch lat z Bernatką, mieszkô w ti sami wsë.
Grétka – białka Tolka, szkalëje na swòjégò chłopa, le ten ji nie chce słëchac, tej plużi ji bëcé 
z białkama, nôbarżi ze starką (tescową).
Tolk – brat Jagatczi, żeniałi z Grétką, mësli nôwiãcy ò swòji robòce i òstôwiô w nórce całą 
resztã, tj. rodzënã.
Ùla – dôwni bëła szkólną, wiesołô i szpôsownô białka, baro lëdô sztridowac sã z wszëtczima, 
a òsoblëwie z chłopama.

AKT I
Rzecz dzeje sã we wsë Malinczi, w chëczë, co stoji na grańcë pùstków a wsą. Je to chëcz 
Zôbłocczich.

Zdrzadniô 1.
Kùchniô ù Zôbłocczich. Na prawò je òkno, przë nim stoji stół, a przë stole stółczi. Na lewi stro-
nie, naprocëm òkna, je plata, a przë ni stoji môłi, kąsk ju zniszczałi, stółk. Na tim stółkù sedzy 
kòl platë Frãc i dokłôdô na òdżin. Przë stole sedzy Jagatka i zdrzi w móbilkã.
Frãc: To ju pewno mdze kùńc swiata. Alaże, gwësno jo! Doch nen swiat z tima móbilkama 
i internetã dostónie nas do òbarchù!
Jagatka: Ale tatkù, wezce sã tak nie nerwùjce. Ni ma radë, mùszi to przëjąc, bò sã òd ti 
mòdernoscë nie ùceknie. Zdrzi bez gardinã.
Ale cëchò… czëjã, że jidze chtos do naju, jakôs białka.
Jesz barżi zazérô bez gardinã.
Czë jô dobrze widzã… Białka z kapeluszã… to mùszi bëc gwësno (szëptã) madame Marila.
Frãc: Co të gôdôsz! Jesz ti tuwò nama dzysô felowało. Cëż ta baba zôs chce?! (pãkô przë tim 
krëczewką). Dlô ni mie tu zarô nie mdze w chëczë (wstôwô). Pòwiédz ji, co le chcesz, ale mie 
ni ma, czëjesz? Te jeji cwané òczë mie nie ùzdrzą. 
Frãc chùtkò ùcékô przez dwiérze do drëdżi jizbë. Jagatka wstôwô i sã pòprôwiô. Czëc klepanié 
do dwiérzów.
Jagatka: Proszã wlezc.
Sztefa: Niech bãdze pòchwôlony Jezës Christus Jagatkò. Jes sama doma? (ùzérô pò jizbie)
Jagatka: Na wieczi wieków amen. Në jo, prawie sama òstała jem.
Sztefa: Jô tak so szła dodóm, bò prawie czas pôłnié rëchtowac, ale Antonów Fludin tak 
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szczekôł przë płoce, że mùszała jem skrącëc do waju. Co za scérz, że nie jidze spòkójno jic 
bez drogã (pòdchôdô do platë i hénë zazérô w grôpë). Widzã, że të prawie cos ju môsz zaczãté 
z pôłnim. A tatk i mëmka dze są?
Jagatka: Jo, jô tam cos prawie robiła. A mëmka szła prawie do krómù, tatk nie wiém dze… 
(kąsk niepewno) pewno je w chëczach.
Sztefa: Widzysz të, a jô mëslała, że jesta wszëtcë doma. Wierã mie sã zdôwało, że jaczis aùtół 
do waju béł przëjachóny (zdrzi cekawskò na Jagatkã). Taczégò czôrnégò aùtóła jô ni miała we 
wsë widzoné jesz. Nawetka waju Tolk, chòc je òn przë tëch dëtkach, to ni mô taczégò. Në, 
ale mòże mie sã zdôwało… 
Jagatka: (kąsk zmiészónô) Abò to mało taczich przëjéżdżiwô donąd i nazôt? Jô prawie tak so… 
(pòdchôdô do òkna) Ò! Prawie mëmka przëszła.
Sztefa: Jo, mëma, a co z tim aùtółã?! Jesta wiedno tak w gòrący wòdze kąpóny! 
Wchôdô do jizbë zasapónô Bernatka.
Bernatka: Në, Jagatkò, wez mie pòmóż (przëùwôżô Sztefã). Ò, witôjże Sztefkò, cëż tam  
ù cebie czëc?
Sztefka: Prawie jem gôdała Jagatce, że tak na chwilkã jem do waju przëszła òbôczëc. 
Bernatka: Tej kôwkã zarô dostóniesz. Wez Jagatkò nastaw wòdã.
Sztefka: Nie rób, doch jô zarô jidã. Të tak sã czëjesz sama do krómù jic?
Bernatka: Doch to nie je nic wiôldżégò. Cos trzeba robic, a nié doma sedzec. Jes przëniosła 
mie tã ksążkã?
Sztefa: A jenë, jô zabôczëła! 
Jagatka: (cëchò przë grôpie) Le ò tim co sã dzeje ù kògòs doma, to nigdë nie zabôczi…
Bernatka: To na drëdżi rôz ni mòżesz zabôczëc.
Sztefa: Jo, na gwës nie zabôczã. A przecã jô miała jã na stole w kùchni pòstawioné i widzysz, 
jak to człowiek sã òzabôczi. Tej czas na mie, nie mdã wama przeszkôdzac. Przińdã witro 
(wëchôdô).
Jagatka: Ta to wiedno mùszi so nalezc jakąs wëmówkã i przińc na wëglądë.
Bernatka: Ach Jagatkò, ta białka ju takô je i nie mdze jinszô. Mùszisz to kùreszce zrozmiec.

Zdrzadniô 2.
Jizba ù Zôbłocczich. Czëc letczé klepanié w dwiérze i zarô, nie żdającë na rôczbã, wchôdô 
Aneczka. 
Aneczka: Witôj Bernatkò!
Bernatka: (smùtno) Witôjżë kòchónô Aneczkò.
Aneczka: (pòwôżnô) Në, në, në… czëjã, że cos kòmùda mô cebie dzysô òsmãtóné. (Òstro) Cëż 
zôs nie graje?! Gwësno twój chłop mô ce rozgòrzoné! 
Bernatka: (smieje sã cëchò) Dze tam, tuwò ò niegò nie chòdzy. Nie bëło niżódnégò sztridu 
midzë nama. Tak òglowò to móm lëchi dzéń, cãżkò mie je dwigac i robic. To nie je to co 
czedës… I…
Aneczka: (przeriwô ji) A co të mëslała, że to wiedno mdze tak fejn, jak sztërdzescë lat nazôt? 
Jo, jo, bëc piãknym, młodim i pôchnącym, a ò staroscë zabôczëc, bò ji ni ma i nie mdze. Tak 
bë kòżdi chcôł!
Bernatka: (kąsk redostni) Jenë Aneczkò, të to wiedno mòżesz człowieka pòceszëc. Jô ò tã 
starosc ni móm niżódnëch żôlów. Jô leno tak so mùszã czasã pònarzekac.
Aneczka: Tak cos to jô rozmiejã terô. Leno, żebë mie tak czãsto nie bëło.
Grozy ji pôlcã, we dwie sã smieją.
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Bernatka: Żebë jesz jô mògła tak z mòji chòroscë sã smiôc, to bë bëło dopiérze fejno. Ale 
tak to ju je.
Aneczka: Në jo, le kòżdi na cos mùszi chòrowac i na cos ùmrzéc. To ju mùszi bëc i kùńc. A co 
të mëslała?! (Kąsk spòkójno) Në dobra, to gadôj mie zarô, co znôwù je gróné?
Bernatka: Ach, Tolk sã na mie rozgòrził.
Aneczka: To trzeba bëło tak zarô gadac! Czej knôp sã rozgòrzi, to kąsk lepi jak chłop. Chòc òn 
ju nie je tak richtich knôpã, tec to stôri kóń je. Widzã, że twój dozdrzeniałi knôp, hmmm… ale 
czë tak pò prôwdze je òn dozdrzeniałi?... Mô jaczés wseczëca? 
Bernatka: Ale Aneczkò, tak ni mùszisz… Òn je dlô mie baro dobri. Tec wiész, że jak Frãck ju ni 
mòże wcale jezdzëc aùtółã, to òn wiedno ze mną do bòlëcë jezdzy. Tak nie je mie w smak gò 
prosëc ò wòżenié, ale jak jô móm dojachac 30 kilométrów do bòlëcë? Corôz mni aùtobùsów 
tam jezdzy.
Aneczka: Në jo, wiedno jes òd tëch chłopów ùzależnionô. Jem dbë, że czas zrobic z tim 
pòrządk. 
Bernatka: Jo, le to nie je tak letkò.
Aneczka: Dze tam! Jô bë wiedzała, co zrobic.
Bernatka: Tej pòwiédz mie.
Aneczka: (òbjimô drëszkã) Në òbôczë. Jô cë to miała chùdzy gôdóné. Le so dzëwùjã, że jesz ni 
môsz tak zrobioné. Na co të môsz prosëc sëna, co i tak za tobą nie je richtich, a stôri sąsôdczi 
téż ni môsz co prosëc. Jes jesz takô młodô, że mòżesz przecã, hó hó! Bãdzesz tak wiedno 
zdrzała na chłopów? Je ju czas sã òd nich òderwac. Jô cë mówiã, zdrzë na jinszé białczi, co ni 
mùszą na nikògò zdrzec. Wezkôj w kùńcu zrób no prawò jazdë.
Bernatka: A të zôs ò tim samim. Jak jô móm to zrobic, në i za co? Tec mój chłop bë nigdë nie 
dozwòlił na taczé cos. To ju gwësno nie dô radë.
Aneczka: A czë òn mô sóm jeden zdanié wiedno? Jak chcesz, to jô mògã z nim pògadac. Tuwò 
mùszi miec dobré argùmentë. W kùńcu dô sã przekònac, ju sã nie martwi. Chòc nie lëdóm 
tegò twòjégò knôpa, to z chłopã kąsk lepi jidze gôdka. 
Bernatka: Sama nie wiém, terô na stôré lata to nie je wôrt.
Aneczka: I zôs klepiesz to samò. 
Chtos klepie w dwiérze.
Bernatka: Proszã.
Ùla: Niech bãdze pòchwôlony Jezës Christus. Alaże, kògò jô tuwò widzã. Prawie trzecy rôz 
dzysô so widzymë Aneczkò. Terô mùszi bëc kawa!
Aneczka: Witôjże Ùlkò. Jo, jo, za trzecym to mùszi bëc kôwka.
Bernatka: Prawie! Tej ju wstôwióm wòdã.
Nastôwiô kòcelnik i robi wszëtczim kawã.
Aneczka: Dobrze, że jes przëszła, bò jes mie prawie terô brëkòwnô. Tak dokładno to nié mie, 
le naszi Bernatce.
Ùla: Jô wiedno wiém, czedë przëlezc. To sã wié, nié? (szturô Aneczkã i sã smieje). Ale jô miała 
dzys taczi przëtrôfk, że ju bëm do waju nie przëszła.
Bernatka: Cëż sã tej stało?
Ùla: A nick, bëm so prawie mòje piãkné szpérë złómała. 
Aneczka: A jenë, Ùla to wiedno co wëmësli. Të i rozmiejesz sobie klatë na łbie pòłómac. 
Smieją sã wszëtczé.
Ùla: A mariczné bùksë, to je za kòżdim razã co jinszégò. Le słëchôjta. Jem dzysô do pôłnia 
pilowała tëch mòjich dwùch wnëków. Co to są za lóntrusë, głowa bòli jaż (krący głową). 
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Jô tak za nima mùszã wszãdze biegac, bò òni terô wcyg dzes lôtają jak z pòdzartą jaką. Në 
i pòszlë mie tam, dze jô nie chca. Całé żëcé jô chòdzëła pò trapach. Żebë le pò trapach… tec jô 
wszëtczé czëpë drzéwów mia czedës dobëté. Në jo, le na stôré lata to ju człowiek nie je taczi 
sprawny. Tej czej jô lecała za tima gzubama, to tak jakòs zemkła mie szpéta i żem zgajdolëła 
z òstatnëch piãc trapów. Czej sã jem nalazła na zemi, to nôpierwi jô ni mògła tą lewą szpétą 
rëchac, tak mie bòlała. Co za ból, mówiã wama! I co terô mëszlã... Tegò jesz braknie, żebë 
so szpétã złómac! A do tegò jô bëła w taczim szokù, że jô ni mògła gadac, niżódnégò słowa! 
Môłi Bartk do mie gôdô „co cë je starkò”, a jô leżã i nick ni mògã pòwiedzec... So mëszlã, 
jak ten mój stôri przińdze, to mie wëretô, le òn jesz dalek w robòce béł. Co zrobic... Szpéta 
szpétą, le jak gadac ni mòżna? I jak jô mdã terô wrzeszcza na swòjégò chłopa? Ani gãbą, ani 
szpétą ju mù nie pògrożã. Co za przëtrôfk! Le kùreszcze, chwała Panu, wrócył mie głos. To 
mùszało bawic dzes pół gòdzënë, żebë jô chòc mògła so wstac, a drëdżé pół gòdzënë, jak jô 
ùdostała głos. Nôpierwi tak pò cëchù, a pòtemù corôz głosni. Taczégò czegòs jô nigdë ni miała 
w żëcym. Tak to nié (dali krący głową).
Aneczka: Co të môsz za przëtrôfczi Ùla. Le słëchôj terô, co je do zrobieniô. Jô chcã, żebë naja 
Bernatka pòszła sã ùczëc jezdzëc aùtółã. Przecã wiész, że to je ji brëkòwné, nié?
Ùla: To jô wiém nié òd dzysô. A co na to Frãck?
Aneczka: Frãck na to jak na lato.
Ùla: To òznôczô, że jesz sã nie pòddôł… Mùszi cos z tim zrobic, nié?
Aneczka: Gwësno. Jakòs mùszimë razã przërëchtowac jaczé dobré argùmentë. 
Bernatka: A mie sã nicht nie pitô, czë jô sã na to zgôdzóm? Wëzdrzi jakbësta sã rëchtowałë 
na jaką wòjnã, a jô nie chcã żódny wòjnë w mòji chëczë.
Czëc fest pãkniãcé (në, bò jak jinaczi nen chłop bë miôł zamëkac?) dwiérzów, a zarô pò tim 
trzôskù wchôdô do jizbë Frãc.

