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Młodzëzna jidze! „Stegna” mô westrzód swòjich célów promòwanié młodëch 
lëdzy, chtërny piszą pò kaszëbskù i szukają placu, gdze bë mòglë swòje ùsôdzczi 
pùblikòwac. Mómë starã zjiscywac to zadanié òd chwilë pòwstaniô najégò pis-
miona. W slédnym czasu jidze to dosc letkò, bò nowé lëteracczé talentë dosc 
wielno zgłosziwają sã prosto do naju abò na wszelejaczé kònkùrsë. Kòżdi debiut 
je dlô naji redotą, a jeżlë młodi ùtwórca nie òprzestôwô na pierszëznie i chce sã 
dali rozwijac, to ta redota je dëbeltnô.
W tim numrze wikszosc tekstów napiselë młodi ùtwórcë. Tej-sej stoją na zôczątkù 
lëteraczi stegnë, a czasã mają ju za sobą jaczés dobëca, np. w kònkùrsach dlô 
piszącëch pò kaszëbskù. Wôrt pòznac jich dokazë, bò òkróm czësto pisarsczich, 
pòeticczich wôrtnotów pòkazywają téż pòzdrzatk na swiat i na kaszëbiznã 
nowégò pòkòleniô najich ùsôdzców. 
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Nôdzeje kaszëbsczi 
lëteraturë
20 strëmiannika 2018 r. w Kaszëbsczim 
Òglowòsztôłcącym Liceùm w Brusach òstała 
ùroczësto pòdrechòwónô piątô edicjô 
kònkùrsu „Twòrzimë w rodny mòwie”.
Tradicyjno „Pomerania” je patronã tegò 
wëdarzeniô, a w „Stegnie” je pùblikòwóné 
czile nôlepszich ùsôdzków, jaczé ùczãstnicë 
wësłełë do òrganizatorów. 
Lëstã wszëtczich dobiwców jidze przeczëtac 
w łżëkwiatowim numrze „Pòmeranie”, a më 
westrzód 30 rozmajitëch tekstów jesmë 
wëbrelë trzë, chtërne chcemë zaprezento-
wac najim Czëtińcóm. Jich aùtorama są mło-
di – tej-sej baro młodi – lëdze, tej dzerôz je 
widzec felënk lëteracczégò doswiôdczeniô 
i brëkòwnotã robòtë nad rodną mòwą, ale 
zdôwô sã, że kaszëbskô lëteratura bãdze jesz 
z nich miała wiele redotë.
Na zôczątk bédëjemë wiérztã, jakô dobëła 
pierszi môl w kategòrii pòezjô westrzód ma-
turańtów kaszëbsczégò jãzëka. Ji aùtorką je 
Katarzëna Główczewskô.

A.M.

***
czej górë mdą na dole

i pò prôwdze w prôwdze staniemë
nie mdze ju lôtaniô pò zemi

jak to bëło wiedno z pòdzartą jaką
przińdze nen sztót

chwilë òd jaczi mdze ju wiecznosc
zemsczé chlëchòtanié serc 

òstónie zabôczoné
nie mdze przińdnotë

na wiedno 
le terô

nie mdze czasu, zjinaczaniô, chùtkòscë
na to wszëtkò żdajã...

Katarzëna Główczewskô je wierã znónô 
Czëtińcóm z rozmajitëch dokazów pùbli-
kòwónëch w „Stegnie”, przédno proza-
torsczich i binowëch. W pòezje téż je wi-
dzec baro dobrą znajemnotã kaszëbiznë 
i przemëslóną kònstrukcjã wiérztë.  Òbrôz 
jawernotë pò smiercë (mòże apòkalipticzny) 
je w tim ùsôdzkù fùl ùbëtkù, cëszë, ni ma 
tu strachù, a subiekt nie broni sã przed 
tim traùmaticznym dlô lëdzy przeżëcym, 
ale nawetka na nie żdaje. W zestôwienim 
z zemsczim żëcym, wëfùlowónym nëk-
bą i bezùstôwnyma pòzmianama, ùbëtné 
òbzéranié wszëtczégò z wiżawów („czej górë 
mdą na dole”) zdôwô sã czims pòzytiwnym. 
Wôrt dac bôczenié na te dzélëczi, jaczé 
są dokazã, że wiérzta nie je napisónô pò 
pòlskù i pózni blós skaszëbionô ze słowarzã 
w rãkù: „pò prôwdze w prôwdze”, lôtanié 
jak „z pòdzartą jaką” to mést wëpòwiescë 
kògòs, chto znaje jãzëk nié leno pò wiéchrzu.

W kategòrie prozë bédëjemë lekturã dwùch 
dokazów. Nôprzód òpòwiôdanié Zuzanë 
Glëszczińsczi, gimnazjalistczi z Lëpińc. 
W gòdnikòwi „Stegnie” wëszła smarą kôr-
biónka z tą młodą nôdzeją kaszëbsczi prozë, 
a téż dzél ji tekstu pt. Heksa. Tim razã napisa-
ła ò przeżëcach môłégò dzecka, jaczi próbùje 
zrozmiôc zapëzglony swiat starszich.

Zuzana Glëszczińskô
Staszkòwi jiwer

Jô, Staszk, chcã sã òficjalno pòskarżëc. Na 
dodrzeniałëch. Tëch małëch i nëch richtich 
wiôldżich. Bò nick nie rozmieją! Òni mësz-
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lą, że jich swiat je taczi skòmplikòwóny. Tec 
to nie je prôwda! Òn je baro prosti, a òni 
wszëtkò mùszą ùdzywniac.
Tej zaczniemë mòże òd te, że jednégò razu 
jô sã zbudzył w nocë w cemny jizbie, czësto 
sóm w swòjich wërach. Jô sã ale wërzasł. 
Mògã sã wiatowac, że jesz przed sztótã 
jô leżôł ù mëmë i tatka, wcësniãti mi-
dzë nich. Czëjã, jak mòje òczë robią sã 
mòkré.
– Mëmkò! – krzikóm, wiele móm mòcë. 
I rëczã, rëczã, rëczã... Bez scanã doszedł 
do mie jaczis zbòlałi chlëch, a pózni 
trãptanié w kòridorze. Rëczã jesz głosni, 
wcyg jamrotno pòwtôrzającë „mëmkò“. 
Robiã to, żebë òdstraszëc mòżebné 
strachë a strôszczi, dëchë i ùkôzczi, jaczé 
mògłë zatacëc sã w mòji stolemny szafie. 
Ale téż, żebë mëmie bëło kąsk lżi z lokali-
zacją mòji môłi òsobë. Do kanónu „mëmkò“ 
doszmërgiwóm jesz: tatkù, starkò i starkù. 
Prôwda – nie je jaż tak tragiczno, cobë dodac 
cotkã i wùjã. Kùreszce mòżna bë téż zawòłac 
sosterkã Klarkã, ale za czim. Òstawiã jã sobie 
na jinszi rôz.
Na szczescé nie je trzeba dali ti lëtanie 
wëspiéwëwac, bë mëmka prawie wlôżô do 
mòji jizbë przecérającë òczë. Jak òna piãkno 
wëzdrzi w nëch szadëch klatach. Alana! 
Wiedno je takô snôżô, nôpëszniészô na swie-
ce. Nawetka Kaszka z mòjégò przedszkòlégò 
– ta, co mô fejn loczi na głowie – prawie taczi 
mëmë, jak mòja, ni mô. 
– Staszkù, a të co? Òbôcz, jak to je pózno. 
Tec przedszkòlôczi ò tim czasu dôwno ju 
spią! – mô starã szerok sã ùsmiéchnąc, ale 
cos ji nie pòszło. Zéwô terô baro głosno. A jô 
bez nen trzôsk jaż òdskakùjã i zôs zaczinóm 
rëczec.
– A matkò, słunuszkò mòje, przeprôszóm! – 
sôdô w kùńcu kòl mie i przecyskô do se. Ale 
òna je kòchónô.
– Mëmkò, tu je za cemno. Czemù jak je noc, 
to ni mòże bëc widno? Słunuszkò sã na nas 
rozgòrzëło? – jiscã sã, że cos, co jem nawë-
stwôrzôł òb dzéń, mògło je rozjurzëc. Ale 

tec te farwno pòmazóné scanë w parad-
nicë tatkòwi sã widzałë! Na gwës. Czej wlôzł 
do westrzódka, zrobił taczé dzëczé òczë 
i kąsk krzëwą mùniã, a tej szedł do mëmczi 
pòwiedzec ji ò nym cud–dokazu. Jô chcôł 
bëc jak Klara. Òna tak bëlno céchùje w nëch 
swòjëch wiôldżich, biôłëch zesziwkach. Rów-
nak dali ni mògã zrozmiôc, ò co jidze z tą 
biôłą krédką. Docz ta farwa? I tak ji nie je wi-
dzec na biôłëch kôrtkach. Taczi małi dozdrze-
niałi, jak wej Klarka, téż robią dzywné rzeczë.
– Nié, rëbùlkò. Słunuszkò pòszło haszkac – 
dolmaczëła mòja mëma.
– Haszkac? Mëmkò, tej wez drôbkã z ta-
towégò garażu i biôj je zbùdzëc – gôdóm 
pòwôżnym i zdecydowónym głosã. – Cëż to 
mô bëc, żebë spac òbczas robòtë? Jô nigdë 
nie spiã, czej bawiã sã w warsztat i ùprôwióm 
aùtółë dlô pùpów. Òne są tej wiedno taczé 
rôd. Mëma zaczãła sã smiôc.
– Nie dóm radë, Staszkù. Òno je za wësok. 
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Ale òbôczisz, reno zôs bãdze wach i nama 
piãkno zaswiécy. A do tegò czasu të téż 
mùszisz kąsk òdpòcząc. 
– Nié, nié! – gôdóm cwiardo i jem ju parôt 
do dzejaniô. – Jô je sóm zbùdzã, czej të nie 
chcesz. Lëno mëmka zôs mie wpakòwała do 
wëra. 
– Nié, dzecuszkò. Terôzka je czas na spanié 
– rzekła krótkò. Znajã tã nótã. Nick ju z tim 
nie zrobiã. Le zarôzka dało sã czëc kąsk ła-
gódniészą gôdkã. – Mòżemë jesz przeczëtac 
jakąs ksążeczkã, jeżlë chcesz. 
– Dobra... – to i tak wiele jem ùgrôł. – Mie-
dzwiôdka Pùfôtka? Abò... Mùminczi – móm 
wiôldżi jiwer, bò – jak to gôdô mòja soster-
ka Klara – jô jem biblofilã i kòchóm i jednã, 
i drëgą ksążkã. Równak w ti drëdżi bòjã 
sã Bùczi. Jô bë baro nie chcôł, żebë òna 
bez przëpôdk dowiedzała sã ò tim, że ò ni 
czëtóm i przëszła do mie na gòscënã. Temù 
téż chùtkò wëbiéróm bezpieczną òpcjã.
– Mòże bëc Pùfôtk – gôdóm. 
Mëma wstôjô i jidze do mòji pòlëcë. Chwôtô 
na pamiãc żôłtą, mòckò zaczëtóną ksążkã, 
kładze sã kòl mie i zaczinô. Czas flot nëkô, 
a òna czëtô i czëtô. Kąsk mònotonno. 
Kùreszce zmùdzëła mie ta wielëna słów i za-
czinóm sóm òpòwiadac ò tim, co je widzec 
na farwnëch stronach ksążczi. Chòba do 
kùńca to sã mëmie nie widzy. Tec jô ji prze-
rwôł. Ale to nie je prôwda. Jô chcã blós do-
dac kąsk szëkù ti lekturze. I mòże akcje téż... 
Dozdrzeniałi pò prôwdze nié za wiele rozmie-
ją... Òb całi czas mëszlą tak, jak je zapisóné 
tima apartnyma znaczkama, na jaczé gôdają 
lëtrë. Równak mëma prãdkò dała pòkù. Tej 
zaczinóm swòjã pòwiôstkã. Czej jem ju pra-
wie w tim emòcjonëjącym sztóce, jak mie-
dzwiôdk biôtkùje sã na czijôszczi z wiôldżim, 
złim smòkã, jednym òkã zdrzã na mëmkã. Në 
jo. Òna spi. Jak òna tak mòże?! Ale mie je 
żôl. Niżóden mój drëch ani nawetka drëszka 
tak czegòs bë nie zrobilë. Jo, leno dozdrze-
niałi taczi ju są. To mùszi jima wëbôczëc. 
Òstôwióm mòjã spiącą mëmã i òstróżno jidã 
do jizbë starszich. Stôrim zwëkã wslëzgùjã 

sã do jich łóżka, zarô kòl tatowëch no-
gów. Nacygóm zachlastnicã i dëchtowno 
sã w niã zawijóm. Nigdë nie je wiedzec, 
czë jaczés pòtwòrë nie mdą mie chcałë òb 
noc zaatakòwac. I zaczinóm rozmëszliwac.  
Ò wszëtczim za régą. Ò zelonëch a pózni 
farwnëch lëstach, ò tim nipòcym Wòjkù, ja-
czi mie wczora w rãkã ùgrizł, ò tim, że jitro 
zôs mùszã ùbùchtowac mòjã bazã w pańs-
czi jizbie, bò Klarka ju zdążëła tã z dzysô 
ùprzątnąc. Czë òna nie wié, wiele mie to 
kòsztô robòtë, tak cos zrëchtowac?
Narôz tatk bùdzy mie swòjim nisczim głosã. 
Zdrzã na niegò, równak òn pòzérô nié na 
miã, leno w stronã dwiérzi. A tam stojała 
nënka. Baro wërzasłô.
– Jankù, co jô miała za òkropny sen!
– Òkropny sen? – widzec tatk robi wszëtkò, 
żebë sã głosno nie zasmiôc. A we mie rosce 
górz. Në, cëż terô? Tec to je pòwôżnô spra-
wa, taczi spik. Z tegò doch nie je mòżno sã 
wëszczérzac – mëszlã sobie.
– Jaczis wiszczór... biôtkòwôł sã z mie-
dzwiedzã na czije – klarëje dali mëma, a jô 
jem ju terô richtich złi.
– Mëmkò! Jak të mie słëchôsz?! Tec to béł 
smòk. Niżóden wiszczór. I miedzwiedza 
téż tam nie bëło, leno Pùfôtk. Òn mô môłi 
rozëmk, ale i tak wiãkszi jak wszëtcë dodrze-
niałi – zôs prawie rëczã.
Mëma i tatk pòzérają pò se i narôz zaczinają 
sã trząsc ze smiéchù. Në jo. I jak z taczima 
gadac? Òbrësził jem sã. I do te jem na nich 
rozgòrzony. Całim sobą chcã to jima pòkazac. 
Jô wiém, że łzë płëną mie pò licach. Në, ale 
jak tak mòżna òbrażac Pùfôtka? To je mie-
dzwiôdk, nié – miedzwiedz. To je czësto co 
jinszégò. Tatk cos do mie gôdô i chòba bë 
chcôł, żebë jô sã do niegò przëtulił. Jô tegò 
nie czëjã. Móm zasztopóné ùszë i robiã 
krzëwą mùniã. Ò nié, nié, nié! Ze mną tak 
letkò jima nie pùdze. Zôs wzérają pò se, leno 
tim razã pò jich gãbach widzec, jakbë chcelë 
rzeknąc: „pò prôwdze za wiele më z tegò nie 
rozmiejemë“. Tatk zaczinô:
– Wëbaczë synkù, le më ju za baro ni 
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– Jeżlë nie pòprawiã merków, to nie przeńdã 
z matematiczi, a tedë mëma mie zabije…
– Të jes, mëszlã, jedurną òsobą, chtërna 
doma barżi bòji sã matczi jak òjca – zasmiôł 
sã Nathan.
– Nick nie pòradzã, że mòja mëma je takô 
strasznô – dobri hùmòr drëchów zaczął 
ùdzeliwac sã Leo.
Całô trójka szła smiejącë sã ze szpòrtów 
w stronã skrziżowaniô, na chtërnym mùszelë 
sã rozdzelëc. Pò kòle dzesãc minutach kòżdi 
szedł ju w swòjã stronã.
– Jem nazôd! – zawòłôł Leo, czedë leno wlôzł 
dodóm.
Zjął bótë i szedł do swòji jizbë.
– Të ju jôdł? – ùczuł głos matczi.
– Jo! – zełgôł.
Zdrzucył róbzak na zemiã i pòłożił sã na 
łóżkù.
Leo to sétmënôsce lat stôri knôp ò òpôlony 
karnacje, cemnobrunëch włosach i òczach 
ti sami farwë. Wiedno wòlôł trzëmac sã 
na bòkù. Nie lëdôł bëc w centrum zajin-
teresowaniégò, a nimò to nôleżôł do nôbarżi 
pòpùlarnëch lëdzy w całi szkòle. Swòjã sławã 
zawdzãcziwôł… dëtkóm. Jegò òjc béł miéwcą 
dobrze dzejający transpòrtowi firmë, a mat-
ka – sécë ògardniczich krómów. To, że mielë 
jaczis czas dlô swòjégò dzecka, bëło wnet 
cëdã. Jegò jedurnyma prôwdzëwima drëcha-
ma bëlë Nathan i Mark, z chtërnyma znôł sã 
òd przedszkòlô.
– Dôjta mie mùzykã… – mrëknął i jedną rãką 
zaczął dotëkac nocny stolik w pòszukiwanim 
słëchùlków. – Móm waju.
Mùzyka w jegò żëcym miała baro wôżną rolã. 
Pòmôgała mù ùcec òd jawernotë, w chtër-
ny lëdze nie lëdają jegò, leno jegò pieńdze. 
Ùcec òd jawernotë, w chtërny wëmôgô sã 
òd niegò idealnégò zachòwiwaniô i merków, 
bò „przënôszô wstid familii”. Czedë miôł 
słëchùlczi na ùszach, wszëtkò znikało. Czuł 
sã wòlny òd zobòwiązaniów i òczekiwaniów 
swiata, jaczi béł wkół niegò.
Pòmale sôdł na łóżkù i wëzdrzôł bez òkno.
– Jeżlë òstónã, to mëma mdze mie mãczëc 

mòżemë so wdarzëc, jak to z nym Pùfôtkã 
bëło.
– Dodrzeniałi tak wej czasã mają – do-
dôwô mëma. – Nasza pamiãc je, në, takô 
dosc… krótkô. A może të bë nama pôrã 
pùfôtkòwëch przigòdów przëbôcził, co? 
– pitô mëma i nym spòsobã jem ju czësto 
ùdobrëchòny i wëbôcziwóm jima wszëtkò, 
do nédżi. I zaczinóm òpòwiadac. A robiã to 
tak długò, że jem nie przëùważił, jak mòji 
starszi zôs pòsnãlë. A mariczné bùksë, jo! 
A pòwiôdają ò dzecach, że z nima je wiedno 
jiwer. Nie jem złi. Za baro jich kòchóm. Chòcô 
są dozdrzeniałi. Wcyskóm sã midzë nich i za 
sztót ju spiã. I snije mie sã miodnô wieczerzô 
ù Pùfôtka.

W kategòrii wëżigimnazjalnëch szkòłów 
dobëła latos Nataliô Czucha. Startowała 
ju donëchczôs w kaszëbsczich lëteracczich 
kònkùrsach, ale to ji nôwôżniészé wëprzéd-
nienié. Dokôz z gatënkù science-fiction je 
dobrze przemëszlóny, czëtińc letkò dôwô sã 
wcygnąc w wëmëszlóną pòkrziżawã i razã 
z przédnym heroją pòznôwô nowi swiat, 
dzëwùje sã jegò fónksnérowaniémù, szukô 
òdpòwiescë na pitanié: chto je tu dobri, 
a chto lëchi? Sztótama je widzec pòlaszenié, 
ale òglowò kaszëbizna je dosc dobrô, 
a aùtorce wôrt pòwinszowac, że dała sã na 
tak dłudżi i rozbùdowóny tekst.

Nataliô Czucha
Pierszi

Leo wëlôzł ze szkòłë w towarzëstwie drëchów.
– Dobrégò móm céla, nié? – brunet ùłożił 
z dwùch pôlców pùszczówkã i zaczął célowac 
zamikającë przë tim jedno òkò.
– Szkólnô ni miała szans – zasmiôł sã drëdżi.
– Ej, Leo – czedë knôp òdwrócył sã, dostôł 
papiórowim pòcëskã prosto w blësã.
– Ha, ha, ha. Baro smiészné – mrëknął.
– Co taczi dzysô nié w zósu të jes? To do ce 
niepòdobné – Mark, wësoczi brunet, sztur-
nął gò łokcã w bòk.
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ò merczi… – pòwiedzôł cëchò do sebie. – 
A jeżlë wińdã, nie mdã miôł co robic…
Ani jedno, ani drëdżé nie wëdôwało mù sã 
za baro atrakcyjné, ale z dwòjga złégò wòlôł 
ùcec òd czegòs, co wedle niegò je wiãkszim 
złã. Wstôł, założił letkò znoszoné trampczi 
i rësził do wińscô.
– Wëchôdóm! Mdã przed 10! – krziknął i nie 
czekającë na òdpòwiédz wëszedł z dodomù.
Nałożił słëchùlczi na ùszë, pòłącził sã ze 
swòjim telefónã i włącził mùzykã. Mijôł 
nowòczasné mieszkaniowé bloczi, place za-
bôw i krómë. Pò kòle dwadzesce minutach 
szpacérë doszedł do parkù. Sôdł na swòji 
ùlëdóny łôwce i òdchilił głowã do tëłu. Niglë 
sã zmerkôł, zaczãło sã robic cemno.
Narôz pòczuł, jak chtos łapie gò za remiã. 
Gwôłtowno òdemkł òczë. Wzérôł prosto na 
pijôka, chtëren cos do niegò gôdôł. Smier-
dzało òd niegò sznapsã. Leo wëswòbòdzył 
remiã i pòmału rësził w stronã dodomù. 
Wiedzôł, że taczich jak òn lepi nie nerwòwac. 
Nigdë nie je wiedzec, co taczémù prziń-
dze do głowë. Czedë przeszedł czilenôsce 
métrów, zôs pòczuł kògòs rãkã na remieniu. 
Nie mëslącë wiele pùscył sã biegã przed se. 
Słëchùlczi zesënãłë mù sã na szëjã, ale knôp 
béł za baro zajãti ùcékanim, żebë nałożëc je 
znôwù.
– Czegò òn òde mie chce? – mrëknął.
Całi czas czuł za sobą kroczi chłopa. Wëbiégł 
ju z parkù, a cãżczé kroczi wcyg za nim sã 
cygnãłë.
– Òdwôl sã òd mie! – krziknął òdwrôcającë 
głowã w tił.
Wëbiegnął na ùlëcã i òstatné, co ùczuł 
i ùzdrzôł, to głosny zwãk klaksonu spar-
łãczony z piskã hamùjącëch òpón i slepiący 
blôsk wiôldżich widów.
***
– Bùdzy sã – Leo czuł szeptë wiele lëdzy, ale 
żódnégò nie béł w sztãdze zrozmiôc. Wszët-
czé zwãczi dochôdałë do niegò jakbë spòd 
wòdë.
Chtos òdemkł mù òkò dwùma pôlcama 
i zaswiécył w nie taszlãpką. W głowie knôpa 

pòjawiła sã òslepiającô biél. Gwôłtowno za-
krił dłonią òkò. Zapanowała czôrnosc.
– Trzeba bãdze skòrigòwac ùstawienia 
zdrokù – doczuł, le nie zrozmiôł sensu 
wëpòwiedzónëch słów. – Czëjesz mie? – sło-
wa òstałë rzekłé wòlno i wërazno.
Leo nie wiedzôł, jak zareagòwac. Chcôł 
òdpòwiedzec, ale mùskle twarzë òdmôwiałë 
mù pòsłëszeństwa. W całim cele nie czuł nic, 
nawetka bicô swòjégò serca.
Jô jem ùmarłi? – przeszło mu bez głowã. – 
Gdze jô jem? Co jô tu robiã? Dlôcze ni mògã 
sã rëszëc? Wszëtkò je taczé cãżczé... Jakbë 
bëło zrobioné z òłowiu…
– Ùspijce gò na jesz përznã. Niech sã knôp 
nie mãczi. Òbùdzymë gò, jak wszëtkò bãdze 
fertich – ùczuł i krótką chwilã pózni stracył 
swiądã.
***
– Bùdzymë sã – chtos trząsł jegò remienim.
Całô sztiwnosc jegò cała zniknãła. Nie czuł 
ju, że je zrobiony z òłowiu. Òdemkł nôpier-
wi òczë, a pòtemù lëpë, ale nie ùdało mù sã 
wëdobëc z nich żódnégò zwãkù. Pòdniósł 
zdrok na młodą białkã w labòratorijnym 
szërtuchù.
– Pòczekôj – ùczuł jak klepie cos na kluczpla-
ce. – Spróbùj terô.
– Gdze jô jem…? – jegò gwôsny głos brzëmiôł 
mù cëzo.
– W nôùkòwim òstrzódkù. Jeżlë pòczekôsz 
jesz chwilã, to sprawiã, że twój głos mdze 
brzëmiôł wnet normalno.
Ò co jidze? Jak ten chtos mòże zrobic, że 
bãdã brzëmiôł tak jak dôwni? To doch 
niemòżebné – mëslôł.
Znôwù rozlégł sã zwãk ùderziwaniô w klucz-
platã.
Ten chtos rozmieje czësto chùtkò pisac… – 
przëszło mù do głowë.
– Terô bë miało bëc ju dobrze – białka 
òdwrócëła sã nazôd w jegò stronã.– Spróbuj 
jesz rôz.
– Co jô tuwò robiã? – zszokòwóny òdkrił, że 
jegò głos wrócył do normalnoscë. – Gdze są 
mòji rodzëce?
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– Na twòjim placu jô bë sã strzima z zadôwa-
nim taczich drãdżich pëtaniów.
– Dlôcze?
– Nie jes jesz czësto fertich, żebë cë na nie 
òdpòwiadac. A terô òdpòcziwôj – wcësnãła 
jakąs knąpkã i jegò pòwieczi zaczãłë robic sã 
corôz cãżészé.
– Ale... jak sã nazéwôsz? – spitôł zéwającë.
– Livia – ùczuł òdpòwiédz i ùsnął.
***
– Òbudzë sã – chtos òstro trzãsł jegò remie-
nim.
– Co sã dzeje? – zgniło òdemkł òczë.
Pòdniósł zdrok i òbôcził dzéwczã stojącé kòle 
jegò łóżka. Kòsmëczi włosów, ò kasztanowi 
farwie, nôremno òpôdałë na ji remiona. 
Spòd równo przëcãti grziwczi wzérała pôra 
mòckò zelonëch òczów. Pòd letkò zadzartim 
nosã bëłë delikatno òdemkłé ze zdzëwieniô 
lëpë.
– Të naprôwdã jesz żëjesz… – pòwiedzała 
zdzëwòwónô.
– Skòrno jô nie ùmarł, to mëszlã, że jesz żëjã, 
nié?
– Ale sã nóm trafiło! Pierszi w historie Mech 
i do tegò jesz żëje!
– Pierszi w historie co?
– Mech – pòwtórzëła jakbë mówiła do 
piãclatnégò dzecka.
– Co to je nen „Mech”?