Zdrzadniô 3.
Frãc: (kąsk przekãsno) Wejle, cëż terô. Przëszła Ùla, co mô ùle.
Ùla: A ùle mają swòjã Ùlã, tej jima dobrze (smieje sã). Prawie jesmë tuwò gôdałë ò tobie.
Frãc: Jakbë białczi ni miałë co lepszégò do gôdaniô. 
Ùla: Pewno, że nié. Wa ò białkach téż wiele napleszczeta, wiãcy jak më.
Frãc: Jaczi wa? Terô to jes zdebło za wiele pòwiedzała, Ùla.
Ùla: (machô zniechãconô rãką) A niech cë mdze. I tak jô miała do ce wiedno wiãkszą 
cerplëwòtã jak do jinszich.
Frãc: Ale mie wiôldżé wëapartnienié. Dze to napisac! 
Bernatka: Wezta ju òprzestóńta te piãkné gôdczi sobie rzëcac. Chcesz të Frãckù kôwkã?
Frãc: Jic mie z tim précz. Jô leno przëszedł pò mòjã mùcã, bò chcã jic we wies do Jignaca.
Ùla: Le nie chcesz chòc zdebło z nama pòsedzec i pògadac?
Frãc: A co jô z babama móm do gôdaniô? Wa so same tematë nalézeta do gôdczi beze mie.
Ùla: Słëchôj co jô cë pòwiém… (zbliżiwô sã do Frãca). Të wiedzôł ò tim, że Alfónksów knôp 
sã òżenił z dzéwczëcã, co bëła òd niegò starszô ò piãc lat?
Frãc: A jic mie z taczima klapama. (Pòd nosã) Panie Bòże, dôj mie cerplëwòtã, ale ju!
Ùla: Co të tam gôdôsz? To nie je kùńc tegò. Bò słëchôj, ta białka, no sënowô Afónksa, czej 
jeji chłop wëjéżdżô za grańcã do robòtë, to mùszi so sama radzëc doma. A jak òna mùszi 
dojeżdżac do robòtë do Wielinków, to chto jã mô zawiezc, jak ni ma aùtobùsów w sobòtã?
Frãc: Jo jo, i sã zaczinô òpòwiesc żëcô, le co mie to òbchò…
Ùla: Ale słëchôj mie! To nie je kùńc. 
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Frãc: (cëchò na bòkù) Z tobą to i kùńc swiata bë ni mógł sã òdbëc, bò nã całą sytuacjã bës 
zakrëła swòjim plestanim.
Ùla: Le słëchôj Frãckù... Bò òna ni miała ju z kògùm jezdzëc w te sobòtë do robòtë, a przecã 
doma to prawò jazdë leno ji chłop miôł. A jak gò ni ma, to co zrobic? Tej wiész, co òna na stôré 
lata so ùdbała? Że pùdze so zapisac na prawò jazdë. Mëszlã, że to je dobrô ùdba, cekawô jem 
leno, czë òna so na to dô.
Sztefa: Jo, to je prôwda. Jô bëła ù ni wczora i mie gôdała, że ju so zapisała i na pierszim wëkła-
dze w ti szkòle, co ùczi tëch no… szoférów, nié? To tam bëła jidzonô. 
Frãc: (pòd nosã) Të to wiedno mùszisz lezc na łeb kòmùs, żebë so co nowégò dowiedzec.
(Głosno) Jo, le i tak ji so nie ùdô. Jak òna chce to zdac, czej òna dobrze na kòle nie rozmieje 
jachac? Takô białka i òglowò wszëtczé białczi lepi żebë so nie brałë za czerowanié, bò to je 
niebezpieczné dlô jinszich normalnëch szoférów.
Ùla: Alaże, cëż tuwò terô za mecyje! Co cë Frãc sã stało? Doch białczi téż rozmieją jachac 
i czasã lepi jak chłopi, nawetka twòja białka bë dobrze czerowała.
Frãc: (smieje sã) Të to wiész jak człowieka ùredac. Kùreszce sama jes rzekła, że leno czasã 
dobrze czerëją, a za jaczis czas ju zôs to samò. Më ju ò tim gôdelë czedës. 
Ùla: Ale gwësno jesmë nie skùńczëlë. Jô mëszlã, że jak białka òd Alfónksów bë sã naùczëła 
jezdzëc aùtółã, tej i Bernatka téż. A jakbë so terô zapisała na ten kùrs, to bë ji bëło lżi i tak 
lepi jak z kògùms. 
Frãc: To niech jidze jak chce.
Ùla: A terô to ju jinaczi gôdôsz. Jaż nié do ùwierzeniô Frãckù (smieje sã). Tej jô mdã téż 
chòdzëc z Bernadką na te ùczbë. 
Bernadka, Sztefa, Frãc: Të?!?
Ùla: A prawie jô. A co, ni mògã? Chto mie zakôże? Czej Ùla ni mòże, to ji ùle nie są ùlama 
(głosno sã smieje).
Frãc: A wiész të chòc wiele je biegów w aùtole i co to je galopkasta?
Ùla: Tegò to jô ni mùszã zarô wiedzec. Òni mie pòwiedzą doch. 
Frãc: Jak mëslisz, wiele je w ti galopkasce biegów?
Ùla: A to nie je akùrôt taczé drãdżé. Są tam sztërë biedżi.
Frãc: Pewno, jak piãc jeden wëk.
Ùla: Doch to je to samò, nié?
Frãc: (machô rãką) Tej Bòże pòmagôj wama na tëch drogach.
Ùla: Òbôczisz le, jak ce twòja Bernatka jesz nié jeden rôz dze zawieze. Òbôczisz jesz, pamiãtôj 
mòje słowa.
Frãc: A niech i cë mdze, jak jes pòwiedzała. Żebëm leno jesz żił do tegò czasu.
Wstôwô, bierze mùcã i wëchôdô.

Zdrzadniô 4.
Sztefa: Në, në…  a të mie Bernatkò nick nie gôdała, że të chcesz jic na prawò jazdë.
Bernatka: Bò jô nawetka…
Ùla: A co òna miała wiele gadac? 
Bernatka: Le Ùla, jô gôdała, że to nie je na mòjã głowã terô. Nawetka jeżlë jô bë szła to zrobic 
i jaczims cëdã zdała, to i tak nie mdã za długò jezdzëła.
Ùla: Cëż terô të pòwiedza? Taczégò czegòs jô nie chcã czëc. A z drëdżi stronë, jeżlë mëslisz ju 
ò zdôwanim, to nie je z tobą tak zle.
Sztefa: Jo, jo, òbôczisz jak to cë pùdze, më cë pòmòżemë.
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Ùla: A jak të chcesz pòmóc, jeżlë sama nick sã na tim nie znajesz? Le jô téż sã nie znajã, a jak 
mdzemë taczé dwie szpecjalistczi òd aùtółów tej mdze dobrze (smieje sã).
Bernatka: Jô jesz rôz pòwtôrzóm, że jô nie brëkùjã tegò. Nie chcã. Dôjta mie ju pòkù, bò mie 
terô mòckò głowa bòli. Zôs słabò mie.
Ùla: Në dobrze, dobrze. Lepi sã pòłożë do łóżka. Më kąsk za wiele dzys tuwò nagôdałë, le i tak 
do tegò tematu jesz wrócymë, tegò sã nie bòji. Òdpòcziwôj tedë Benia. 
Ùla i Sztefa wëchôdają pò cëchù.