– Të nim jes – wzrëszëła remionama.
– Mòże përznã dokładni? – nie pòlubił ji. – 
I tak pò prôwdze, to chto të jes?
– Navii – òdpòwiedzała krótkò.
– To czim je ten „Mech”?
– NAVII! – rozlégł sã znerwòwóny krzik jedny 
z dozérniców.
Dzéwczã gwôłtowno òdwrócëło głowã 
w tamtã stronã, przeklnãło pòd nosã 
i zaczãło ùcekac.
– Wszëtkò dobrze? – do Leo pòdbiegła 
starszô białka. – Nie przestôwiała nick 
w kómpùtrze? – nie czekającë na òdpòwiédz 
gôdała dali.– Ten dzewùs... tëli razy bëło ji 
gôdóné, że ni mô wstãpu do ti salë... mòżna 
sã bëło pò ni tegò spòdzewac… – dozérnica 
wcësnãła jaczis przëcësk i knôp znôwù ùsnął.
***
– Jak sã czëjesz? – doczuł delikatny głos. – Jô 
czëła, że të miôł gòsca – òdemkł òczë i cziw-
nął głową. – Co taczégò cë pòwiedzała?
– Że jem...Mechã? – nie béł gwësny, czë 
pòprawno zapamiãtôł nã pòzwã.
– Tej ju wiész…– westchnãła białka.
– Co to jest nen „Mech”?
– Mech to...ùdoskònalony człowiek.
– Ùdoskònalóny? Na jaczi ôrt?
– Przez sparłãczenié z masziną.
– Tej...  jô jem cybòrgã? – wëbùchnął 
smiéchã. – Òpasuj, bò cë ùwierzã.
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– Nie jes cybòrgã – tłómaczëła spòkójno. – 
Mechë to lëdze, ù jaczich niechtërne dzéle 
cała òstałë zmechanizowóné na skùtk cho-
robë abò wëpôdkù, żebë wcyg mòglë nor-
malno fónkcjonowac. A cybòrdżi to nôbarżi 
zaawansowóné bòjowé maszinë. To téż 
są lëdze pòłączony z maszinama, ale leno 
w wòjskòwëch célach.
– Nie wierzã cë – wezdrzôł na pòsowã.
– I ni mùszisz – zaczãła klepac pôlcama 
w kluczplatã. – Mòże to i nawetka lepi – do-
dała cëchò pò chwilë. – Òdpòcziwôj.
Pòwieczi Leo zaczãłë robic sã cãżczé.
– Jak të to robisz? – zdążił leno wëmrëczëc.
***
– Pòbùdka! – Navii stoja czësto kòle jegò 
łóżka.
– Z tegò co wiém, to môsz zakôz przebiwaniô 
tuwò…
– Nié tim razã – przerwała mù. – Dlôte, że 
tuwò są sami twórze, pòprosëlë mie, żebëm 
cë wszëtkò wëjasniła.
– A co tu je do wëjasniwaniô?
– Wiész chòc, jaczi mómë rok?
– 2017…
– Môsz  jesz  jednã szansã.  Mògã cë 
pòdpòwiedzec, że do rokù, jaczi të pòdôł, të 
bë miôł dodac òsmëset dwa.
– Co?! – Leo gwôłtowno sôdł.
– Tak tej widzysz, je wiele do wëjasniwaniô.
– Zarô, zarô... to wszëtkò mie sã snije – òpôdł 
nazôd na łóżko. – A cebie tak pò prôwdze 
tu ni ma... të jes leno wëstwôrzanim mòji 
wëòbrazni. Mùszôł jem mòcno òberwac jak 
we mie na cãżôrówka wjachała…
– Tej pamiãtôsz dzéń wëpôdkù?
– Nie czëjã ce – zakrił ùszë i zaczął mrëczec. 
– Jes leno wëtwòrã mòji chòri wëòbrazni…
– No to pògôdómë jinaczi – westchnãła.
Złapała jednã rãkã knôpa i pòkôzała mù jã 
przed òczama.
– Òstaw! – rozgòrził sã.
– Twòja rãka wëzdrzi normalno, prôwda?
– Doch jo, wëzdrzi normalno, dlôcze mia-
łabë…
– Wstajôj – szarpnãła gò. – Wstajôj!

Pòdprowadzëła bëńla do wiôldżégò zdrzadła.
– Co të robisz? Pùscë mie! – Leo wërwôł 
swòje remiã z ji ùscëskù.
– A czë terô wëzdrzi normalno?
Knôp nimò wòlë przeniósł zdrok na swòje 
òdbicé. Mòmentalno zaczął sã copac. 
Pòtknął sã ò swòje nodżi i zwrócył.
– Co to je?! – spitôł wërzasłi.
– Tak widzą ce jinszi.
Leo pòdniósł sã ze zemi i pòmale pòdszedł 
do zdrzadła.  Pòdniósł  swòjã dłoń na 
wësokòsc òczów, pò czim jã òpuscył. Czedë 
na niã zdrzôł bezpostrzédno, wëzdrzała nor-
malno. Równak czedë w odbicym w zdrzadle 
widzôł nowòczasné remiã robòta. Zrobił krok 
w stronã zdrzadła i zaczął dokładno sebie 
òbzerac.
Całô prawô rãka bëła zrobionô z matowégò 
metalu, ò farwie szlachùjacy za farwą lëdzczi 
skórë. W lewi dłoni felowało trzech pôlców: 
wiôldżégò, wskôzëjącégò i serdecznégò, 
òstałë òne zastąpioné czims na sztôłt prote-
zów. Jistno bëło zrobioné z jedną nogą. Òd 
kòlana w dół bëła robòtã. Nieùszkòdzonô 
wëdôwała sã leno lewô noga, ale ni miôł 
stoprocentowi gwësnoscë.
– Ju të òbezdrzôł sã całi?– spitała zniecerp-
lëwionô Navii.
Leo przëzdrzôł sã swòji twarzë. Na głowie 
imitacjô skórë i włosów bëła wnet idealnô. 
Wnet. Lëniô òddzeliwającô jegò prôwdzëwą 
twôrz òd zmechanizowóny szła na ùszrôc. 
Zaczinała sã pò lewi stronie, gdzes nad ùchã, 
przecynała lewé òkò i nos, przechôdała przez 
prawé lico i kùńczëła sã na karkù.
– Co wa ze mną zrobiła?– spitôł ùrzasłi.
– To co më mùszelë, żebës të béł w sztãdze 
normalno żëc.
– Jak wa mògła!? – wpôdł w panikã. – Jak jô 
wëzdrzã?! Nie wierzã….
– Ùspòkój sã përznã i pòsłëchôj. Wiész, 
jak baro twòji starszi cã kòchelë, prôwda? 
Kòchelë cã tak baro, że nimo wiôldżégò ri-
zyka zdecydowelë sã na innowacyjną jak 
na tamté czasë, òperacjã, leno pò to, żebës 
mógł sã czedës òbùdzëc i miec w miarã 
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spòkójné i normalné żëcé.
– Òni kôzëlë mie to zrobic? – sôdł zrezygno-
wóny na łóżkù. – Jak òni mòglë...? Terô jem 
dzëwadłã...
– W tëch czasach nie je niczim nadzwëkòwim 
widzec na ùlicë Mechë – wzrëszëła remio-
nama. – Të jes jednym z cziledzesąt tësący 
żëjącëch dzysdnia na Zemi.
– Nie jem jedinym?
– Jes pierszim, le nié jedinym.
Leo pòczuł ùlgã na te słowa.
– Chcã spac – pòwiedzôł beznamiãtnym 
głosã i pòłożił sã.
– Jak chcesz – Navii wcësnãła czile knąpków 
i pòwieczi knôpa zrobiłë sã cãżczé.
***
– Jeżlë to Navii, to niech sobie jidze précz – 
mrëknął, jak leno òdemkł òczë.
– Ni ma ji – zasmiała sã Livia. – To leno jô.
Leo sôdł i przecarł òczë rãkama.
– Pòwiedzała cë wszëtkò?
– Tak mëszlã – wzrësził remionama. – Za-
nôlégô, co taczégò miała mie pòwiedzec.
– Wiész ju, czim të jes?
– Mechã. Jedno mie zastanôwiô – białka 
ùniosła pëtająco brew. – Dlôcze widzã sebie 
– robòta – leno, czedë zdrzã w szpédżel?
– Tak òstałë zaprogramòwóné twòje òczë 
– wëjasniła. – Na żëczbã twòjich starszich 
ùstawilë je tak, żebës zdrzącë nie widzôł 
apartnoscë w wëzdrzatkù swòjim a jinszich.
– Në dobra... ale dlôcze zdrzadło łómie te 
ùstawienia?
– Wszelejaczégò ôrtu zdrzadła niwelëją dze-
janié elektromagneticznëch wałów w twòjich 
òczach, czegò skùtkã je załómanié i kùreszce 
widzenié prôwdzëwégò òbrazu.
– Czë mój mùsk je na jaczi ôrt sparłãczony 
z kómpùtrã?
– Leno chwilowò. Mùszimë miec gwësnosc, 
że wszëtkò z tobą w pòrządkù.
– To dlôte mòżece usëpiac mie, czedë chcece?
– Jo.
– I to dzãka kómpùtrowi të ùstôwia mój 
głos? – Livia cziwnãła leno głową. – Móm 
jesz... dwa pëtania.

– Pitôj smiało. Tim razã òdpòwiém na kòżdé.
– Czë... mòji starszi nie żëją? 
Białka mòmentalno spòwôżnia.
– Ùmerlë mającë nôdzejã, że zdążisz sã 
òbùdzëc nigle nadéńdze jich czas.
– Nie szło zrobic z nich Mechów? Tak jak ze 
mie?
– Taczé òperacje mòżlëwé są leno na 
młodëch pacjentach.
– To je... nie spòtkóm jich ju? – przëzdrzôł sã 
na swòje kòlana.
– Në, nié… – Livia sadła kòle niegò. – Ale 
të bë miôł wiedzec, że ùmerlë nie żałującë 
niczegò. Wiedzelë, że zrobilë, co w jich 
mòcë, żebës pò przebùdzenim mógł miec 
normalné żëcé.
– Mòżesz sprawic, żebëm ùsnął? – spitôł 
cëchò. – Mùszã... sã z tim wszëtczim prze-
spac.
– Të miôł jesz drëdżé pëtanié…
– Zadóm je pòstãpnym razã – pòwiedzôł kła-
dącë głowã na pòdëszce. – Proszã – głos mù 
sã załómôł.
Leo próbòwôł ùkrëc łzë chòwiącë twôrz 
w pòscel. Doczuł dwa, mòże trzë klikniãca, 
i jegò pòwieczi zaczãłë mù cãżëc, nié na 
tëli równak, żebë zmùszëc gò do spikù. 
Nie òbchôdało gò, czë chtos gò w ti chwilë 
òbôczi. Nawet jeżlë miałabë to bëc Navii.
Jak... Pò co... Dlôcze to zrobilë? – mëslôł. – 
Nie przëszło jima do głowë, że... mdã bez 
nich sómny? Że bãdã jich brëkòwôł? Terô ni 
móm nikògò... wszëtcë nie żëją... mëma... 
tatk... Mark... Nathan... Òstôł jem sóm... sóm 
jak pôlc...
Ni mògącë zniesc cëskù mëslów wstojôł 
z łóżka.
– Të mia mie ùspic – mrëknął òskarżëcelsczim 
tonã w pùsti rum.
Jesz rôz stanął przed szpéglã. Dotknął 
kùnôszkã pôlca swòji twarzë. Nôpierwi ti 
prôwdzëwi, a pòtemù mechaniczny. Różni-
ca w fakturze bëła niewiôlgô: òbie bëłë tak 
samo mitczé.
– Jakbë sã nad tim zastanowic, to... wnetka 
tegò czegòs ni ma widzec... Në i pò co jô sã 
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òszukiwóm? Zajimô mie to wiãkszi dzél twa-
rzë. Jak taczé cos mòże bëc niewidoczné?
Znerwòwóny òdwrócył sã na piãce i rësził 
przed sebie. Pò przeńscym leno czile métrów, 
cos gò zatrzimało.
Pòczuł mòcné szarpniãcé i òstri ból na karkù.
– Co je...? – pògładzył rãką bòlący plac.
Pòd pôlcama wëczuł  cenëchną ż i łkã 
wëchôdôjącą z malińczégò kòlniãcô.
– Co do...? – òwinął pôwrózk wkół pôlca 
i delikatno pòcygnął. Pòczuł jak cos napiérô 
na bënowi dzél jegò skórë. – Tej to tak mie 
kòntrolëją... – mrëknął do se.
Zaczął przeszukiwac szafczi, żebë nalezc ja-
czés nożiczczi abò chòcbë nożik.
– Cos tu mùszi bëc... – mrëczôł do se. 
Òdemknął jednã z szëflôdów i zaczął prze-
kładac wszëtczé dokùmentë. – Móm!
Skalpel miôł mni jak 5 centimétrów długòscë 
i centiméter grëbòscë. Złapôł żiłkã dwùma 
pôlcama a nacygnął tak mòcno, jak leno béł 
w sztãdze. Przëłożił òstrzé do przewòdu i za-
czął cąc.
– Czemù to taczé tãpé? – pòskarżił sã.
Pò kòle 20 sekùndach ùdało mù sã ùwòlnic 
òd kòntrolującégò gò przewòdu. Leo rozma-
sowôł plac kòlniãcégò, chtëren zaczinôł gò 
piec.
– Bãdã muszôł wëtrzëmac – mrëknął 
òdmikającë dwiérze salë.
Szpacérowôł kòritarzama w pòszukiwanim 
wińscô. Mijôł lëdzy w biôłëch szërtuchach, 
chtërny czësto gò jignorowelë.
– LEO! – doczuł krzik Navii.
Zaczął biegac przed sebie sprawno mane-
wrującë midzë ùczałima. Całi czas czuł za 
sobą kroczi jidącégò za nim dzewùsa.
– Òdczep sã! – krziknął bez remiã.
– Zatrzimôj sã!
Òczóm bëńla ùkôzałë sã przeszkloné dwiérze 
z wiôldżim nôdpisã „WIŃSCÉ”.
– Kùreszce jem nalôzł – mrëknął do se.
Dopôdł do wińscô, bez sztót biôtkòwôł sã 
z klëczką i wëbiegł bùten. Rozezdrzôł sã 
wkôł, ale nie òbôcził niczegò, czim mógłbë 
zablokòwac dwiérze. Rëgnął tej do dalszégò 

ùcekù. Czedë nalôzł sã dosc dalek, zwòlnił 
krokù zmarachòwóny. Òpiarł rãce ò kòlana 
i òddichôł chùtkò.
– Co je? Jô bë ni miôł sã ùmãczëc pò taczim 
sztëczkù – mrëknął do se.
Wzął jeden głãbszi dech, wëproscył sã i ro-
zezdrzôł wkół.
Stolemné chmùrniczi bëłë wkół niegò ze 
wszëtczich strón. Nowòczasné aùta jezdzëłë 
pò ùlëcach, a na chòdnikach tłoczëlë sã 
szëkòwno òblokłi lëdze. Leo nie dozdrzôł ani 
jednégò dzecka. Nad bùdinkama widzôł łisz-
czącą na lilewò w parmieniach słuńca satkã.
– Do czegò to służi? – mrëczôł do sebie. – To 
jaczés sëłowé pòle?
Przeniósł zdrok nazôd na lëdzy. Zaczął jic 
przed sebie co sztót wzérającë na wëższé 
bùdowle abò na krëjamną satkã. Czedë 
w kùńcu wezdrzôł przed sebie, midzë 
lëdztwã mërgnãła znajemnô frizura bru-
ny farwë. Czedë nieznajemny wezdrzôł 
w prawò, Leo wiedzôł ju na gwës.
– Mark?! – zaczął biegac w stronã pòstacji. 
– Mark! Dożdôj!
Bëniel zatrzimôł sã i òdwrócył w stronã Leo.
– Chto të jes? – spitôł òbòjãtnym głosã.
– Nie pamiãtôsz mie? Më chòdzëlë razã do 
szkòłë... jô jem Leo…
– Przikro mie – wzrësził remionama. – Nie 
znóm ce.
– Në jo... to ni mòżesz bëc të. Më sã znelë 
z Markã 800 lat dowsladë. Òn ju nie żëje.
– Zarô, zarô... to të jes tim pierszim w histo-
rie Mechã? 
– Skądka wiész?
– Jes znóny westrzód swòjich – zasmiôł sã 
nieznajemny.
– Westrzód swòjich? Të téż jes…?
– Mechã – dokùńcził za niegò. – Të nie 
przëùważił tegò rëchli?
– Nie jem w sztãdze…
– Në jo, môsz jinszé ùstawienia zdrokù. Czuł 
jem ò tim – Leo miôł wrażenié, że nieznajem-
ny knôp wié ò nim wiãcy jak òn sóm.
– Òdpòwiész mie na pëtanié?
– Spróbùjã.
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– Dlôcze wëzdrzisz jak mój drëch?
– To përznã... nieprzëjemnô téma – pòdrapôł 
sã w kark. – Mòże sadniemë gdzes? Bãdzesz 
w stolemnym szokù, czedë wësłëchôsz ti hi-
storie.
Knôpi rëszëlë w stronã nôblëższi łôwczi.
– Në tej czekóm na wëjasnienia – pòwiedzôł 
Leo sôdającë.
– Wiész, co to są Mechë, prôwda? – knôp 
cziwnął głową. – Pòdóbno ju za twòjich 
czasów na zemi felowało lëdzy. Wiész, wicy 
ùmiérało jak sã rodzëło. Czedë ùczałim ùdało 
sã stwòrzëc pierszégò w historii Mecha, to 
je cebie, nabrelë pewnoscë sebie. Przëszlë 
na ùdbã, że doch lëdze ni mùszą sã rodzëc. 
Mòżna jich... stwòrzëc.
– Stwòrzëc?
– Mëszlã, jô ùżił lëchégò słowa – zastanowił 
sã sztërk. – Òdtwòrzëc. Pòbiérelë DNA lëdzy, 
chtërny ju ùmerlë, rozkòpiwelë przë tim całé 
smãtôrze, i klonowelë jich. Pò prôwdze to 
wëstãpòwała leno jedna môłô kómplikacjô: 
nié wszëtczé òrganë i dzéle cała ùdôwało sã 
na taczi ôrt zrekònstruòwac, ale to nie béł 
dlô nich żóden wiôldżi jiwer, robilë tedë 
z tëch lëdzy Mechów. Na ten ôrt na nowò 
òdbùdowelë zemską pòpùlacjã.
B ë n i e l  b rë kò w ô ł  k ą s k  c za s u ,  że b ë 
przetwòrzëc te infòrmacje.
Klonë? Mechë? Rozkòpiwóné smãtôrze? 
Gdze... czedë jô sã òbùdzył? – mëslôł. – To 
niemòżebné… A mòże? W kùńcu skòrno 
bëlë w sztãdze kòntrolowac mój môg, to 
mòże bëlë téż w sztãdze... twòrzëc na nowo 
lëdzy...
– Të jes klonã? To dlôte mie nie pamiãtôsz? 
– zamëslił sã Leo.
– Dokładno.
– Ale... Jak wiele lëdzy, chtërny chòdzą pò 
ùlëcë, ùmarło ju czedës?
– Pòdóbno co trzecô òsoba na ùlëcë to klon. 
Leo przëùważił na rãce Marka dzywny znak.
– Môsz tatuôż?
– Co? – dorazu przëzdrzôł sã na swòjã rãkã. 
– Jo… – zakrił symbòl rãkôwã.
Leo jednakò zdążił sã mù przëzdrzec. Bëłë 

to dwie lëtrë „C”, jedna normalnô, drëgô 
òdwróconô. Bëłë ùłożoné tak, żebë razã 
twòrzëc lëtrã „S”.
– Òdpòwiész mie na jesz jedno pëtanié?
– Pitôj smiało.
– Jak wëzdrzisz jakno Mech?
– Mëszlã,  n ié  lëchò – zasmiôł  sã.  – 
Òdtwòrzëlë mie leno lewi nadgarstk i môłi 
fragment twarzë.
– Tej jakno Mech wëzdrzã gòrzi? – téż sã ro-
zesmiôł.
– Nie przesadzôj. Ale przëznac trzeba, że 
w tim wëpôdkù mùszało cã fest pòturbòwac.
– Ùrwało mie pòłowã twarzë…
– LEO!
– Ò nié… – stãknął knôp.
– Navii? – Mark zrobił sã pòdnerwòwóny.
– Znôsz jã?
– Wszëtcë jã znają – wezdrzôł nerwés 
w stronã, z chtërny dało czëc głos. – Mëszlã, 
më bë mielë sã pòżegnac. Nie przepôdómë 
za baro za sobą – wstôł z łôwczi i rësził 
w leno sobie znónym czerënkù.
– LEO! – przez rzmë lëdztwa przepichała 
sã Navii. Czedë leno gò dozdrzała, rëszëła 
w jegò stronã. – Môsz natëchstopach wrôcac 
– pòwiedzała sërowim głosã. – Z kim të 
gôdôł?
– Skąd wiész, że z kims…
– Jô widza. A terô pòj – szarpnãła gò za nad-
garstk. – Òpòwiész wszëtkò Livii.
Bëniel pòsłëszno rësził za dzéwczëcã.
– Co cë strzélëło do głowë, żebë ùcec? – gô-
dała znerwòwónô. – Zdôwôsz sobie sprawã, 
że mògło cë sã cos stac?
– Nie jem môłim dzeckã – wërwôł rãkã 
z ùscëskù.
– Zrozëm: jes jak donëchczôs nôwëższim 
dobëcym technologii. Swiat ni mòże sobie 
pòzwòlëc, żebë ce stracëc...
– Tej leno tim jem? Òbiektã badérowaniów? 
– przerwôł ji.
– Jô to lëchò rzekła – przëznała. – Mùszimë 
jak nôchùdzy wrócëc do westrzódka – zmieni-
ła témã. – I tak za wiele lëdzy cã ju òbôczëło.
– Dlôcze móm wrôcac?
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– Jeżlë cë pòwiém, to pùdzesz?
– Ale môsz pòwiedzec prôwdã.
– Grozy cë niebezpiek.
– Cekawé – pòdniósł jednã brew do górë.
– Nie szpòrtëjã – przëzdrza mù sã w òczë. – 
Më dostelë wiadło, że czile lëdzy próbòwało 
zrobic z jinszima to, co më z tobą. Ùspic 
i ùtrzëmac przë żëcym przez dłudżi czas. Òni 
leno żdają, jaż sã òbùdzysz i wińdzesz bùten, 
żebë sprawdzëc, czim apartnisz sã òd jich 
òbiektów badérowaniów, chtërne nigdë sã 
nie òbùdzëłë.
– Dlôcze jich nie złapieta?
– To bë znaczëło, że fakticzno żëjesz.
Ale... Mark wiedzôł, że to jô...
– Tej òni mëszlą…
– Że wcyg spisz. I niech tak póczi co òstónie – 
zakùńczëła, złapała Leo za nadgarstk i rëszëła 
w stronã labòratorium. – Króm tegò je jesz 
jedna przëczëna... wiele pòwôżniészô, dlô 
chtërny ni mòżesz wëchadac. Ale ò tim ju 
w labòratorium.
Knôpa zaczekawiłë słowa Navii i pòsłëszno 
rësził za nią.
– Jô przëprowadzëła zgùbã! – krziknãła, jak 
leno zamkłë sã za nima dwiérze.
– Brawò – pòchwôlił jã jeden z ùczałëch
– Gdze Livia? – spitała krótkò.
– W jizbie.
– Jidzemë – znôwù złapała go za rãkã.
– A wa gdze sã wëbiérôta? – spitôł pòsëwiałi 
chłop w òkùlôrach na nosu.
– Jô miała gò dostarczëc do Livii, nié do waju 
– wëminãła karno lëdzy i całi czas cygnącë za 
sobą Leo weszła do windë.
– Mùszã ji pòwiedzec, że wiész ju pôrã rze-
czów. Resztã sama cë dopòwié – pùscëła 
jegò rãkã.
Winda zatrzimała sã i òbòje wëszlë. Navii 
rëszëła przed sebie.
– Szukôj jizbë z numrã 86 – rzekła. – Wiedno 
sã tuwò gùbiã… – wëmrëczała do sebie. – 
Wëdôwô mie sã, że to bëło gdzes... tuwò…
– Nalôzł jem – pòwiedzôł Leo stojącë przë 
dwiérzach. – Dlôcze môsz problemë z naléze-
nim pasownëch…