Zdrzadniô 5.
Do jizbë Zôbłocczich wpôdô Aneczka. Wszëtcë prawie są doma: Frãc czëtô gazétã, Bernatka 
cos òbsziwô, a Jagatka zôs w móbilce. 
Aneczka: Witôjtaż. Przeprôszóm, że jô tak bez klepaniô wlôżóm, le móm fejn wiadã do ce 
Benia.
Bernatka: Nic nie szkòdzy. Doch të môsz jak do swòjégò dodomù wlażac. Nôpierwi dostóniesz 
dobrą kôwkã.
Nastôwiô dwie tasczi i pòdôwô Frãcowi i Aneczce.
Aneczka: A të nie pijesz ju kawë?
Bernatka: Jô dzysô wëpiła fest kawã… a bò Frãc mie miôł taczégò szatana zrobioné, że jô bë 
wnet pòszła do Ôbrama na piwò. Jak jô jem wëpiła pò frisztekù taką taskã kawë, to jô z tëch 
naszich Malinków widzała dwa wiôldżé Wielinczi (smieje sã).
Aneczka: Në jo, tej lepi, żebës so sama sëpała tã kawã do tasczi w przińdnocë (zdrzi na Frãca, 
le ten so zasłonił gazétą). Ale wiész, z czim jô przëszła? 
Bernatka: Ni móm ùdbë, co sã mògło przëdarzëc. Cos we wsë?
Aneczka: Mùszisz sã zgòdzëc, bò jinaczi nie ùdô sã, wiész? (żëwò) W przińdny czwiôrtk je 
taczi fejn zéńdzenié tegò téatralnégò karna, co jô cë ò nim gôdała. I òni mają przedstawic fejn 
sztëkã, më téż jesmë tam rôczoné. Jesz chcą, żebë jaczé wiérztë z najégò kònkùrsu pòwiedzec. 
I jô so tak zarô pòmëslała, że të smiało mòżesz recytowac tã twòjã wiérztã. To mdze tedë 
fejn, nié?
Frãc: (òdkłôdô gazéta) Jo, të wiedno dze mùszisz co nalezc. Dze zôs jachac? Doch to zarô je 
wiedzec, że Bernatka nigdze nie pòjedze.
Bernatka: (cëchò) Jesz jedno słowò.
Frãc: (barżi do ni jak do se) Në, bò na co òna tam mô sã pchac i mòrdowac. Doch i tak ji nicht 
tam nie zawieze, a i na co mô tam jachac.
Bernatka: (rozgòrzonô jak nigdë w żëcym, wstôwô i gôdô spòkójno ale cwiardo) Kùńc z tim 
wszëtczim. Jes terô zrobił wiôldżé głëpstwò, chłopie. Jes za mie rozsądzył i tak bëc ni mòże 
dali. Nie mdzesz za mie gôdôł, co jô móm robic.
Frãc zdrzi ze strachã na Bernatkã, mô òdemkniãté gãbã, le nick ni mòże pòwiedzec.
Bernatka: Żebë to mie bëło pierszi i òstatny rôz. Nie mdã ju òd ce tak zanôleżnô i wiész co 
zrobiã? Pùdã so na to prawò jazdë. Nie mdã ju jinszich prosëc.
Wëchôdô z jizbë.
Frãc: (łapie so za głowã) Kùńc swiata! (Pò chwilë do Aneczczi) Co të ji môsz zadóné ? Doch 
òna bez cebie òbarchniała terô z tim prawã jazdë. Jô cë zarô dóm mieszac mie tuwò schòrzałi 
białce i wëcëgac jã z dodomù.
Aneczka: Wiész co Frãckù, terô to të jes czegòs nie przëùważił. To je ji decyzjô, a nié mòja. 
Kùreszce! (wëpijô kawã, stôwiô z trzôskã taskã i wëchôdô)
Kùrtina.
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Quo vadis Cassubia?!
Słôwk Fòrmella

Dzél trzecy, to je, gdze jô jem, i chto tuwò mieszkô?

Rënk. Westrzódk miasta, wierã nié za 
wiôldżégò. „Dôwno jem tuwò nie béł” 
pòmëslôł so Staszk Jimroch–Jiscewsczi. 
Przëzérôł sã bùdinkóm, co stojałë wkół 
rënkù, na jaczim sã nalôzł. „Nen pëszny 
stôri kòscół z czerwiony cegłë wiedno mie 
sã widzôł. Ò, tam hewò béł flészer… i dërch 
je. A tam wejle ti bëlë, co przedôwelë 
brëlë. Jakùż òni sã zwelë? Wejle… wiérzta 
mie sã sama w głowie stwòrza” mëslôł so 
ze szpòrtã. „Jak òni sã zwelë, do biésa, za-
béł jem, ale pamiãtóm na gwës, że mielë 
na bùdinkù reklamã pò kaszëbskù. Na tim 
hewò. Ale zarôzka…” kąsk zwątpił w to, co 
ùzdrzôł. „Në jo, to na zycher béł ten bùdink, 
ale ni ma ju ti pòdjimiznë, ani reklamë w rod-
ny mòwie”. Na scanie wisa tôfla z nôdpisã 
„Biuro rachunkowe. CITU–PITU”. Staszk za-
trzimôł jednégò chłopa w strzédnym wiekù, 
co prawie przechôdôł kòle niegò i spitôł sã:
– Witóm. Mòżece mie pòwiedzec, gdze 
terô je ta pòdjimizna, co przedôwa brële. 
Tu sã miesca, w tim bùdinkù – wskôzôł rãką 
w stronã rechùnkòwégò bióra.
– Przepraszam – òdrzekł chłop – ale czy nie 
mógłby pan mówić normalnie? Przecież nie 
rozumiem, co pan do mnie mówi!
Stachòwi jakbë chto dôł jednégò w pësk. 
Zdzëwiony ë rozgòrzony spitôł sã chłopa:
– O co chodzi? To kaszubski to nie jest nor-
malny język?
Chłop przëzdrzôł sã na Stacha jak na przë-
wãdra z jaczi daleczi planetë i òdrzekł:
– Nie wiem, czy pan się z choinki urwał, ale 
nikt tu tak nie mówi.

Stach zwątpił i zajiscył sã. Spitôł sã niegwës-
no:
– Wybaczy pan, ale czy nie jestem na Kaszu-
bach?
– No, można powiedzieć, że tak – chłop 
ùsmiéchnął sã letëchno.
– I nikt tu nie mówi po kaszubsku? Przecież 
pamiętam, że to miasto zawsze było koja-
rzone z Kaszubami i zawsze się tu w „rodny 
mòwie” mogłem dogadać.
– To niemożliwe. Nikt tu w tej pańskiej „młe-
wie”, czy jak to pan tam nazywa, nie mówi. 
No, może kiedyś, ale ja już tych czasów nie 
pamiętam, a trochę już żyję na tym świecie. 
Przepraszam bardzo, ale śpieszy mi się. Aha – 
jesz przëbôczëło mù sã cos – gdy byłem mały 
to żył tu jeszcze jeden człowiek, na którego 
mówili, że jest „starym Kaszubem”. Ja byłem 
dzieckiem, a on miał już chyba z dziewięć-
dziesiąt lat.
– I co? Mówił po kaszubsku? – z nôdzeją 
w głosu rzekł Stach.
– Nie wiem, czy po kaszubsku, ale pamiętam, 
że zamiast „tak” mówił „jo”, albo „ja”. Jakoś 
tak. No, ale on już długo nie żyje. O, widzi 
pan tamten budynek? – chłop pòkôzôł rãką 
bùdink, w chtërnym miesca sã „Koza–Nostra. 
Pizzeria u Mafioza”.
– Jo. Widzę. A co, czyżby to tam mieszkał ten 
Kaszuba?
– Nie, ale zaraz za tym domem jest podwór-
ko i tam jest taki cofnięty trochę w głąb 
działki parterowy budynek. Został wybudo-
wany właśnie na miejscu tego starego domu, 
gdzie mieszkał „stary Kaszub”. A teraz już na-



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

prawdę muszę lecieć. Do widzenia.
– Do widzenia – òdrzekł Stach i flot rëgnął 
w stronã pizzerie ù Mafioza. Zarô kòl ni 
stojôł môłi biôłi bùdink. Ni miôł w se nick 
òsoblëwégò. Wtim wëszedł z niegò młodi 
bëniel i pòdszedł do Stacha.
– Dzień dobry. Czym mogę panu służyć? – 
spitôł sã.
– Przepraszam. Czy nie wie pan, do kogo kie-
dyś należała ta nieruchomość? – òdpòwie-
dzôł pitanim Staszk.
– Niestety nie wiem. Wynajmuję ten lokal 
od zeszłego roku. O, dzień dobry, zapra-
szam – rzekł bëniel do białczi w strzédnym 
wiekù, co prawie przechôda kòl nich i cze-
rowa sã w stronã bùdinkù, przed jaczim 
stojelë. 
– Wybaczy pan, ale muszę już zacząć 
kurs. Jakby zainteresował się pan grafiką 
komputerową, to serdecznie zapraszam. 
W ramach uniwersytetu trzeciego wieku 
też mamy zajęcia.
Młodi knôp flot wëkrącył sã w drëgą stronã 
i nigle Stach zdążił cos pòwiedzec, zdżinął 
za dwiérzama dodómù. Timczasã Jimroch–
Jiscewsczi nie béł za baro rôd z tegò, co 
ùczuł ò ùniwersytece trzecégò wiekù. „Kò 
doch tak stôri jesz nie jem” pòmëslôł. 
W tim samim sztóce ùczuł krótkò swòjich 
ùszów wiôldżi trzôsk a cos, czegò nie zdążił 