– Prosto móm – ùrwała mù òstrim tonã. – 
Móm zepsëti wid – dodała cëchò pò chwilë. 
– Cãżkò mie òdczëtëwac niechtërne rzeczë.
– Ale…
– Jeżlë chòdzy ò kwestie widzeniô, to 
wszëtkò jinszé widzã normalno.
– Téż jes Mechã?
– Òd ùrodzeniô jô miała pòwôżną wadã 
widu. Ùczałi scwierdzëlë, że bãdą w sztãdze 
jã wëeliminowac. Zrobilë, co mòglë, i jem 
jima wdzãcznô, że mògã normalno fón-
ksnérowac. A z czëtanim jakòs sobie radzã 
– ùsmiéchnãła sã i zaklepała na dwiérze.
Leo zrobiło sã përznã żôl Navii.
– Proszã – doczëlë zmãczony głos.
Òbòje weszlë do jizbë. Bëła môłô, ale baro 
snôżo ùrządzonô. Môłi kòmink, przed nim 
trzëòsobòwô zófa i dwa zesle. Bezpòstrzédné 
przeńscé do kùchni, w chtërny bëło cos na 
sztôłt lodówczi, kùchenka i czile szafków na 
statczi. W scanie bëło jesz dwòje dwiérzi.
Jedna pewno prowadzy do sëpialni, a drëgô 
do kąpnicë – pòmëslôł bëniel.
– Leo! – nimò widocznégò zmarachòwaniô 
rëgnãła w jegò stronã. – Nick cë nie je? 
Wszëtkò dobrze?
Zaczãła gò dokładno òbzerac.
– Jem całi – mrëknął.
– Dlôcze të ùcekł?
– Jô…
– Mniészô z tim. Jô mùszała mù pòwiedziec 
ò pôrã rzeczach – wtrącëła sã Navii.
– Ò jaczich rzeczach? – Livia òdsënãła sã òd 
knôpa.
– Ò lëdzach, chtërny czekają, jaż sã òbùdzy. 
Jem dbë, że chtos, z kògùm gôdôł, pòwiedzôł 
mù cos jesz.
– Të z kims gôdôł? Z kògùm? – zaczãła 
wëpëtëwac.
Leo pòczuł, że mùszi pòwiedzec prôwdã. 
Wszëtcë tak sã ò niegò jiscëlë... nawetka 
Navii…
– Z Markã – wëmamrotôł. – Mòjim drëchã 
ze szkòłë.
– To ni mógł bëc òn – pòwiedzała łagódnym 
głosã białka.
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– To béł òn – zaprzékòwôł mòcno. – I to òn 
mie pòwiedzôł ò pôrã rzeczach.
Livia spùscëła zdrok zasromónô.
– Tej ju wiesz?
– Że pòłowa lëdzy to klonë? – spitôł sarka-
sticzno. – Wiém.
– Të bë mògła nas òstawic? – rzekła sã do 
Navii.
Dzéwczã bez słowa wëszło z jizbë.
– Chcemë sadnąc – białka zajãła môl na 
zófie.
Leo zrobił to samò.
– Òd czegò jô bë mia zacząc? – przëzdrzała 
sã na pòsowã.
– Òd zôczątkù.
– Lëdze wiedno lëdelë robic eksperimentë. 
Terô nie je jinaczi. Z tim, że są czësto jin-
szé mòżlëwòscë. Miast próbòwac stwòrzëc 
pòjôzd, chtëren bãdze jezdzył pò kòżdi 
wiéchrzëznie, próbùją twòrzëc Mechë. 
Na swòjã rãkã, z domòwëch ùrządzeniów 
twòrzą kùńczënë i za pòmòcą zwëkłégò 
wkrãtôka próbują je zamòntowac. Z tegò co 
mie je wiedzec, jesz żódnô z taczich próbów 
sã nie ùdała – przerwała na sztërk szuka-
jącë pasownëch słowów, żebë cygnąc dali. 
– Wszëtcë wiedzą ò tobie, wiedzą mni wiãcy 
jak wëzdrzisz, wiedzą, że spisz ju czileset lat 
i że je wiôlgô szansa na to, że sã òbùdzysz. 
Leno czekają na to, żebë cã... pòrwac 
i òdkrëc jak to mòżebné, że të nie ùmarł.
– Tej Navii gôdała prôwdã?
– Dlôcze miałabë cëganic? – Livia wzrëszëła 
remionama. – Òpòwiédz mie ò twòjim 
drëchù, z chtërnym të gôdôł. Co taczégò cë 
pòwiedzôł?
Leo pòsłëszno òpòwiedzôł, co gôdôł Mark.
– Czë... Të dozdrzôł ù niegò cos dzywnégò? 
Różnił sã òd Marka z przeszłoscë?
– Cãżkò pòwiedzec, bò nie widzã… – knôp 
przerwôł. – Miôł tatuôż.
– Tatuôż? – białka sã zajiscëła. – Jak wëz-
drzôł? Mòżesz nacéchòwac nen znak? – 
pòdsënãła mù kôrtkã i długòpis.
Leo zaczął céchòwac.
– Tak to mni wiãcy wëzdrzało – pòwiedzôł, 

jak skùńcził.– Czë to cos znaczi?
– Combat Cyborg Syndrom – zamrëczała 
cëchò.
– To lëchò? Co to znaczi?
Livia wëpùscëła lëft z płëców.
– Pamiãtôsz jakô jest różnica midzë Mechã 
a Cybòrgã?
– Mech jest stwòrzony pò to, żebë żëc 
w spòlëznie, a Cybòrg do biôtczi.
– Je jesz jedna dërżeniowô różnica: Mechë 
to wcyg lëdze, w całim tegò słowa znacze-
nim. Są jak... òsobë niefùlsprawné z pro-
tezama. Rozmieją czëc emòcje. A Cybòrdżi 
to maszinë do zabijaniô. Nie pòtrafią czëc. 
Òd czasu do czasu mòżna jich spòtkac na 
ùlëcë. Baro dobrze rozmieją sã maskòwac, 
bò wëzdrzatkã nie apartnią sã niczim òd 
normalnégò Mecha.
– A co to mô wespólnégò z tatuażã Marka?
– Òsobë z taczim òznaczenim to lëdze,  
ù chtërnëch wëstąpiłë môłé kómplikacje 
òbczas klonowaniô.
– Nie rozmiejã…
– Òbczas klonowaniô twòjégò znajemnégò 
– wëjasniwała cerplëwie – chtos zrobił 
felã w programòwanim. Mark mësli, że 
je Cybòrgã. Wié, że rozmieje czëc, ale nie 
wëzwëskiwô ti ùmiejãtnoscë. Dlôte, że nie 
pòkazywôł żódnëch znaków zagrożeniô dlô 
jinëch, òstôł wprowadzony do spòlëznë 
jakno zwëkłi Mech.
– Czë òn wié, czim je?
– Wié. Wszëtkò òstało mù dokładno 
wëjasnioné. Nimò, że nie wëkazywôł i nie 
wëkazywô znaków agresje, jô bë chcała, 
żebë të sã z nim nie widiwôł. To, że nie 
dopùszcziwô do sebie emòcji, mòże w kòżdi 
chwilë skùtkòwac wëbùchã agresji. To za 
baro rizykòwné, òsoblëwie, że wa czedës 
bëła drëchama.
Mùszôł minąc dłëgszi sztót, niglë to wszëtkò 
docarło do Leo.
Combat Cyborg Syndrom... Mark... kłopòtë... 
tatuôż... Cybòrg... klonowanié… – mëslë 
krącëłë sã w jegò głowie. – Dlôcze mie nie 
pòwiedzôł? – spitôł sóm sebie, le bëlno znôł 
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òdpòwiédz: nie chcôł gò przestraszëc.
– Të bë miôł òdpòcząc – pòwiedzała narôz Li-
via. – Dzysészi dzéń béł fùl niespòdzónków…
– Jesz jedno pëtanié – przerwôł ji knôp. – Czë 
cos sã stało, jeżlë jô przecął żiłkã łączącą mie 
z kómpùtrã?
– Nié, ale skòrno të ju to zrobił, to bãdzemë 
mùszelë ùsënąc całi przewód, nigle cos sã 
tam dostónie.
– Cos?
– Przédno wirusë. Ta żiłka, jak të jã nazwôł, 
miała bezpòstrzédną łączbã z twòjim mùskã. 
Przecynającë jã, òstawił jes pùsti przewód, 
bez chtëren do twòji głowë mògą dostac sã 
wirusë…
– Wëcygnij mie to chùtkò – nie pòzwòlił biał-
ce dokùńczëc.
Livia ùsmiéchnãła sã leno.
– Za sztót cë to ùsënã – zagwësniła i rëgnãła 
w stronã wińscô.
Bëniel szedł za nią.
– Czë to bãdze bòlało? – spitôł pò chwilë.
– Zagwësniwóm cã, że nick a nick nie 
pòczëjesz – weszlë do jaczégòs gabine-
tu. – Sadnij i pòchilë sã do przódkù – Leo 
pòsłëszno wëkònôł pòlétë.
Pò chwilë pòczuł, jak Livia przëkłôdô mù cos 
cepłégò do szëji i ùczuł cëché pikniãcé.
– Ju wnet pò wszëtczim – pòwiedzała 
skùpionô białka. – I... ju – stanãła kòle 
bëńla trzimającë w rãkù dzél cenëchnégò 
przewòdu.
– To wszëtkò? – zdzëwił sã.
– Jô cë gôdała, że nick nie pòczëjesz – 
wzrëszëła remionama rozbawionô.
– I ju nie bãdzeta mòglë mie kòntrolowac?
– Òd te czasu co nôwëżi mòżemë cë gadac, 
co môsz zrobic.
***
Pòstãpné dnie mijałë spòkójno. Leo zaakli-
matizowôł sã ju na dobré i nawetka dostôł 
swòjã gwôsną jizbã. Dzéń w dzéń mùszôł 
przechôdac kòntrolné badérowania, ale 
nie przeszkôdzałë mù za baro. Nie bëłë ani 
mòcno ùcãżlëwé, ani nie dérowałë za długò.
Jegò òpiekùnką òstała Livia, z chtërną baro 

sã zżił. Bëła dlô niegò jak matka.
– Jô bë mógł wińc bùten? – spitôł białkã òb 
czas jednégò z badérowaniów.
– Leo…
– Leno na sztót – òbiecôł. – Nick złégò nie 
zrobiã. Nawetka do nikògò sã nie òdezwiã.
– 15 minut – pòwiedzała zrezygnowónô. – 
Pòtemù môsz bëc nazôd.
– Pò prôwdze mògã?
– Bò zarô zmieniã zdanié – òdwrócëła sã na 
piãce i wëszła z gabinetu.
– Dzãkùjã! – krziknął, nigle białka zniknãła 
mù z òczów.
Wstôł i rësził w stronã wińscô.
– Żebëm nie trafił na Navii – mrëknął do se-
bie. – Na gwës bãdze chcała jic ze mną...
– Të cos gôdôł ? – miôł w tamti chwilë chãc 
ùderzëc sã mòcno w twôrz.
– Nick jô nie gôdôł.
– Wëbiérôsz sã gdzes? – Leo widzôł w ji 
òczach môłé biôłé pónktë. To bez nie miała 
kłopòtë z czëtanim.
– Bùten – òdemkł dwiérze i wëszedł.
– Òpasuj na sebie – zdążëła leno pòwiedzec.
Leo mëslôł, że sã przeczuł. Prôwdac Navii 
stała sã dlô niegò përznã milszô, równak 
wcyg nie felowało òstrëch ùwôgów. Mówi-
ła zgardlëwim głosã i nigdë ni miała dosc 
cerplëwòscë, żebë wëjasniac knôpòwi 
wskôzë fónkcjonowaniô terôczasnégò swia-
ta. Dlôte tak sã zdzëwił czëjącë te słowa z ji 
lëpów.
Zatrzimôł sã na sztërk za zamkłima dwiérza-
ma, wzął głãbszi dech i rësził przed sebie.
Bëniel dokładno wiedzôł, dokądka jidze. Jegò 
célã bëła łôwka, na chtërny gôdôł z Markã. 
Miôł môłą nôdzejã, że znôwù bãdze mógł za-
mienic z nim czile słowów.
Czedë zlokalizowôł zdrokã òbiekt, chtërnégò 
szukôł, przëspiesził përznã krokù òbzérającë 
sã wkół ùwôżno.
– Mark… – mrëknął do sebie, zôs widzącë 
rozszadzoną, bruną frizurã. – Mark! Dożdôj! 
– rësził biegã w stronã drëcha.
– Leo? Co tuwò robisz? Mëslôł jem, że nie 
pòzwòlą cë wëchadac bùten…
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– Jakòs mie sã ùdało, ale móm mało czasu.
– Mało, to je wiele?
– Terô jakòs pewno 10 minut.
– Mëslisz, że bãdzesz mógł wëchadac czãscy?
– Pò prôwdze, ni móm pòjãcô – wzrësził re-
mionama.
– Mòże zabrzmiã jak dzéwczã, ale fejn je 
miec kògòs, z kim mòżna pògadac.
– Ni môsz tuwò znajemnëch?
– Wszëtcë mnie ùnikają.
Bò môsz CCS? – przeszło Leo bez głowã.
– Na gwës nie pamiãtôsz, ale razã z Nathanã 
jak më bëlë môłi, më złożëlë przësãgã 
ò wieczësti drëszbie. I to nie jô bãdã tim, 
chtëren nã przësãgã złómie jakno pierszi – 
zasmiôł sã.
– Më mùszelë bëc dobrima drëchama – wes-
tchnął.
– Nôlepszima na swiece.
– Òstało cë mni jak 5 minut... Të bë dôł radã 
wińc bùten za 3 dni? Më bë mòglë dłëżi 
pògadac.
– Mëszlã, że jo. Nôwëżi ùceknã – zasmielë 
sã. – Gdze më bë mòglë sã spòtkac?
– Niedalek je òpùszczony magazyn – 
òdpòwiedzôł chùtkò. – Mògã cë terô pòkazac 
jak tam trafic, żebës ni miôł pòtemù z tim 
jiwru, co të na to?
Òn ni mòże miec CCS. Kò Mark je normalny. 
Òdczuwô emòcje, je szczeri... a tak dobrze 
nicht nie rozmieje ùdawac...
– Gwësno, prowadzë – Leo ùsmiéchnął sã 
szerok.
Bëńlowie rëszëlë w drogã gôdającë bez całi 
czas.
Livia sã zmilëła. Òn je czësto normalny… – co 
sztót przelatiwało Leo bez głowã.
– Jesmë na môlu – òznajmił narôz Mark.
Bëlë przed dosc zachtnëch rozmiarów 
bùdinkã. Òkna bëłë pòzabijóné délama, 
a weńscé przësëpóné bez smiecë i gruz.
– Czë tuwò je bezpieczno?
– Jô béł tu ju czile razy i jesz żëjã – zasmiôł sã.
– Jô bë miôł ju jic nazôd – mrëknął Leo. – 
Òbôczimë sã za 3 dni w tim bùdinkù? Mni 
wiãcy ò tim samim czasu?