nawetka ùzdrzec, pòpchło gò na zemiã.
Jak długò leżôł na zemi, nie wiedzôł. Czej 
wstôł, zmerkôł, że szpérë mô baro cãżczé. 
Wstôł i dozdrzôł, że je dërch w tim samim 
miesce, ale w czësto jinym jegò dzélu. Sto-
ja przed nim scana bùdinkù, na chtërnégò 
dwiérzach wisa tôfla z nôdpisã „Muzeum 
regionalne w K.”. Pòmalinkù pòczurpôł 
swòjima cãżczima szpérama do westrzód-
ka. Nalôzł sã tam w cemny zalë, gdze leno 
w czile placach pôlëłë sã widczi. Bëło tam 
dosc tëlé rozmajitëch stôrodôwnotów, 
ò chtërne wierã nicht ni miôł niżódny starë. 
Nie bëło tam pòrządkù. Stôré ruchna leżałë 
na pòdłodze òkòma strëpiałëch szelbiągów, 
a midzë nima jesz widzec bëło dosc tëlé 
pòtłëkłëch skòrëpów. Na scanie wisa tôfla, 
na chtërny bëło czile òdjimków ë kȏrtków 
z bladima òd staroscë tekstama. Zdzëwio-
ny tim, co ùzdrzôł, Stach rësził w ji stronã 
i zaczął czëtac:
Miasteczko nasze znajduje się na ziemi 
zwanej kaszubską. Nazwę swą zawdzię-
cza ona grupie etnicznej Kaszubów, którzy 
zamieszkiwali niegdyś te tereny. Posługi-
wali się oni dość specyficznym etnolektem 
o prasłowiańskim rodowodzie. Pozostało 
po nich wiele zabytków kultury material-
nej, spośród których najciekawsze są licz-
ne przykłady odzieży ludowej i ceramiki, 
a z którymi można zapoznać się na niniej-
szej wystawie.
Początki osadnictwa na naszej ziemi datuje 
się na…
Stach nie béł w sztãdze tegò dłëżi czëtac 
i ùdbôł so pòszëkac kògòs, chto w tim 
mùzeùm robi. Òbrócył sã i jaż pòdskòkł 
z ùrzasu, bò niespòdzajno zarô kòle se 
ùzdrzôł baro wësoką òblokłą w czôrné ruch-
na pòstacją. Béł to baro bladi i zmiarti chłop, 
wierã nié za stôri, ale z baro pòmôrloną 
gãbą. Ùsmiéchnął sã, ale w nym ùsmiéwkù 
bëło cos dzywnégò.
– Dzień dobry – rzekł zmiarti dżiżãga – wi-
dzę, że zainteresował się pan naszą ekspo-
zycją.
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Nigle zdzëwiony Stach zdążił cos òdrzec, 
zmiartélc dali gôdôł swòje:
– Niestety, jak pan widzi, muzeum nasze jest 
troszkę niedoinwestowane, ale – rozłożił 
swòje dłudżé rãce – instytucje kultury nigdy 
nie były w centrum zainteresowania naszych 
władz.
– Właśnie widzę – òdpòwiedzôł Jimroch–
Jiscewsczi. Wzdichnął głãbòk i spitôł sã 
„ùkôzczi”, jak gò w mëslach miôł nazwóné:
– Niech mi pan wytłumaczy z łaski swojej, 
ale muszę się o to spytać. Dlaczego piszecie 
tu o Kaszubach w czasie przeszłym? Przecież 
jestem na Kaszubach, nieprawdaż?
– Ma pan słuszność. Rzeczywiście jest pan 
na Kaszubach.
– Ale dlaczego piszecie, że Kaszubi tu żyli? To 
teraz już nie żyją?
– Widzę, że musiał pan przyjechać z bardzo 
daleka, ale zaraz to wyjaśnię. Pozwoli pan, że 
zadam mu pytanie. Otóż, czy był pan kiedyś 
na Mazurach?
– Kiedyś tak, ale już dawno temu. Ale co ma 
piernik do wiatraka?
– Właśnie chcę panu powiedzieć, że u nas 
jest jak na Mazurach.
– To znaczy?
– To znaczy, że na Mazurach kiedyś miesz-
kała ludność mazurska mówiąca swoim dia-
lektem, ale teraz jej już tam nie ma. Jedynie 
nazwa krainy geograficznej została jako pa-
miątka po nich. Tak samo jest teraz i u nas.
– To niemożliwe! – krziknął nie je wiedzec, 
czë barżi wërzasłi, czë rozgòrzony tim, co czuł 
Stach.
– Ależ zapewniam pana, że możliwe. 
I zgodne z prawdą – dżiżãga  òdpòwiedzôł 
dërch z tim samim dzywnym ùsmiéwkã na 
pòmôrlony skarnie. – A jakby był pan zain-
teresowany językiem dawnych mieszkańców 
tych ziem, to w muzeum w Świętych Górach 
mają duży zbiór różnych publikacji. Pracuje 
tam nawet kilku specjalistów, co dość dobrze 
znają ten język.
– To nie je prôwda! – riknął głosno Stach – 
Kaszëbi nie wëdżinãlë! Jô doch jem jednym 

z nich!
Zmiartélc w jednym sztërkù bez niżódnégò 
zwãkù, jak prôwdzëwô ùkôzka òdsënął sã 
òd Stacha, pò czim zwiornął za dwiérze, co 
prowadzëłë na czësto cemny kòridor. Staszk 
z ùrzasã pòmalinkù przelôzł przez próg 
i wszedł w cemnosc, z chtërny co sztërk do-
chôdałë zwãczi głosnégò òddichaniô.
– Uuaaaaa!!! – wtim riknãło cos abò chtos 
zarô kòl ùszów Stacha. Nen zôs pòdskòcził 
wërzasłi i mało co hercszlachù nie dostôł.
– Jô ce dostónã, të biésu! Të jes smãtk, co 
nas tëlé lat nikwił! – krziknął głosno rozjiwro-
wóny Stach.
– A ty jesteś reliktem przeszłości! – głos 
zmiartélca dochôdôł do Stacha z cemnoscë. 
– Jesteś reliktem przeszłości! Ha ha ha! Już 
w połowie cię nie ma! Ha ha ha!
Stach nie béł w sztãdze dłëżi tegò strzëmac. 
Jegò szpérë zôs stałë sã letczé i flot zwiornął 
w stronã bùtnowëch dwiérzów. Czej wëlôzł 
bùten, ùzdrzôł dwùch chłopów wiôldżich jak 
stolemi, chòc z wëzdrzatkù szlachòwelë barżi 
za jaczimas „robòkòpama”.
– Policja! Stój! – zawrzeszczôł do Stacha je-
den z nich. Chłop zarô skrącył w jinszą starnã, 
żebë leno jima ùcec. Czuł jich kroczi corôz 
blëżi se... Czej nalôzł sã slôde bùdinkù, ùdbôł 
so przeskòczëc przez mùrk, co òddzeliwôł 
môl, na jaczim stojało mùzeùm, òd sąsadów. 
Pòczuł dzywną mòc w szpérach. Flot skòcził. 
W ùszach miôł słowa, jaczé wëkrzëkiwelë do 
niegò szandarowie, czej ùzdrzôł, że z drëdżi 
stronie mùrkù je cemnô głãbiô, chtërnô jak 
bezdnowô stëdnia wcygała gò do westrzód-
ka. Mëslôł, że to ju kùńc…
„… a, to dopiérze pół do piąti reno” pòmëslôł 
so Staszk Jimroch–Jiscewsczi, czej przëzdrzôł 
sã na zédżer z radiã, co stojôł kòl zdrzélni-
ka, a na chtërnym cyfrë swiécëłë sã na 
czerwòno. Prawie co òdeckł, ale nie spôł 
spòkójno, bò pierzëna w pòłowie bëła spadłô 
na pòdłogã… 

Dalszi cyg w pòsobnym numrze
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Widzôł jô jã wczora,
widzã jã i dzysô

Dzél 3

Wòjcech Mëszk

A jô òstôł sóm w nym chléwie. Przëszło mie 
spac. Czej cos drãdżégò w głowã wléze, tej je 
drãgò spac. Mëslë lôtają pò głowie i zaczinô 
sã biôtka ze snienim. To co jawerné nie dôwô 
placu niejawernoce. Kùreszce przëszedł spik.
Pòkôzôł sã w nim Ãdris, czarzélnica, starszô 
czarzélnica, sąd. Wszëtkò to dérowało le 
sztót, le bëło dłudżé jak dzéń.
I przëszedł dzéń, chtëren zmikôł cemiznã 
nocë. Nocny strach òdeszedł i przëszedł 
strach dnia. Nen je gòrszi, bò je prôwdzëwi. 
Strach nocny je le nocnym strachã. Strach 
dnia òtmikô dwiérze i stôwiô jawernotã, 
chtërna je co sztót jinszô. Nie je takô, jaką 
chcemë, bë bëła. Je taką, jaką je. Wiele roz-
miszlaniô nad tim, co zrobiã, żlë stónie sã 
to, co sã stac mô, tej jô zrobiã tak. A czej 
bãdze tak, to jô zrobiã tak. I na taczi ôrt 
kòżden sztót je rozplanowóny, wszëtkò 
mô swój plac. Jedna rzecz pò drëdżi mdze 
pòstãpòwac.
A za czim tak damic, skòrno i tak bãdze jak 
chce. Czej lëst òpôdô, zdôwô sã, że spad-
nie tam, dze lecy. A òn równak pònëkóny 
wiatrã lecy czësto w jinszi plac jak më bë 
chcelë. Nëkô òn swòją mòcą: Bò le taką 
mòc je widzec. A mòże to chto jinszi gò nëkô 
pają niewidzewną, jakbë na procëm najim 
mëkcënóm.
Terô òbmëslëc wszëtczé przëpôdczi. Za 

czim? Lżi je zdrzec jak òn nëkô i pòzwòlëc 
mù nëkac. I przëjąc to jakbë tak bëc mùszało, 
abò tak, jak je – tak to przëjąc.
Nie mòcowac sã z niewidzewną mòcą, bò 
dobëc ji nie jidze. Pòzwòlëc ji dzejac pòdług 
ji wòlë. Jô jem le nym lëstã, chtëren chce jic 
tam, dze chce, a równak w jinszi plac pùdze. 
Tam, dze jic jô nie chcã.
Swòją stegną jidącë lëstë rozmajité na ni 
pòtikóm. Pò niechtërnëch trãpiã, niechtër-
ne w rãce bierzã i sã do nich ùsmiéwóm, bò 
są taczé snôżé, le w rãce je brac i je achtnąc.
Ãdris... Chto të jes? Bë trãpac pò jinszich, 
bë jima smierc zadawac. Chto cë dôł prawò, 
bë nitkã przerëwac. Chto cë dôł nã mòc 
tak lëdzkò-nielëdzką. Czemù të sã wzął za 
gònienié czarzélnicë, skòrno òna żëc mòże 
pòdług swòjégò żëcô. Ji żëcô, ji namienieniô. 
Le të mùszôł, të chcôł nã nitkã przerwac, bò 
zapëzgla sã na twòji drodze. Władza twòja 
je wiôlgô, bò mòżesz tak trãpac, bë smierc 
sprowadzëc. I jã sprowôdzôsz na nëch do-
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brëch lëdzy. Jima kôżesz żëc westrzód ny 
smiercë i sã nią redowac.
Të rozmiejesz zabic dëcha. Nié, tegò zrobic 
ni mòżesz. Të mòżesz dëcha zabrac i dac dë-
cha swòjégò, chtërnégò tak tuwò nãcysz, jaż 
òn przëchôdô. Nôpierwi wlôzł òn w twòje 
serce, tam zamieszkôł jak cëzy. A w sercu gò 
nie achtnãlë, bò béł cëzy. Le òn tam mieszkôł 
i żił jakno swój. I sóm tam pòòstôł. A wied-
no chcôł bëc cëzy, tej wińc mùszi ze swòjégò 
mieszkaniô bë bëc cëzym, chtërnégò nie 
achtną. Bëc cëzym długò nie jidze. Le cëzym 
pòòstac na wiedno sã dô.
Ãdrisu... Jô cebie pòznôł, a równak ce nie 
znajã, bô gôdka bëła le słowama, a mëslë 
tacëłë sã w nich nielusé, nieprôwdzëwé, 
cëzé.
Jô do cebie dzysô przińdã, bë sã cebie 
naùczëc, bë pòznac to, co môsz w sobie. Le 
të ni mòżesz miec jinszégò jak jô. Tej czim 
më sã òd sebie apartnimë? Dlôcze të môsz 
władzã, chtërny mie nie sygô?
Ãdris pòkôzôł mie sã za płotã. Nie widzôł mie 
jesz... le ùzdrzôł. Stanął i zdrzôł. Gwës chcôł, 
bë jô ùcekac naczął. Tej jak scyrz scërza 
bë gònił. Le jô szedł na procëm. I òn òczë 
spùscył jakbë miôł strach abò chcôł cos za-
trzëmac le dlô se. Tak jakbë jô mù co wząc 
chcôł. A jô doch wząc mù niczegò ni mógł. 
Le òn te òczë spùscył jak scyrz, chtëren mòże 
kąsëc zarô. Czej je rozgòrzony, ùżgrze zarô, 
le czej je spòkójny, tej nic nie zrobi. Le jak sã 
òdwrócysz, zarô ùżgrze.
Lëdze, czej òprzestôwają bëc lëdzama, zmie-
niwają sã w niemé zwierzãta. Ãdris stôł sã 
scërzã. Jô do niegò pòdchôdôł, a òn béł 
spùszczony. Czej jô béł corôz to krodzy, òn 
corôz to barżi béł nieùbëtny. Płot béł ną 
greńcą, za chtërną òn béł panã. Do płotu jô 
mógł pòdéńc. Czasã scyrz nawetka wpùscy, 
a pònemù wëpùscëc nie chce.
Le do scërza jidze pòdéńc. Tak i jô prawie 
terô pòdchôdôł. Scyrz czëje strach. Òn roz-
mieje to wëczëc. Òn nie rozmieje gadac, le 
rozmieje swiat pòznawac jinaczi. Jidze do 
tegò, że człowiek sã mùszi ùczëc żëcô òd 