– Mdã żdôł – ùsmiéchnął sã.
– To do ùzdrzeniô! – Leo rësził biegã w stronã 
bùdinkù labòratorium.
Biegł bez dobré dwie minutë, nigle dopôdł 
do dwiérzi.
– Przeprôszóm! Wiém, spóznił jem sã…
– Nick sã doch nie stało – przëwitôł gò głos 
Navii. – Ni mùszisz sã tak drzec.
***

Pòstãpné 3 dnie minãłë Leo nadzwëkòwò 
chùtkò. Colemało, jak sã na cos żdô, to czas 
jidze niemiłoserno pòmale.
– Czë jô bë mógł wińc dzysô bùten? – spitôł 
òstróżno wchôdającë do jizbë Livii.
– Jeżlë mëslisz, że to dobrô ùdba – zrëszëła 
remionama nie òdriwającë zdrokù òd ja-
czichs papiorów. – Leno òpasuj na sebie. 
I pò prôwdze jô bë wòlała, żebë të trzimôł sã 
dalek òd Marka.
– Jo, mdã! – òdpòwiedzôł zamikającë za sobą 
dwiérze. – Letkò szło... za letkò… – mrëczôł 
do sebie jidącë kòritarzã.
Wëszedł bùten i òd razu sczerowôł sã 
w stronã magazynu. Droga wzãła mù dobré 
5 minut.
– Mark? Jes të tu? – òdemknął dwiérze, 
chtërne przerazlëwò skrzëpnãłë.
– Cëchò! – chtos zasłonił mù lëpë rãką. – Nie 
krzëczë tak, bò naju nalézą.
Leo letkò ùrzasł i  sczinął  leno głową 
w òdpòwiedzë. Rãka zniknãła.
Mark zrobił sã përznã jinszi jak czile dniów 
temù, béł barżi spiãti i nerwés.
– Co më tuwò robimë? Dlôcze më ni mòglë 
spòtkac sã...
– Pòmòżesz mie w pôrã rzeczach – nie dôł 
mù dokùńczëc.
– To znaczi?



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

16

ST
E

G
N

A

– Nie gadôj, leno pòj – Mark rësził w cem-
nosc. – Leno miéj starã nie zrobic za wiele 
trzôskù, bò dadzą na naju bôczenié.
Knôp rësził szlachã drëcha.
– Më mòżemë tu bëc? – schilił sã przed niskò 
wiszącą rérą.
– Wiele razy tu przëchôdóm – òdpòwiedzôł 
Mark. – Nicht nawetka nie wié ò jistnienim 
tegò môla.
– A tak pò prôwdze, to co tuwò richtich je?
– Terôzka nick. To béł jaczis magazyn, ale òd 
wiele lat nicht gò nie ùżiwôł.
Leo òbzérôł sã wkół. Nie wëzdrzało to na 
magazyn. Za wiele kablów. Nie wëzdrzôł 
téż na mało òdwiedzywóny. Nimò że bùten 
zdôwało sã, że zarô bë miôł sã zawalëc, bënë 
wszëtkò bëło czësté i pòùkłôdóné.
– Jidzesz? – pòrëchlił gò drëch.
– Staróm sã – przeszedł nad grëbim 
przewòdã leżącym na zemi.
– To òprzestani sã starac i pòj – Leo wëczuł 
w głosu Marka znerwòwanié.
Pòsłëszno sã pòspiéwôł i pò czilenôsce 
sekùndach szedł kòle swojégò kamrôta.
– Jesz dalek?
– Czedës të téż tak narzékôł?
– Baro czãsto.
– To lepi òprzestóń.
Leo nick nie rozmiôł z ti krótczi wëmianë 
zdaniów. Narôz cos mù przëszło do głowë. 
Rëchli Mark zakôzôł mù bëc głosno, bò chtos 
jich naléze. Pòtemù pòwiedzôł, że nicht tu 
nie zazérôł òd dłëgszégò czasu. Chto miôłbë 
jich nalezc? I co wôżniészé: co taczégò 
planëje Mark? Całô ta sytuacjô wëdała sã 
knôpù bënômni dzywnô. Całi czas równak 
szedł za drëchã.
Po przeńdzenim czilenôsce métrów Mark za-
trzimôł sã. Leo zrobił to samò.
Przed nima bëła stolemnô kòlumna. 
Pòdłączoné do ni kable i przewòdë wisałë 
twòrzącë łãczi nad jich głowama.
– Co to je? – spitôł zdrzącë do górë.
– To? Ni móm pòjãcô – òdpòwiedzôł 
i pòdeszedł do ùrządzeniô.
Mark rozezdrzôł sã, zatrzimôł zdrok w jed-

nym pónkce i rësził w tamtã stronã.
– Co robisz?
– Bawiã sã – mrëknął klepiącë pôlcama ò 
kluczplatã. – Mòżesz do mie pòdéńc?
Leo pòsłëszno rësził w stronã knôpa.
– Pòłóż rãkã na czëtnikù.
– Za czim?
– Jô jem cekawi, czë cos sã stónie.
– Mëslisz, że to cos sã włączi?
– Prawie to chcã sprôwdzëc.
Leo pòłożił rãkã w wëznaczonym môlu. 
Pòczuł smiészné dërżenié w pôlcach, czedë 
cenczi pôsk lasera skanowôł jegò dłoń. Nie-
całą sekùndã pózni pòmale zaczãłë zapôli-
wac sã lampczi na ùrządzenim.
– Wiedzôł jem, że zadzejô – mrëknął do se 
Mark.
Zlokalizowôł zdrokã wiôldżi przëcësk.
– W kùńcu nadeszła ta chwila – szepnął.
– Zarô, co të robisz? Jakô chwila? – Leo 
òdzwëskôł zdrowi rozëm i doskòcził do kam-
rôta.
– Ùwòlniã swiat òd nierównoscë – pòwiedzôł 
pùstim głosã.
– Co? Nie rób tegò! – złapôł gò za nadgarstk 
i spróbòwôł òdcygnąc.
– Nie dôsz radë. Trzeba bëło pòsłëchac ti 
całi Livii, czedë dolmaczëła cë niechtërne 
sprawë.
– Tej... të naprôwdã jes...
– Cybòrgã – dokùńcził za niegò. – Ni môsz 
nawetka dosc sëłë, żebë òddżąc mój môłi 
pôlc.
– Dlôcze chcesz to zrobic? Doch je dobrze tak 
jak je...
– Żëjesz tu czile dniów i ju jes w sztãdze 
scwierdzëc, że je dobrze? Nie widzysz ti nie-
równoscë? Nie widzysz, że Cybòrdżi są bez 
całi czas wëkòrzistiwóné?
– Ale... czejbë jima to nie pasowało, to...
– Mëslisz, że mają wëbór? Są zapro-
gramòwóné...
– Në, doch jo. Zaprogramòwóné – rzekł Leo.
– A wiész dlôcze? Bò ùczałi scwierdzëlë, że 
nie dadzą jima wòlny wòlë. Kòntrolëją jich 
tak jak cebie na zôczątkù. Ale z tim ju kùńc. 
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Po wcësniãcym ti knąpë wszëtczé Cybòrdżi 
òdzwëskają wòlną wòlã.
– Ni mòżesz tegò zrobic…
– A chto mnie pòwstrzimô? Të? – zasmiôł sã 
złowrogò. – Nie dôsz radë.
Òn je leno Mechã... skądka mô tëli sëłë? – 
pòmëslôł Leo.
Rãka Marka zaczãła niebezpieczno zblëżac sã 
do knąpë.
– Przestóń! Wiész, co sã stónie, jak jã 
wcësniesz? – knôp szarpôł gò za rãkã, ale nie 
robiło to na nim żódnégò wrażeniô.
– Cybòrdżi w kùńcu mdą wòlné – przeniósł 
na chwilã pùsti zdrok na Mecha.
– Nicht mie ò tim nie gôdôł, ale wiém, że 
tedë zapanëje chaòs! Nie jes w sztãdze prze-
widzec, jak zareagùją, czej mdą mògłë robic, 
co chcą!
– Mògą nawetka wszëtczich zabic – jegò rãka 
ju wnet bëła na przëcëskù. – Nie òbchôdô 
mie to.
Niecałą sekùndã pózni rozlégł sã głosny 
alarm. Mark chùtkò wzął rãkã z kònsolë 
i wëcygnął z czeszeni bùksów pistolét. Leo 
pòdbiégł do pùlpitu i wcyskôł wszëtczé 
knąpë pòsobicą, żebë wëłączëc alarm.
– Òdsënie sã – wëcélowôł w knôpa.
– C–co të robisz? Òdłóż to! – wërzasłi knôp 
pòdniósł rãce w òbronnym rëchù i zaczął sã 
copac. – Nie céluj tim we mie! – òparł sã ple-
cama o zëmną stôl ùrządzeniô.
– Jesz nen jeden rôz mie sã do czegòs 
przëdôsz – mrëknął. – Spróbùjesz ùcec, to 
òdstrzélã cë łeb!
Narôz rozlégł sã straszlëwi trzôsk i ze wszët-
czich strón do westrzódka zaczãłë wchadac 
Cybòrdżi. Kòżdi miast lewi dłoni miôł dzałkò, 
chtërnym célowôł w knôpów.
– Òdsëni sã òd pùlpitu! – Mark krziknął 
przerazlëwie. – Jô gò dostôł, jak próbòwôł 
ùrësznic to ùrządzenié – gôdôł. – Nie ùdało 
mie sã gò pòwstrzëmac…
– Co të gôdôsz? – Leo béł zadzëwòwóny 
i rozgòrzony. – To të wcësnął nen gùz… Nie 
célujta we mie! Nick jem nie zrobił!
– Lel! – midzë Cybòrgama pòjawiłë sã 

pòstacje Navii i Livii.
– Nie strzélôjta do niegò! – białka rëszëła 
w jegò stronã. – Òn na gwës nick nie zrobił…
Rozlégł sã trzôsk wëstrzélu. Białka stanãła 
wërzasłô.
– Leo! – krziknãła leno i rozezdrzała sã wkół.
Z pistoletu Marka jesz lecôł dim.
– Ju do niczegò mie sã nie przëdôsz – mrëk-
nął.
Leo stojôł i nie wiedzôł do kùńca co sã stało. 
Narôz pòczuł wiôlgą sëłã òdrzëtu, a pòtemù 
przerazlëwi ból w piersach, chtëren ùtrzi-
miwôł sã całi czas.
– Tej dali môsz dobrégò céla… – wëplwôł 
krew zbiérającą mù sã w gãbie, pò czim 
òsënął sã na kòlana, bë kùńc kùńców wëlą-
dowac na zemi.
– Leo! – głos Navii brzëmiôł w jegò głowie.
Krzik dzéwczëca przemiknął gò. Mógłbë 
przësygnąc, że w tim sztóce bòlało gò jesz 
barżi.
Bëniel leżôł ni mògącë sã rëszëc. Straszno 
bòlało gò òkòlé serca.
Tej... serce móm swòje… – òdpòwiedzôł so-
bie na pëtanié, chtërno chcôł zadac Livii.
Nim przestôł cos czëc, ùczuł czilenôsce 
wëstrzélów.
– Leo! – białka czëpnãła przë cele knôpa. – 
Leo! Czëjesz mie? Òdemknij òczë! Nie rób 
mie tegò... ni mòżesz ùmierac… – ale bëło ju 
za pózno. – Leo…– wëszeptała, a łzë zaczãłë 
płënąc ji pò skarniach.
– Jô dezaktiwòwała alarm... – Navii gwôłtow-
no zatrzimała sã. – Czë òn…
Livia nie òdpòwiedzała.
– Òn ni mòże ùmrzéc... nick ni mòżemë zro-
bic? – w òczach dzéwczëca zaczãłë twòrzëc 
sã łzë.
– Jegò serce przestało bic... ni mòżemë ju 
nick zrobic.