zwierzãtów. Òne żëją pò prôwdze, jawerno. 
Człowiek twòrzi swiat jinszi, nieprôwdzëwi, 
niejawerny. I tej jesz negò żôrotnégò scërza 
twòrzi na swòją pòdobã. Niemé zwierzã 
z rozëmnégò rozmieje zrobic nierozëmnym.
Scyrz mie w nym czasu nie ùżgrze. To jô wie-
dzôł, bò jô gò strachù ni miôł. Òn to wiedzôł. 
A òn baro nie lëdôł, czej chto jegò strachù ni 
mô. Tegò òn nie lëdôł.
Jak gadac ze zwierzãcã? Zwierzã przëùczoné 
do rozmieniô słów, do jich wërzekaniô. Le nie 
rozmiejącë z nich twòrzëc mòwë. Człowiek-
-scyrz. Scyrz-człowiek.
Jô nie wiedzôł, chto to richtich je. Czejbë 
béł scërzã, nie chòwȏłbë mëslë. Czejbë béł 
człowiekã, mëslë bë wëpòwiôdôł. Le równak 
béł to Ãdris. Ãdris człowiek.
Jô do niegò kùreszce pòdeszedł.
– A jô mëslôł, że cebie tuwò ju ni ma... – 
pòwiedzôł jakbë béł zadzëwòwóny.
– A skądka wë to mòżece wiedzec, czë jô 
jem, czë mie ni ma? Doch jô béł ù Kąkòlczi.
– Më tu wiele wiémë... – krëjamno kąsk 
rzekł, nawetka wnetka brzëmiało to jak ja-
czé òstrzeżenié.
– Skòrno wiele wiéce, to czemùż jesce 
mëslelë, że mie tuwò ni ma?
– Słëchôj le. Jes tuwò cëzy. I tegò cë nie 
bróniã. Le mùszisz wiedzec, że më tuwò 
przëwãdrów nie brëkùjemë – zdrzôł mie 
kòl tegò prosto w òczë. – Nie je dobrze, czej 
bãdzesz tam, dze bëc ni mòżesz.
Gôdka z Ãdrisã bëła ju jinszô niglë z Kąkòlką. 
Òn ju nie robił krëjamnotë. Gôdôł ò co mù 
jidze. Jô ni mógł za wiele z nim kôrbiónczi 
przewlekac.
– Doch jesce mie wësłele do Kąkòlczi.
– To je drëgô sprawa. Jidze mie ò nen smùg 
i Anã.
– Anã?
– Jô cë tuwò za wiele nie mdã rozpòwiôdôł. 
Czasã je lepi skùńczëc cos, nim sã rozléze. 
Chòrobã mùszi lékòwac, nawetka ùjãcym 
nodżi. W mòjim chléwie mùszi bëc pòrządk. 
Wszëtkò co chòré jidze précz. Taczé je żëcé.
– A môsz jaczégò dobrégò dochtora òd 
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swòjich zwierzãtów? – jô przeszedł na të, bò 
òn mie téż nie szónowôł.
– Sztefón sã dobrze na tim znaje – rzekł 
bùszno Ãdris, baro rôd, że mòże sã czim 
pòchwalëc. – A czemù të sã ò to pitôsz, doch 
të ni môsz zwierzãtów?
– Jô szukóm dochtora òd chòrosców. Rozma-
jitëch chòrosców – jô mù na to òdrzekł.
– Słëchôj le. Jô nie jem tuwò, żebë sã przed 
taczima przëwãdrama tłómaczëc i tłóma-
czëc sã nie mdã. Wszëtczi, chtërny dochtora 
brëkùją, to gò nalézą – zakùńcził, le do tegò 
dodôł. – A jak dochtora na czas ni ma, tej 
sóm łeb ùkrącã. Rozmiejesz to?
– Jô to dobrze rozmiejã, jaż za dobrze.
– Tak tej bôczë, bò chòroba je we wsë. I jak 
je widzec, dobrze wëlékòwónô nie je.
Na sztót òprzestôł gadac, le długò to nie wa-
rało, bò dodôł:
– Ti Kąkòlce to mòżesz pòwiedzec, żebë za lé-
karzenié sã wiãcy nie brała. Bò taczich zelów 
më nie brëkùjemë. Sztefón kònia wëlékarzi, 
to i z człowiekã so dô radã.

– Cëż jô wama zrobia?!
– Bãdzë sztël! Twòja gôdka je chòrô i më ji 
ju czëc nie chcemë! Sztéfón włożë ji w gãbã 
cos, òna te brëkùje. Widzec, że jãzëk za baro 
lôtô. Le òpasuj, bò ce jesz ùżgrze.
– Naaa... terô të ju nick ni mòżesz...

Wiater nëkôł nad jezorã chòjnë, jakbë chcôł 
mie rzeknąc jaką drãgą historią. Słów ny 
historii jô nie czuł, bò gôdczi wiatru jô nie 
rozmiôł, le czëc wërazno jaczis głos krëjam-
ny, zatacony w chòjnach. Ne drzéwiãta jak 
w chùrze stojącë chcałë kôrbac ze mną.
Tuwò chtos ògniszcze zniécył.

– Môsz të òdżin ju rozpôloné?
– Jo, zarô mdze sã pôlił.
– Chùtkò, bò òni zarô tu są.

Drzéwiãta le szëmarzëłë swòjima cwiardima 
wietwiama fùl jigłów wësztramòwónëch. 
Kòżdernô takô jigła mia dlô chòjnë wôrtnotã 

wiôlgą. Tak a tak mdą spôdałë. Jedna za drë-
gą. Jak krople cerzpieniô, krëwi i bólu, i łi-
zów. No bùfsniãcé negò jiglewiô ò zemiã je 
głosné, że jaż jegò nie je czëc.
Schną, spôdają, a drzéwiã całé zeloné stoji. 
Wiedno stoji, jaż ùschnie całé, bò chtos 
kòmùs ból mô zadóné, że drzéwiã cerzpie-
niô tegò ju nie strzimô. I narôz jak człowiek 
zdrugniãti całi w jednym sztóce na głowie 
biôłi sã zrobi, tak no drzéwiã westrzód jin-
szich stojącë farwã swòjã stracy. Brunô farwa 
żëcé zabiérô. Ùschłé westrzód żëwëch. Razã 
w jednym lese. Razã las twòrzącë. Jedno 
drzéwiã, a le je mòżno ùzdrzec, czej ùschnie. 
Nadeszedł jegò czas i terô nimò, że las je 
wiôldżi, stolemny, nieòbeszłi, le je widzec to 
jedné sëché drzewò.

– Zdrzëta le! Na ny sëchi chójce jã pòwiesëc. 
Za czim jesz òbrządczi prowadzëc?
– Cëchò bãdzë! Tuwò głos mô szôłtës!

Niemé drzéwiãta wa mie te nie pòwiéta, co 
je bë czëc rôd chcôł. Ji głosu zwãk w òczach, 
tegò jô nie ùczëjã.

– Jô cã pòtka na tim tu smùgù, bò le tuwò jô 
cã pòtkac mògła.
– To je prôwda. W nym placu zéńdzeniô i ro-
zestaniô òstónie gòrąc tak wiôldżi.
– Sztërk to je krótczi i ju nie wrócy, w serce 
na wiedno wpisóny bãdze. Jô mùszã òdéńc, 
të tuwò òstóniesz, bò żëcé tak wëzdrzec 
mùszi. Jô widzã wiele w nëch lëdzczich 
òczach. Jô wzéra w nie dzyrskò i bùszno, 
szëkającë ògnia, chtërny rozgrzéwô i jô le 
nalazła w nëch snôżich òczach le pòmión ti 
wiôlgòscë, chtërna czedës tam żëła. Òdżin 
tam béł, le wëgasłi. I Smãtk sã rzechòtôł, 
w słowa sã ùbiérôł i zdrzec mie nie kôzôł.
A jô tej tam ju zdrzec nie chca, bò ògnia tam 
nie bëło, le ùrzas. Z nym ùrzasã corôz to wicy 
òczów wkół bëło.
A jô wiedza, że mùszã nen òdżin nalezc. Le 
czej rôz wezdrzisz w òczë, tej to ju sygnie. 
Nick wiãcy.
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– Jô tëch òczów nie szukôł... le prôwdë.
– To je to samò. Òdżin zniécony cepło 
przëniese. Prôwda jak òléj sã spôlô w nym 
ògniu. Bez ni bë ògnia nie bëło...
– A czë jes nalazła gò?
– Jo, w twòjich òczach.

Zmãczoné òczë człowieka. Widzec w nich całi 
swiat je. Swiat w człowiekù zamkłi. Kòżden 
jinszi òd drëdżégò. Kòżden apartny. Żëjemë 
krótkò se. Zdrzimë na se i zgarac na se ni 
mòżemë. Czasã le w nym zdrzenim pòkôzywô 
sã redosc, chtërna swiat swój drëdżémù 
òddac chce. I òddôwô sã gò bez niżódnégò 
przëmùszeniô. Nick sã nie ùdostôwô w nym 
dôwanim.
Przëchôdô zëma. Swiat całi biôło ùstrojony 
abò na biôło przëkrëti... I te swiata ju ni ma. 
I nie mdze.