Kònkùrs „Twòrzimë w rodny mòwie” zòrga-
nizowałë: Kaszëbsczé Òglowòsztôłcącé 
Liceùm w Brusach i Zespół Szkòłów Ekòno-
miczno-Ùsłëgòwëch w Bëtowie.
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Hitë pò kaszëbskù

21 łżëkwiata w Zespòle Szkòłów w Lëpińcach 
ju dzewiąti rôz òdbéł sã Festiwal Pòlsczich 
i Swiatowëch Hitów pò Kaszëbskù. Je ju tra-
dicją, że czile nôlepszich tłómaczeniów je 
pùblikòwónëch w „Stegnie”. Latos bédëjemë 
Czëtińcóm te nôwëżi òtaksowóné przez 
òbsãdzëcelów.
A bëło w czim wëbierac, bò zgłosëło sã 
rekòrdowò wiele – jaż 60 – ùczãstników. Do 
te wiele spiéwów òstało skaszëbionëch bël-
no. Jesmë mielë wiôldżi jiwer, żebë wëbrac 
to jedno nôlepszé tłómaczenié. Bëło czile 
taczich, chtërne sã baro nama widzałë. I co 
wôżné, pòjawilë sã nowi dolmaczérowie. 
Jem z tegò rôd, bò mònopòl nie je w ti spra-
wie niczim dobrim – pòdczorchiwô jeden 
z jurorów Tomôsz Fópka.
Kùńc kùńców òrganizatorzë pò òbgôdkach 
z òbsãdzëcelama delë jaż sztërë nôdgrodë 
za nôlepszé tłómaczenié spiéwë. Pierszi 
plac dobëła Éwa Drążkòwskô za skaszëbie-
nié spiéwë Hallo Taxi, chòc tak pò prôwdze 
nie je to dolmaczënk, a ùsadzenié swòjégò 
tekstu z wielnyma òdnieseniama do Kaszëb.

Halo, taksa!
Halo, taksa!
telefònëjã
z mòji móbilczi
syg mie ùcékô
baro słabò
czëjã Waju.

Czekóm w Tëchómiu
dëcht kòle szkòłë
wezta przëjedzta
zarô szkólnô zawrócy mie.
Prawie dzys
chce zrobic nama test

miono, czasnik
ju w głowie mie kracy sã.

Ref.
Halo, taksa!
Ju paùza!
Zarô mdze ùczba
kaszëbsczégò.
Mùszã ùcekac,
leno nié dodóm!

Jedzmë ju,
Dalek, gdze le sã dô.
Do Zapceniô,
tam wiedno rumba grô.

Jedzmë ju!
Jedzmë ju!
Nôprzód wcyg!
Dalek, gdze le sã dô.

Môlowé znanczi pòjawiłë sã téż w tłómacze-
nim tekstu spiéwë Barcelona (aùtor: Tomôsz 
Szczepanik). Dorota Mądri swòji wersje dała 
titel Na Kaszëbach w Bëtowie.

To béł spik, piãkny spik
na Kaszëbach w Bëtowie.
Cos mie gôdô: żëcé zmień!
Leno słuńce, wino, spiéw,
w sercu pùsto, ni ma nick.
To, co bëło, miało bëc,
leno drëszstwò, chtërne trwô
w Bëtowie, blëżi gwiôzd.
Szczescé je tak baro blëskò,
jeżlë tegò chcesz.
Spikama zbùduj witro,
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swój włôsny los.
(2X)

To béł spik, piãkny spik,
na Kaszëbach w Bëtowie.
Wastnë môta jeden cél: 
Kòmù łgarstwò? Kòmù smiéch?
Nót je mòckò wierzëc, że
miłota nôwôżniészô je.
Blëżi słuńca, blëżi gwiôzd,
tuwò wszëtkò mòże bëc.

Szczescé je tak baro blëskò...
(2X)

To béł spik, wspòminków spik
ò Kaszëbach w Bëtowie,
nowô miłota wôżnô je,
mòże bëła, mòże nié.
W czeszeniach leno dëtczi trzë,
chtërnëch nie weznie cë nicht.
Drëszstwò, co w wietewkach grô,
w Bëtowie, blëżi gwiôzd.

Westrzód wëprzédnionëch bëła téż Òlga 
Kùklińskô, chtërna skaszëbiła I Just Called to 
Say I Love You z repertuaru Stevie Wondera. 
Ji titel dóny temù swiatowémù hitowi to: Jô 
jem sóm, zôs sóm, bez Cebie.

Tamta białka
Tamta białka mieszkô czile mëslów stąd,
W ti sami głowie czãsto przëbôcziwô mie,
Ale mô dôgã, jaką mô tu mało chto.
A czej je nót, rozmieje czãsto gadac nié.
Czë na gwësno?
Czë ju znôsz jã?

Òna nie chce bëc tak szlachòwnô jak jô.
Nie znô grańcë ë nie mësli bòjec sã.
Nie zatrzimô sã, czedë të bãdzesz chcôł.
Òna nie chce bëc tak szlachòwnô jak jô.
Chtërnã z nas të chcesz kòchac, chtërnã 
z nas?

Za òknã noc, na rutach deszcz,
zmãczoné miasto dôwno mô spòkójny 
spik,
a przecã tam, hen dalek gdzes,
chtos czekac miôł, chtos, kògò brak dzys 
przë mie je.

Wëkrącóm wic pòstãpny rôz
twój numer, chtëren môłczi ju òd tëli dni.
I cëszô zôs w słëchùlce je.
Ta cëszô, chtërny nie pòtrafi przerwac 
nick.

Ref. Jô jem sóm, zôs sóm, bez cebie.
Jô jem sóm, a tak dzys baro chcã,
jesz ten rôz, chòc rôz, pòwiedzec

do słëchùlczi te dwa słowa: kòchóm cã!

Ta cëzô chëcz, ta cëszô w ni,
to wszëtkò, co dzys móm, co los mie w 
darze dôł,
nie wrócy nóm straconëch chwil,
pò chtërnëch dzysô òstôł we mie leno żôl.

A równak wcyg próbùjã zôs
òdnalezc cebie, nigle swit òbùdzy sã.
I skłôdóm swiat z tëch czile słów,
i czekóm, jaż w słëchùlce zôs ùczëjã cã.

Ref. Jô jem sóm, zôs sóm, bez cebie.
Jô jem sóm, a tak dzys baro chcã,
jesz ten rôz, chòc rôz, pòwiedzec
do słëchùlczi te dwa słowa: kòchóm cã!

Slédną nôdgrodzoną dolmaczérką òstała 
Marta Majewskô. Wôrt pòdczorchnąc, że 
przetłómaczëła dokôz dlô sebie, bò bëła 
ùczãstniczką festiwalu w kategòrie wëżigim-
nazjalnëch szkòłów. Ji robòtã sprôwdzëła 
jesz szkólnô kaszëbsczégò jãzëka Jiwóna 
Makùrôt, ale jak gôdô, nie nalazła za wie-
le felów. Hewò dokôz Martë – tłómaczenié 
tekstu Môrcëna Piotrowsczégò Tamta dziew-
czyna z repertuaru Sylwii Grzeszczak.
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Tamta białka, tak mało ò ni wiész,
Mô dôgã bë rojic ë tak zôzdroszczã ji.

Bò takô prawie bëłam, nim të przëszedł tu
Ë w głowie wcyg jô jesz móm czile snów.
A razã dôwno ju nie dotikómë gwiôzd,
Tamtą białką mògã stac sã jesz rôz.

Òna nie chce bëc tak szlachòwnô jak jô.
Nie znô grańcë ë nie mësli bòjec sã.
Nie zatrzimô sã, czedë të bãdzesz chcôł.
Òna nie chce bëc tak szlachòwnô jak jô.
Chtërnã z nas të chcesz kòchac, chtërnã 
z nas?

Tamta białka, tak mało ò ni wiész
Mô dôgã bë rojic ë tak zôzdroszczã ji.
Òna nie chce bëc tak szlachòwnô jak jô.
Nie znô grańcë ë nie mësli bòjec sã.
Nie zatrzimô sã, czedë të bãdzesz chcôł.
Òna nie chce bëc tak szlachòwnô jak jô.

Òna nie chce bëc tak szlachòwnô jak jô.
Nie znô grańcë ë nie mësli bòjec sã.
Nie zatrzimô sã, czedë të bãdzesz chcôł.
Òna nie chce bëc tak szlachòwnô jak jô.
Chtërnã z nas të chcesz kòchac, chtërnã 
z nas?

Tamta białka, tak mało ò ni wiész
Mô dôgã bë rojic ë tak zôzdroszczã ji.

(A.M.)

Rezultatë Festiwalu Pòlsczich i Swiatowëch 
Hitów pò Kaszëbskù òstałë òpùblikòwóné 
w majewi „Pòmeranie” (nr 5/2018). Òrga-
nizatorama wëdarzeniô bëlë: Zespół Szkòłów 
w Lëpińcach, Ùrząd Gminë w Lëpińcach, 
Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë 
i Mùzyczi we Wejrowie.

Òdj. D. Majkòwsczi
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Do naji Redakcje doszedł lëst namieniony przédno sprawie przekléństwów, òsoblëwie 
pòlsczich, ùżiwónëch przez piszącëch pò kaszëbskù. Pò prôwdze, je to zjawiszcze corôz 
czãstszé, czegò przëkładã mòże bëc chòcle Sobótka, jakô je òpùblikòwónô w tim numrze 
„Stegnë”. 
Aùtorka lëstu, chtërny baro dzãkùjemë, że do naju napisała, zachãcywô do diskùsje w ti 
sprawie. Naja Redakcjô dołącziwô sã do ti prosbë. Rôd przeczëtómë, co ò tim mëszlą 
Czëtińcowie „Stegnë”, a wespół z kaszëbską redakcją Radia Gdańsk przëszëkùjemë debatã 
na tã témã i zaprezentëjemë jã w pòsobnym numrze..

Co za kaszëbizna?!

Òdmikóm nową „Stegnã” (nr 1/2018) i co widzã? Zarô w drëdżi réżce pòwiôstczi Snienié 
czëtóm so taką „piãkną” kaszëbiznã: „Kùrwa mac!”
– Alaże! Chto tak piãkno rozmieje pò kaszëbskù rzec? Wastnô! Dama! Chto wié, òd kògò Òna 
sã naùcza tak gadac? Czë to ji nënka tak do ni gôda?
A mòże ji szkólnô? Mòże òd profesora(!) Belczi òna sã tegò naùcza abò òd ksãdza 
Kaczkòwsczégò (sw. pamiãcë). Tak do ni gôdelë ji szkólnowie we wësoczich szkòłach? A òna 
terô mësli, że kònieczno mùszi te pòlsczé słowa z jaùchkùlë wprowadzëc do kaszëbiznë, bò 
jinaczi nie bãdze dosc za módą?
Nôcãższé klniãcé pò kaszëbskù to wiedno bëło „diôbéł”. Jaż strach to napisac, bò matka nas 
ùcza, że grzmòt bë ùderził, czejbë chto tak rzekł w chëczë. 
Bez to Kaszëbi, czéj kònieczno chcelë zakląc, òmijelë no tabù i gôdelë cos zamiast: diachle, 
czarce, ala złémù i co tam jesz chto wëmëslił, ale pòlsczégò plëgastwa jãzëkòwégò w kaszëbi-
znie jô – szczeslëwie – ni mia czëté, jaż tu – czôrno na biôłim! Nié le rzekłé, ale napisóné. 
Sromòtë ni mia Kristina Léwna, nôwëższi gazétnik, adiustator (je jesz taczi w redakcji?), 
kòrektor?! Wszëtczima sã widzy takô artisticznô kaszëbskô mòwa? A mie nié. Ju widzã te 
ùsmiéwczi krzëwé, nëch co głosno abò pò cëchù sã pitają, czë jô chcã cenzurowac ARTISTÓW. 
Jô jima rzeczã, żebë sobie przeczëtelë lëterã prawa: Ustawę o języku polskim.
Piszącym i gôdającym pò kaszëbskù jô bë jesz to dopòwiedza, żebë jinégò kaléczeniô jãzëka 
pòlsczégò nie wprowôdzelë do kaszëbiznë. Móm ju czëté: „w oparcu o...” („w oparciu ò”, 
zamiast: „opierając się na”; „na podstawie”), „brac sã za pisanié” („zabrać się za pisanie”, 
zamiast: „zabrać się do pisania”, a „za bary się brać”), „òbôczimë, jaczi bãdze nabór ùczniów” 
(„nabór uczniów, studentów, pracowników”, zamiast: „przyjęcia, zapisy, rekrutacja, zaciąg”. 
Kto chce ludzi nabierać, ten może chce ich naciągnąć?). 
Tak to, wejle, zamiast sã ùceszëc przë czëtaniu, jô sã mùsza zasmùcëc i rozgòrzëc. Jô jem 
cekawô, czë je jesz chto na Kaszëbach, kògò òbchòdzy to wszëtkò, co jô tu napisa?! Czéj Re-
daktór bë wëdrëkòwôł mój lëst, téj jô bãdã czeka na Waji głosë, Czëtińcë. 
Dajã Waji pòzdrôwiac 

Anna Skotnicka
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Kaszëbsczi jãzëk je z tobą òd dzecka? Béł 
tim pierszim? 
Kòl mie doma to bëło tak, że starszi midzë 
sobą gôdelë pò kaszëbskù, a do dzecy pò 
pòlskù. Równak jô béł òsłëchóny z kaszëbi-
zną i gôdôł jem „pòlkaszã”. Bëło to pò pòlsku 
z kaszëbsczima wërazama np.: wid, bùksë. 
Dopiérze w latach dzewiãcdzesątëch jem sã 
sóm nôùcził gadac pò kaszëbskù. Tedë jô za-
czął robic (w 1996 rokù) w pùcczim mùzeùm, 
chtërno zrëchtowało wëstawã w Zómkù 
w Krokòwie, a jô miôł ji dozerac. Czej nie 
bëło na ni ledzy, jem sedzôł a czëtôł rozma-
jité ksążczi Jana Drzéżdżona czë Stanisława 
Janczi, a òsoblëwie jem sã ùcził na spòdlim 
ksążczi Eùgeniusza Gòłąbka Rozmówki pol-
sko-kaszubskie. Tak jem sã naùcził gadac 
a pisac pò kaszëbskù.