– Sztefón widzôł të to? – rzekł Ãdris.
– Jooo... To béł ten, co òn tam stojôł? – 
pòmale gôdôł.
– Jo, to òn to béł. Za czim òn tuwò przëlôzł?
– Mie sã zdôwô, że òn abò je letczi, abò... – 
ni mógł Ãdris przińc na słowò abò i nie chcôł 
czegò głosno wërzeknąc. – Jak jô béł ù ny 
Kąkòlczi, to mie rzekła, że òn szedł lóz.
– Abò to ji mòże wierzëc? – zwątpił Sztefón.
– Jô gôdôł, żebë gò wząc! Terô sã to rozléze.
– To më wiedno mòżemë jesz. Dze òn terô 
lôzł? – spitôł sã Sztefón, òbzérającë sã wkół.
– Prosto na nã chòjnã szedł.

Lëdze tam bëlë dobri. A jaczi abë mielë 
bëc? Dzéń za dniã bëło tak samò. Słuńce 
wchòdzëło reno i na kùńc sã chòwało za ną 
chòjną. Chòjna bëła swiôdkã pòwstôwaniô 
i òpôdaniô. Òna ju tëli razë na to zdrza, że 
ji ju sã gwës to ùprzikrzëło. Czejbë le bëła 
mògła, bë wëcygnã swòje dłudżé nodżi z ti 
zemi i bë so pòszła òbaczëc do ny wsë, co 
tam sã richtich dzeje. Jak òni tam wëzdrzą, 
czim sã zajimają? Ò czim so gôdają?
Le cëż – pòmësla so – równak pùdã. I szła. 
Dzywno bëło nym lëdzóm, że chójka do nich 

léze. Le òna cëzô nie bëła. Dlôte mùszelë jã 
achtnąc.
Chcącë czë nié, achtnãlë jã.
Tej òna mògła so robic, co le chca. A òni tak 
żëlë, jakbë ji nijak nie bëło. A òna zjiscywa 
swòje maroczenia. Zazéra jima w chléwë, 
w chëcze. Widzã, jak robilë, co jedlë, ò czim 
gôdelë. Jich gôdka dlô negò drzéwiãca nie 
bëła do rozmieniô. Òni nie szëmarzëlë, òni 
òtmikelë gãbë tak szerok i pùszczelë z bąka-
nim lëft. I tak so bãkòwelë do se, że to jaż nie 
bëło mòżno.
Skòrno le wstelë, ju naczinelë bąkòwac. 
A jak jeden miôł cos do drëdżégò, to le to 
bąkòwanié bëło głosniészé. A czasã bëło 
i tak, że nijak nie bąkòwelë. Le na se zdrzelë 
taczim zdrokã, jaczi mają, czej zdrzą na 
chòjnë, jak w las jidą ze séczerama.
Jedną razą, czej robiło sã smroczno, nie 
bëło tak jak wiedno. Chòdzelë i bąkòwelë. 
Jakbë jima słuńca nigdë w żëcym nie bëło 
nót. Rozpôlelë so widë i so kòl nich dobrze 
czëlë. To bëłë jich môłé słunuszka. To jima 
sygło. Le taczé môłé słunuszka? – smiészno 
sã chòjnie zrobiło. – Dobrze, że jô nie jem 
cëzô. Tej òni mie mùszą achtnąc. Czejbë 
przëszła na chòjna z lasu, tej to bë bëło. Ju 
le ju. Ti, to òni bë nie achtnãlë. Ta to bë bëła 
zarô spùszczonô. Dobrze, że ti tu ni ma. Ale 
òna bë i tak nie przëszła. Òna co jinszégò co 
dzéń widzy. Słuńce tam téż reno wstôwô i na 
noc zapôdô sã, le òna i tak co jinszégò widza.
– Lëdze wa jesta òbarchniałi! Tak dali bëc 
doch ni mòże! Mùszimë to rôz zakùńczëc! – 
krzikôł szôłtës. – Czë wa nie widzyta, co tuwò 
sã dzeje? Môta wa òczë gównã zaszłé?!
– Sztefón, Kąkòlka tuwò przińdze? – zawòłôł 
na dochtora òd kòniów. – Gôdôł të ji?
– Jô tam béł jidzony. Le w òknach bëło cem-
no. I jô sã wrócył dodóm – òdrzeknął na to 
Sztefón.
– To të głupie zrobił! Òna tam bëła. Dze 
bë mia bëc? Doch terô pò lese nie łazy! – 
szôłtës, bëło widzec, że je rozgòrzony na 
taką gôdkã Sztefana. – Të lepi pòwiedzë, żë 
të miôł strach.
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Ledzë wkół stojącë, zdrzelë na tã kôrbiónkã 
– rôz na szôłtësa, rôz na Sztefana.
– Të jes głëpszi òd ny chòjnë, co tu wërosła 
– òdrzekł na to Sztefón. – Sóm môsz strach. 
Temù të tam nie pòszedł. Të wiedno tam ła-
zył. A co, lëdze nie widzelë?!
– Jô tam łazył, bò wa tam jic nie chca – 
òdrzeknął szôłtës. – Le jo, Ãdris, pùdze do 
ni, bò jô jem chòri – pòdkôrbiôł sã szôłtës. 
– A terô, łazył! To sã mùszi skùńczëc. Tam, 
na Warblewie mają zrobioné z tim pòrządk. 
A ù naju?!
– A jak òna nie bãdze lékarzëc? – przerwôł 
Sztefón.
– A òd czegò të tu jes? – òdrzekł szôłtës.
– Ãdris, dôj pòkù – pò cëchù naczął szeptac 
Sztefón – jô nie rozmiejã lékarzëc.
– A chto Białków kònia wëlékòwôł? Jȏ? – 
szôłtës òdrzekł mù na to.
– Lëdze – pòwiedzôł do pòzeszłëch – biȏjta 
spac. Jitro do robòtë. Dzysô më tuwò nick 
nie wëmëslima. Jak bãdã co wiedzôł, to 
òbȏczimë. A terô spac.

Lëdze so tak bąkelë, jaż szlë spac. Stało sã 
cëchò. Miłota òsta zasztëkónô w jizbach. Ny 
dobri lëdze terô òdpòcziwelë ùmãczony dniã. 

Kùli z nich ju nie wstónie òb noc?
Słunuszkò wstôwô, rozniécô òdżin i chãc 
do żëcégò, a w cemiznie nocë dzeją sã 
rzeczë prôwdzëwé. Lëdze żëją i dżiną. Jeden 
drëdżémù òdbiérô prawò do żëcô.
Jeden òbsamãtóny twòrzi so swiat pòdług 
swòji miarë i zaczinô rządzëc jinszima. 
Twòrzi prawò, pòdług chtërnégò terô je nót 
żëc. Bãdze to swiãté, dobré prawò. Wszëtkò 
w nim bãdze. Le òd zôczątkù tak je.
Czej szmërgnã kamiéń w górã i mdã na 
niegò żdôł i òczë w niegò czerowôł, òn zro-
bi nȏwrót i corôz to chùtni pòlecy w dół, jaż 
pãknie miãdzë òczë. Taczé je prawò bezlëto-
scëwé. Czej rãkã włożã w òdżin, tej gòrąc jã 
òbjimie i pôlëc sã mdze chca. Prawò je bez-
lëtoscëwé. Czej wëlézã wësok na chójkã, tej 
sã pòłómiã, pòtłëkã, abò i zdżinã, czej zlecã. 
Taczé je prawò. Prawò nôtërë. Nôtërné 
prawò. Prawò widzewné. Ni mògã spadac 
w górã. To je zakôzóné przez prawò. Jegò 
sã mùszi trzëmac. Mògã próbòwac nie żëc 
pòdług tegò prawa. Mògã. Le òno mie skôże. 
Jaczi przëstãpk zrobiã, tak ùdostónã sztrôfã. 
Wërok natëchstopach. Czej w wòdã wlézã, 
głowã pòd nią włożã i mdã chcôł òddëchac, 
mdã zarô ùkȏróny w nym sztóce. Ùdostónã 
karã smiercë. Kara smiercë za òddichanié 
pòd wòdą. Człowiek żëje westrzód swiata 
i prawów jegò. Je kara smiercë za skôkanié 
z chójków w dół, czasã ùdostónã lżészą, bò 
mòże nie zdżinã... Wlézã w òdżin, ùdostónã 
karã smiercë. Żlë zarô wińdã, kara mdze 
lżészô, bò mdã òpôlony całi, le żlë tam 
òstónã na dłëżi – wërok smiercë mdze gwës-
ny. Czej w sniegù, na mrozu so legnã – za to 
je kara smiercë. Czej nożã przebijã so serce 
– kara smiercë pisónô. Tegò robic wòlno nie 
je. Bò żëc je nót.
A równak za żëcé kara smiercë je téż pi-
sónô. Mògã przestrzegac wszëtczich pra-
wów nôtërë, to i tak jô móm zapisóné karã 
smiercë. Żëcé i smierc. Żëcé i na kùńcu 
smierc.
Za złómanié prawów je smierc. Za złóma-
nié prawa żëcô je smierc. Nie żëjã za karã, 
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żëjã z wërokã smiercë za złómanié prawa 
żëcô. Më le sã apartnimë tim, że sztrôfa je 
òdłożonô na czas jaczis. Niechtërny ùdostelë 
piãc lat, jinszi dwadzesce, a jinszi nawetka 
jednégò dnia...
Tej lëdze zabiérają jeden drëdżémù nen 
czas, chtëren je pòòstałi. W miono pra-
wa żëcô, złómónégò prawa żëcô. Chtos 
żëjący z karą smiercë mô prawò skrodzëc 
drëdżému żëjącémù z karą smiercë czas jegò 
narechòwóny.
W miono negò prawa, pòdług jaczégò sóm 
òstôł skôzóny.
Czasã łómie prawò, bë kògò ùkarac pòdług 
prawa, swòjégò, złómónégò przez se prawa.

A chòjna rosła na westrzódkù wsë. Widzałô 
bëła i kòżden wiedzôł, że òna tuwò rosce. 
I nawetka pòmëszleniô ni miôł, jakbë to 
bëło, czejbë ji nie bëło. Bëła tuwò wiedno. 
Wiele widza. Wiele bë mògła pòwiedzec, 
czejbë gadac rozmia. A òna niemô, szëma-
rzącô jiglëną stoja westrzód wsë. Ji remiona 
òbjimałë całą wies. Jakbë wszëtczich chca 
do se zgrëpkòwac. A òni kòl ni chòdzëlë, w ji 
céni żëlë i ji nie widzelë, chòcȏ wiedzelë, że 
je. Starżniczka ùszłëch czasów zachòwiwa 
łączbã midzë swiatã ùszłim a terô. Nym terô.
Mógł wëlezc na ji czëpk i to sygło. Miec jã 
kòle se. To sygło. Drzéwiã-swiôdk.
Jeden òdchôdôł skôzóny wedle prawa 
żëcô, drëdżi skôzóny przëchôdôł na swiat, 
a no drzéwiã tam wiedno stojało. Drzéwiã-
-swiôdk.
Czas nëkô, a równak stoji. Czas człowie-
ka nëkô, a czas drzéwiãca stoji. Czas nëkô, 
a równak stoji.

Jô pòznôł nëch lëdzy, a òni znelë mie. Jô 
chcôł, bë òni bëlë pòdług mòji miarë, a òni 
chcelë bë jô béł pòdług jich miarë. Jô ni miôł 
prawa jich zmieniac, òni mielë prawò mie 
zmieniac. Czejbë jô sã nie zmienił, òni mielë 
prawò mie skôzónégò skazac. Jô mùszôł żëc 
pòdług prawa. Kòżden, chto òdewstôwôł òd 
niegò, mógł ùdostac sztrôfã.

Nicht z nich te prawa nie spisywôł, a kòżden 
wiedzôł, jaczé òno je.
A drzéwiã wrosłé w zemiã żëło pòdług pra-
wa. Sygło le na nie pòdezdrzec i bëło widzec, 
jaczé òno je. Le òni na nie nie zdrzelë, òni le 
zdrzelë na se i pòd swòje nodżi, słëchającë 
głosu.

– Jesz je czas! Mòżesz wërzëknąc sã złégò. – 
Krëwią zabiegłé òczë, pòwróz na szëji òstawił 
czôrną prãgã i le stãk:
– Jô nią nie jem...
– Łżesz!

Jô zaklepôł na òkno. Czëc bëło, że we 
westrzódkù chtos je, bò jakbë mògło bëc ji-
naczi, skòrno òna tam bëła. Tak tej jô wlôzł 
w jizbã.
– Jes të nazôd? – widzec bëło ù Kąkòlczi 
zadzëwòwanié.
– Jo – jô òdrzekł.
– Czegò chcesz? – zapita sã.
– Jô gôdôł z Ãdrisã – ji òczë sã zapôlëłë. – 
Kôzôł mie pòwiedzec, że waszégò lékarzeniô 
jima we wsë nie je nót.
– To, że òn tak gôdô, to pòkôzywô, że prawie 
brëkùje òn lékarzeniô – scwierdza, le doda. 
– A tobie co òn rzekł?
– Jô tak richtich to nie wiém, ò co mù szło. 
Cos jô mù zrobił, le jô nie wiém czedë. Bò 
òdkądka so wdarzëc mògã, jô gò widzôł trze-
cy rôz. Móm strach co do niegò pòwiadac, 
bò kòżdé mòje słowò òn òdbiérô jakbë kam 
szmërgniãti. Tej jak sã za wiele nagôdóm, to 
gò jesz ùtłëkã nyma kamieniama. A tegò jô 
bë prawie zrobic nie chcôł.
– Béł të nad jezorã? – wzéra sã na mie.
– Wë to wiéce... – jô òdrzekł, bò z Kąkòlką sã 
gôdało jawerno.
– Të gôdôł z drzéwiãtama.
Òna wiedza ò rzeczach, chtërnëch jinszi nie 
wiedzą. Rozmia wëczëtac człowieka. Òna 
wiedza, co gôdô głos. Jaczé przëbiérô sztôłtë 
i chto to je.
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Lëteracczi debiut
Gòstomczika z Gòchów

Eùgeniusz Prëczkòwsczi

Kùli je tak pò prôwdze kaszëbsczich pisarzów? 
Gôdô sã colemało, że kòle sto. Mùszimë zarô 
wëjasnic, że je to równak nômni ò pòłowã za-
wëżonô lëczba. 
Cezari Òbracht-Prondzynsczi narechòwôł 
w swòjim dzele Kaszubi między dyskry-
minacją a regionalną podmiotowością, 
(Gdańsk 2002, ss. 797-799), że pò wòjnie pò 
kaszëbskù pisało 116, z tegò nômni jednã 
ksążkã lëteracką wëdało 48 pisarzów. Dzy-
sô do ti lëczbë trzeba dorechòwac kòl 20 
nôzwësków piszącëch pò kaszëbskù. Zôs 
ti, co wëdelë przez te trzënôsce òstatnëch 
lat debiutancczé ksążczi, to: Aùgùstin 
Chrabkòwsczi z Barniéwcza kòl Banina 
(pòsmiertno), Leòn Gòłabk (pòsmiertno), 
Zbigniew Jóskòwsczi z Hambùrga, Henrik 
Mùsa ze Gduńska, Bòlesłôw Bòrk z Rekòwa 
Górnégò, Wacłôw Pòmòrsczi z Bëtowa, 
Róman Skwiercz z Wejrowa, Tomôsz Fóp-
ka z Chwaszczëna, Dariusz Majkòwsczi 
z Wąglëkòjc, Felicjô Baska-Bòrzëszkòwskô 
z Łubianë, Wòjcech Mëszk z Wierzëska kòl 
Kòscérznë, Artur Jabłońsczi z Mierëszëna 
pòd Pùckã, Titus Kamil Rólsczi z Zabrza, 
Kazmiérz Jastrzãbsczi z Chwaszczëna, Hen-
rik Dawidowsczi z Bòrzestowa, Jerzi Hop-
pe z Rëmi, Janusz Mamelsczi ze Stajszewa, 
Michôł Piéper z Rëmi, Mariô Bòszke z Jastar-
ni, Éwa Warmòwskô z Szopë, Hanna Makùrôt 
z Lesëch Jóm, Pioter Dzekanowsczi z Bëtowa, 
Dorota Wilczewskô z Kartuz, Édmùnd Lewań-
czik z Żukòwa i Marión Kwidzyńsczi z Biôło-
gardu. 

Czejbë za kriterium przëjął, że pisarzã 
nazéwómë tegò, co mô wëdóné chòcle 
jednã aùtorską lëtreracką knéżkã, tej pò 
zrechòwanim wëchôdô nama lëczba – 45 
żëjącëch ùtwórców kaszëbsczi pismieniznë. 
Wierã do ne karna dińdą wnet nowi. Gwës 
do jaczégò wëdôwkù mògą sã ju rëchtowac 
Grégór Schramka, Adóm Hébel, Karolëna 
Serkòwskô, Słôwk Fòrmela czë Łukôsz Ja-
błońsczi. Wiémë równak téż dobrze, że wied-
no za chùtkò starszi pisarze òdchôdają. Kò 
latos mã sã rozestelë ze Stanisławã Pestką, 
jednym z nôbëlniészich ùtwórców w dzejach 
kaszëbsczi pismieniznë.
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Do ti lëczbë 45 mòżemë wierã ju dorechòwac 
nastãpnégò ùtwórcã, tą raza z Gòchów, to je 
Stanisława Gòstomczika. Nen chłop znóny 
je w tëch stronach jakno gôdkôrz. Tej sej 
mòżna gò tam spòtkac na festinach czë jin-
szich rozegracjach, abò na turniéru gôdë-
szów we Wielu. Niedôwno dëcht wpôdł 
mie w rãce jegò lëteracczi zbiérk prawie 
z nyma kùńsztownyma sztëczkama ò titu-
le Mòje stronë. Gôdczi z żëcô wzãté, chòc 
z zadzëwòwanim wëczëtôł jem w stopce 
rok 2012. Ksążeczka wëdónô òsta w Lëpiń-
cach (bëtowsczi kréz). Wierã w dosc nis-
czim nakładze, temù wiadło ò ni doszło tak 
pòzdze. Ale to nijak nie ùmiésziwô redoscë 
z tegò, że je nowô kaszëbskô ksążka, a prze-
de wszëtczim nowi ùtwórca. Dokôzk òbjimô 
20 krótczich pòwiôstk. Do te jesz 7 wiérzt-

Zabôczonô aùtorka
prowadnika pò Kaszëbach

Jan Dosz

Dëcht niedôwno òstałë wznowioné pro-
wadniczi pò kaszëbsczi zemi Aleksandra 
Majkòwsczégò a Bernata Chrzanowsczégò. 
Pòjôwiają sã òdniesenia do jinszich, jak 
chòcbë do sławetnégò przedwòjnowégò 
aùtora prowadnika Mieczisława Òrłowicza. 
W przëpiskach dô sã nalezc wzmiónczi ò Wil-
helmie Schwandtce (ò chtërnym za jaczis 
czas gwës nót bãdze napisac tu). Równak 
drãgò je cokòlwiek nalezc ò Zofii Hartingh. 
Wszëtcë wnet mają zabôczoné ò ni, abò 

Òni téż rozsłôwielë Kaszëbë. Zofia Hartingh

ków. Wszëtkò òbònioné grafikama i snôżima 
òdjimkama z bëtowsczich strón.
Ne tekstë przed wëdanim przezdrza Anna 
Glëszczińskô z Topków, téż dobrze znónô 
jakno gôdëszka, a jesz chùtczi bëlnô recy-
tatorka z chmielińsczich kònkùrsów. Gwës-
no zmierzenié sã z materią pisónégò słowa 
bëło dlô ni nowim i wôrtnym doswiôdcze-
nim, w jaczims dzélu téż debiutã. Zwënéga 
je ewidentnô. Òbòje sã wiele naùczëlë, co 
dlô przińdnoscë kaszëbiznë – òsoblëwie ti 
z bëtowsczich strón – je baro dobré. 
Wierã pòprôwiôczka Anna wnetka téż 
dotëgùje do karna pisarzów. Mòże za-
mknie lëczbã 50, czegò serdeczno żëczimë. 
A aùtorowi – pòsobnëch, wcyg bëlniészów, 
lëteracczich brzadów. 

mógłbë rzec jinaczi – mało chto wié, że takô 
białka przësłuża sã promòwaniémù Kaszë-
bów. 
Chtëż to béł? Kò przede wszëtczim aùtorka 
prowadnika zatitlowónégò Przewodnik po 
Ziemi Kaszubskiej. Dëcht czekawô sprawa 
– prowadnika wëdónégò w Warszawie ju 
w 1909 rokù. Ùrodza sã 23 gromicznika 1852 
rokù w familii Sariusz-Bielsczich. Pò prôw-
dze mało ò ni wiémë. Drãgò je cos nalezc 
w słowôrzach. Je równak wiedzec, że zajima 
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sã dolmaczenim anglojãzëczny lëteraturë na 
pòlsczi. Sama do te napisa czile ksążków, jak 
chòcbë Ku światłu. Pokłosie myśli z niwy ży-
cia i ducha, co pò przeszło sto latach òstało 
wznowioné w 2013 rokù. Dokôz je zbiorã 
mëslów sławetnëch ùtwórców i filozófów, 
jak Karola Wagnera, Emersona, Maeter-
lincka i wiele jinszich. Są to dërch aktualné 
mądroscë, temù jedny ùznelë, że wôrt je 
przëbôczëc. 
Gwës më bë chcelë, żebë téż przëbôczëc 
ji prowadnik pò Kaszëbach. Wierã wzna-
wiac ny ksążeczczi ni ma cwëkù, kò wiédza 
w nim ùjãtô mô prôwdac leno historiczną 
wôrtnotã. Nawetka sama aùtorka knap zna-
ła kaszëbską zemiã, skòrno òpisa – jak to je 
w pòdtitlu nadczidnioné – Kaszuby, Copoty, 
Gdańsk, Okolice Gdańska, Oliwa, Malborg, 
Puck, Hela, Wejherowo, Warmja, Pelplin, 
Kartuzy. Taczi òbjim przëjãła do swòjégò 
òpisënkù, do te dotëgòwa mapã, co leno 
pòkôzywô, że z bëna pòdległi Pòlsczi taczi 
òbrôz Kaszëbów ji sã mekcył. Tak a tak do-
brze wiedzec, że taczi dokôz je i co w nim je. 
Czej sã wgrëzemë w tekst, mòżemë doma-
klac sã, że czerpała òna bòkadno z dokôzu 
Kònstantégò Kòscyńsczégò Kaszubi giną 
z 1905 rokù, ale i z wiele jinszich wnen-
czas dostãpnëch zdrzódłów. Ni ma wąt-
pieniô, że nôwôżniészą deją prowadnika 
bëło przëblëżenié pòlsczim czëtińcóm, 
że Kaszëbë to je krôjna, chtërna mô sło-
wiańsczé kòrzenié i przënôlégô historiczno 
do pòlsczich zemiów. Në i w drëgą stronã 
– aùtorka chca achtnąc samëch Kaszë-
bów, żebë dozérelë pòlskòsc, a brónilë 
sã przed germanizacją (jak wiémë dëcht, 
përzinkã rëchli przez Kaszëbë przeszła wała 
szkòłowëch strajków procëm ùczbie religii 
pò niemieckù). Hartinghòwô tak pisa we 
wstãpie: „Niechaj Kaszubi czują, że z bra-
terskiem sercem dążymy ku nim, wdzięcz-
ni za to ich piękne morze i pogodne niebo, 
które przywraca zdrowie naszej dziatwie – 
wdzięczni i za to życzliwe słowo pozdrowie-
nia łamaną polszczyzną, której witają nas 

wśród siebie. Niechaj pobyt nasz wśród nich 
zacieśni pobratymcze węzły, łączące przez 
tyle wieków Polskę z Pomorzem, które Bóg 
Wisłą związał jakby ślubną stułą”. 
Z ksążczi, òkróm òglowi wiédzë ò atrakcjach 
nordowëch miast i wsów dzysdniowi Pòlsczi, 
dowiémë są téż kąsk ò dzejach Kaszëb, 
a nawetka co niejednëch miast, jak Kartuz, 
Sopòtów, Wejrowa czë Pùcka. Do te je kąsk 
statisticzi, wierã na badérowaniach prof. 
Ramùłta òpiarti, a nawetka ò robòce i zaj-
mach Kaszëbów. Dosc wôrtné są òdjimczi. Je 
jich le czilenôsce, ale kòżdi snôżi i baro cze-
kawi, chòc nié kòżdi Kaszëbów doticzi. 
W ksążeczce malinczégò dosc fòrmatu, a li-
czący kòl 200 stron, bòdôj nôwicy nôczekaw-
sczich wiadłów nalézemë ò nordze naszi rod-
ny zemi. Trzeba rzec, że kąsk dzãka dokôzowi 
ks. Hieronima Gòłãbiewsczégò Obrazki ryba-
ckie, ale téż wierã za sprawą swiądny ùdbë 
aùtorczi, chtërna zagwës ne stronë mia so 
ùlëdóné nôbarżi. 
Zofia Hartingh bëła żeniałô z Kònstantinã. 
Miała z nim sënów Aùgùsta i Kazmiérza. 
Ùmarła 11 rujana 1928 r. Pòchòwónô je na 
Pòwązkach we Warszawie. 
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Przez tësąc 
rozmajitëch gôdk

Dariusz Majkòwsczi

Benedikt Karczewsczi wëdôł sédmënôsti to-
mik ze swòjima dokazama. Tą razã nie są to 
równak wiérztë, ale Kaszëbsczi Przësłowia ë 
Anegdotë. Tak pò prôwdze w ksążce zebróné 
są rzeklënë, jaczé bëłë ju wëdóné w 2004 
(Pòd rozwôgã ë do smiéchù przez pół tësąca 
rozmajitëch gôdk) i dodóné nowé pòd zbiér-
nym titlã Pòd rozwôgã ë do smiéchù, bële nié 
do grzéchù. Razã je jich wiãcy jak tësąc.
Aùtor pòdczorchiwô we wstãpie,  że 
wiãkszosc nëch gôdków ùrodzëła mù sã 
w głowie òbczas „szãtôleniô sã” westrzód 
swòjich, òbczas òbzéraniô jawernotë 
i żëcégò lëdzy. Pòdług niegò rzeklënë za-
pisóné w ksążce mają òddac – jak to je le 
mòżlëwé – całownotã sprôw wôżnëch dlô 
Kaszub i Pòmòrzô. 
Pierszi dzél tegò tomikù bëlno pòdrechòwôł 
prof. Jerzi Tréder i jegò tekst Powiedzenia, 
przysłowia i celne myśli w zbiorku Benedykta 
Karczewskiego je téż òpùblikòwóny w ksąż-
ce. Jãzëkòznajôrz pisze, że dokôz ùtwórcë 
pòchôdającégò z Kòloni przëbôcziwô Pierszi 
tësąc kaszëbskò-słowińsczich gôdk Floriana 
Cenôwë. Zôchãcywóm do lekturë tak przë-
słowiów, jak i artikla prod. Trédra. 
Chcôłbëm za to wiãcy napisac ò nowëch 
rzeklënach, jaczé nalazłë sã w sédmënôstim 
tomikù B. Karczewsczégò. Graficzno są òne 
pòdzeloné na dwa dzélëczi. Pierszi z nich 
zaczinô sã òd słów: Niech kòżdi twój krok 
mdze Bòżim czerënkã na dalszi żëcô tok. Jak 
letkò sã domerkac, są tuwò zebróné przede 
wszëtczim przësłowia tikającé wiarë w Bòga 
i nôùczi rzimskòkatolëcczégò Kòscoła. Rze-

klënë prezentowóné w tim parce ksążczi 
są fùl dowiérnotë w Bòżé słowa i w mòc 
tradicje, jakô na Kaszëbach je sparłãczonô 
z wiarą. Nie òstôwiają przë tim placu na ni-
żódné wątpienié i mają przekònac Czëtińca, 
że szczescé naléze leno w ùchòwanim nôùczi 
Kòscoła. Hewò czile przikładów:
W żëcym môsz dwie drodżi, jedna trakt Bòżi, 
drëgô zawalëdrodżi.
Czë mòże bëc wiãkszé nieszczescé jak ùtrata 
łasczi Bòsczi.
Człowiekù! Czë të sã namëslôsz nad żëcym 
kòżdégò dnia, czë òno je zgódné z nôùką 
Rzimskòkatolëcczégò Kòscoła?
Drëdżi dzél tomikù zaczinô sã słowama: 
Kaszëbskô Tatczëzna to miłotë mégò serca 
dërżéń. Zdawac bë sã mògło, że nalézemë tu 
przédno rzeklënë sparłãczoné z Kaszëbama, 
najim jãzëkã i kùlturą. Równak tak pò prôw-
dze są tu zapisóné wszelejaczé przësłowia 
i zéwiszcza. Na zôczątkù mómë dokôz na to, 
że aùtor do òstatny chwile przed wëdanim 
ksążczi dodôwôł to, co dozdrzôł abò ùczuł 
i ùznôł za wôżné: 
W pòlitice jak w eterze 
Andrzej Duda Belweder bierze.
Tekstów zrzeszonëch z òglowòpòlską, a na-
wetka swiatową pòlitiką, je tuwò baro wiele. 
Widzec, że Karczewsczi dôwô wiôldżi bôczënk 
na stojiznã na Ùkrajinie, òdniesenia pòlskò-
rusczé, dzejania NATO i zôpadnoeùropej-
sczich rządów:
Analfabetizm zôpadnëch wastw je dlô Pòlsczi 
smiertelnym zagrożenim.
Jaczi je szczit niezaradnoscë? Szczit NATO.
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Wëłączenié starnë Pòlsczi z debatë ò przińd-
noce Ùkrajinë òznôczô cos wiele gòrszégò jak 
pòliticzną słabòsc Pòlsczi.
Je wiedzec, że nie felô téż òdnieseniów 
do Kaszëbów, a òsoblëwie wiele je jich do 
Kòloni, rodny wsë aùtora. Nalézemë téż zda-
nia ò jegò familie, a nawetka ò ùtwórstwie:
Przez 30 lat ùzbrało sã w 17 mòjich dzélëkach 
195 wiérztów ë 1000 przësłowiów, anegdo-
tów kaszëbsczich.
Karczewsczi, czej të nie wiész, co to „akapit”,
to sã nie pchôj na tapét.
Tej-sej w ksążce pòjôwiają sã òpisënczi roz-
majitëch wëdarzeniów. Ni ma w nich niżódny 
pòeticczi fòrmë, le kronikarsczi zôpis:
W Gduńsczi Hôwindze w dniu 21 séwnika 

2004 rokù zatrzãsła sã zemia ò mòcë 5-5.3 
stopni w skale Richtera!
Karczewsczi dôwô téż pôrã bédënków dlô 
wëszëznów Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzesze-
niô. M.jin. pisze, że Dzéń Jednotë Kaszëbów 
miôłbë bëc swiãtowóny przede wszëtczim 
we Gduńskù – stolëcë Kaszëbsczi Zemi i pitô, 
czë òstónie pòwòłónô „Radzëzna Seniorów” 
abò „Radzëzna Starszich” przë ZKP.
Òglowò sédmënôsti tomik wastë Benedikta 
je baro rozmajiti. Mést drãgò mdze nalezc 
czëtińca, chtërnémù ùwidzy sã wszëtkò, ale 
kòżdi naléze cos dlô se, cos, co dô përznã 
smiéchù, kąsk do mësleniô, a mòże przëbôczi 
wôżné wëdarzenia abò chwile z młodëch lat. 
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Hana Makùrôt

Wiérztë

midzë nama

òdległosc midzë mną a tobą
zamikô sã w jedny sekùndze
të bierzesz mòje miãso
i pijesz mój òddech
soczësto-kwiatowi
i bùdëjesz mòst co rosce
na sztërë stronë swiata
wiôldżi jak słóń
do słuńca co gò głaszczesz
i zdôwô sã że móm përznã strach
że kòchôsz mie barżi jak jô cebie

niebò

jô zjadła niebò
w mòjim tłëstim sercu
scyskóm kòsteczkã widu
i chrzãszczi we mie Bóg
miłota z remión
przelała sã do mòrza
cobë òpłukac
sztërdzesce trzecy
strach
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pòczwarczi miłotë

òbmakliwôsz gòplanë
syczą jak deszcz
dotikôsz jich pôchã
na òdkrëtëch remionach
malën
kùszniãcé lamparta
tam tësące akacjów
zakwitło
na mléczny drodze
wëscelëłë sã
pòczwarczi miłotë
rosną tak wësok
jak lecą trulôcze
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