A co zajinspirowało Ce do pisaniô lëterac-
czich ùsôdzków prawie pò kaszëbskù? Òd 
czegò sã zaczãło?
To wszëtkò zaczãło sã téż w Krokòwie. Zaczął 
jem tu i pisac. Pierszé tekstë to bëłë krótczé 
wiérztczi, a pózni dłëgszé wiérztë, chtërne 
jem wësłôł do „Pòmeranie”, a dostôł jem 
nôdgrodã w kònkùrsu miona Jizabellë Troja-
nowsczi w 1999 rokù. Pamiãtóm téż, że na 
drëdżi dzéń jem òdbiérôł nôdgrodã za drëdżi 
plac w kònkùrsu Jana Drzéżdżona, tim razã za 
prozatorsczi tekst Żëcé Józefa Bialka.

Rozmiejesz pisac fejn felietónë i szpòrtowné 
dokazë, le téż pòezjã? Co je blëższé sercu?
Pòezjô? Jô sã nie czëjã pòetą. Na zôczątkù jem 

ST
E

G
N

A

Jô móm cos z dzecka...

pisôł dosc pòwôżno, ale wiedno mie wchôdôł 
tam jaczis szpòrt, dlôte téż szpòrtowné do-
kazë mie sã pò prôwdze lepi pisze. Lubiã 
téż próbòwac z rozmajitima prozatorsczima 
dokazama na nowi ôrt np.: Najô krëwiô, za 
chtërnã jem téż dobéł nôdgrodã w kònkùrsu 
Jana Drzéżdżona. Równak jô wiedno gôdóm, 
że do te czas jesz ni móm nick bëlnégò napi-
sóné. Felietónë téż mie sã fejn pisze. Zaczął 
jem je ùsadzac do „Nordë” i „Pòmeranie”, dze 
piszã do dzysô òd 2006 rokù.

Krótkò temù jesz ùkôza sã ksążka dlô dzecy 
Mariolka i ji przigòdë. Taczi dokôz pisze sã 
lżi czë barżi drãgò jak felietónë abò wiérztë?
Jô móm cos z dzecka, a wëchôdô to stąd-
ka, że dwadzesce lat ju robiã w mùzeùm 
i nôwiãcy tuwò gôdóm z dzecama. Nawet-
ka òbczas wëkładów abò w òglowi gôdce ze 
starszima lëdzama jô dali gôdóm jak do dze-
cy. Bëlno mie sã pisze dlô dzecy i mëszlã, że 
mùszã jesz cos dlô nich napisac. Jeżlë jidze 
ò Mariolkã..., to nôpierwi ùkazywała sã òna 
w „Naji Ùczbie” i jem so rzekł, że mùszã to 
pisac a skùńczëc, bo jinaczi bë bëła sromòta.

Òkróm pisaniô prowadzysz jinternetową 
starnã, na chtërny jidze nalezc rozmajité 
jinfòrmacje sparłãczoné z kaszëbską lëte-
raturą, le téż òglowò z Kaszëbama. Skądka 
mësla, żebë jã założëc?
To przez Marka Kwidzyńsczégò, jaczi za-
kłôdôł blodżi dla rozmajitëch lëdzy a stowa-
rów taczich jak Zymk. Mie téż założił taką 
starnã, na chtërny ùkazywałë sã felietónë, 

Z Rómanã Drzéżdżonã – pisarzã, mùzeòwnikã i regio-
nalistą gôdô Karolëna Weber.
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szpòrtë i krótczé wiadła. Dzysô wstôwióm 
tam òdjimczi, baro krótczé tekstë tikającé 
sã kaszëbsczich zwëkòw a mòjich rézów (do 
tësąca znaków, bò lëdze nie chcą ju czëtac 
nick dłudżégò, a téż jô sóm lubiã pisac 
krótkò).

Na twòji starnie je wiele ò kòmiksach a jich 
historie. Jak to je z tima kòmiksama na 
Kaszëbach. Je jich wiele? Jaczi je jich òdbiér 
westrzód czëtińców?
Jô sã nôpierwi zajinteresowôł Kaszëbs-
czima nótama. Badérowôł jem, skądka 
òne sã wzãłë, dze mòżna jesz je nalezc 
na swiece. A pózni jem zaczął jintereso-
wac sã kòmiksama, bò téż mają òbrôzczi, 
a nie je za wiele do czëtaniô (smiéch). 
Je tëch kòmiksów wiele? Mògło bë bëc 
wiãcy. Pierszé kòmiksë bëłë drëkòwóné 
w piãcdzesątëch latach, dokładno na prze-
łomie lat 1957-58 w gazéce „Kaszëbë”. Tej 
to Wiesłôw Dembsczi céchòwôł Przigòdë 
Walôszka do tekstu Jana Piepczi. Pózni 
w latach sétmëdzesątëch wëszedł kalãdôrz 
Ò Panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò séce 
jachôł. W latach dzewiãcdzesątëch ùkôza 
sã Jachta na dzëka Józefa Roszmana . 
W gazétach, np. „Òdrodze” zaczãłë pòjawiac 

sã krótczé kòmiksë, chtërne céchòwôł Wi-
told Bòbrowsczi. W „Pòmeranie” Barbara 
Pisark robia kòmiks na spòdlim dokazu Aloj-
za Bùdzysza Zabëtô Bitwa. W slédnym czasu 
kòmiksë jesz robiłë Elżbiéta Prëczkòwskô 
i  Joanna Grudnik. Wiãkszosc równak 
samòstójnëch kòmiksów zaczãlë wëda-
wac w Bëtowie Jan Natrzecy a Róman 
Kùcharsczi. Aùtorsczi kòmiks wëdóny bez 
tëch aùtorów to Szczeniã Swiãców. Póz-
ni téż w Bëtowie wëdóny béł fòtokòmiks 
Arbata  zôs Jana Natrzecégò z òdjimkama 
Kazmierza Rolbiecczégò.  Mómë jesz 
kòmiksowé dolmaczënczi Janusza Chri-
stë Kajkò i Kòkòsz na latowiskù zrobioné 
przez Zbigniewa Jankòwsczégò a téż Waka-
cje w Raju i Akademiô Błotowëch Żółwiów 
skaszëbioné przez Jana Natrzecégò, i to tak 
pò prôwdze je wszëtkò. Òkróm tegò je jesz 
wiele kòmiksów pò pòlskù, jaczé tikają sã 
kaszëbiznë abò Pòmòrzégò, w chtërnëch ji-
dze nalezc kaszëbsczé słowa, jak w kòmiksu 
Janusza Christë Wielki turniej, dze Kaszëbi 
gôdają: „Misme prziszli znad muerza, jo”. 
Czekawô sprawa je téż w dokazach Elżbiétë 
Żukòwsczi. W kòmiksu Kapitan Wrona 
wëstãpiwô bòhatéra, rëbôk, jaczi gôdô pò 
kaszëbskù do szandarë: „Jô nick nie wiém. 
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Jô nick nie zrobił”, a tamten mù òdpòwiôdô: 
„Po polsku mów niemiecka szujo. Tu Polska 
jest”. Aùtorka krótkò pòkôza, jak bëlë trak-
towóny Kaszëbi w tamtëch czasach. Terô we 
Wejrowie mómë jesz karno lëdzy, chtërny 
robią kòmiksë. To je Tomôsz Mering, ja-
czi zrobił  nôwiãcy kòmiksów tikającëch sã 
pòmòrsczich a kaszëbsczich sprawów. Je téż 
Jan Plata Przechlewsczi, człowiek legeńda, 
chtëren w latach òsmëdzesątëch miôł taczi 
cykel kòmiksów jak Wampiurs Wars, jaczé 
ùkazywałë sã w pòdzemnëch wëdôwiznach. 
Jô bë chcôł, żebë béł taczi kòmiks, jaczi lëdze 
bë chcelë dolmaczëc na jinszé jãzëczi.

Chcemë dodac, że w wejrowsczim Mù-
zeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieni-
znë i Mùzyczi prawie je do òbezdrzeniô 
wëstôwk ò kòmiksach. Je tam przédno hi-
storiô kòmiksów czë wicy ò terôczasnëch 
kòmiksowëch dokazach?
Nie mdze wiele ò historie kòmiksu i skąd òn 
sã wzął, ani téż ò jegò definicje a pòzwie. 
Barżi chcã pòkazac kaszëbsczé kòmiksë, dol-
maczënczi a téż pòlsczé dokazë ò Kaszëbach.

A jakô je przińdnota kaszëbskòjãzëkòwëch 
kòmiksów? Bãdze jich wiãcy czë dali to 
mdze „niszowi” gatënk na Kaszëbach?
Mëszlã, że barżi sã to przeniese do jinter-
netu, bò lëdze terô wiãcy w nim sedzą jak 
czëtają ksążczi. Nawetka ju są tam jaczés 
minikòmiksë, na przëmiar na facebooku. 

Zajimają sã tim chòcle Macéj Bandur i Da-
wid Miklosz. Ùzdrzimë za pôrã lat, jak to 
mdze. Terô téż Adóm Hébel i Tomôsz Mering 
rëchtëją kòmiks Żëcé i przigòdë Matisa. 
Rozmiejã, że pisanié to jedno z twòjich hob-
bi, a jaczé są jinszi?
Pisanié to hobbi? Jô bë tak tegò nie pòzwôł. 
Móm to szczescé, że robiã w mùzeùm 
i baro to lubiã. Czãsto parłãczã priwatné 
żëcé z warkòwim. A hobbi mògã pòzwac 
òbzéranié f i lmów science-fiction np. 
Star Trek, Gwiôzdowé Wòjnë i czëtanié, 
òsoblëwie biografiów.

Jaczé są planë na przińdnotã? Mòże nowô 
ksążka dlô dzecy?
Nie lubiã planowac, bò jak cos rzekã, to 
nick mie z tegò wiedno nie wëchôdô. Sedzã 
w swiece nótów a kòmiksów, to mòże terô 
czas na film. Òbôczimë. Nie zafelëje téż 
badérowaniów nad rozmajitima piesniama, 
dokazama a jich pòchòdzenim.

Na kùńc proszã jesz ò jaczé doradë dlô 
młodëch lëdzy, co zaczinają pisac pò 
kaszëbskù?
Móm trzë radë. Pierszô – pisac òd raza pò 
kaszëbskù, nie dolmaczëc z pòlsczégò, bò 
to nie wëchôdô bëlno. Drëgô – nie pisac do 
szëflôdë, wësëłac do gazétów, pòkazëwac 
lëdzóm do pòczëtaniô. Trzëcô – wësëłac na 
kònkursë, sprawdzac tim samégò se.
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Na binie pò jedny stronie bazunyscë: Łukôsz, Krësztof, Sambór i jiny młodi. Jeden z nich 
(Krësztof) z dzeùsã Karolëną na kòlanach, wszëtcë sedzą jakbë w krãgù, zajãti gôdanim, 
szpòrtowanim i towarzëstwã. Pò drëdżi stronie w céni Starc. Òn barżi do przódkù wësëniãti 
i barżi skùpiony na pùblëcznoscë. Młodi jakbë jesz nie brelë ùdzélu w òbrzãdze. Wchôdô 
szkólnô, jakô widzy, że młodi aktorowie mają wzãté mët zabronioné napitczi.

SZKÓLNÔ: Ò, dzôtczi mòje, jô widzã, że wa tu co do jinspiracje wzãła. Dobra, dzysô chcemë 
rzec, że mie ta peruka przeszkôdzô i jô nie widzã dobrze. Jak tam, tekstë naùczoné czë tak 
jak na òstatny próbie?
KRËSZTOF: Tekstë mómë tu.
Pòkazywô serce
SZKÓLNÔ: Në piãkno.
Krësztof wëcygô z taszë przë sercu kôrtkã.
SZKÓLNÔ: Krësztof, të ni mòżesz rôz pòwôżno do tegò pòdéńc? Në dobra, zaczniemë ten 

Adóm Hébel

Sobótka

Scenarnik wëstawiony przez Téater Zymk 15 i 18 maja 2018 r. Wicy ò przedstôwkù w kôrbión-
ce z aùtorã w czerwińcowi „Pòmeranie”.
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szpëtôkel i ùzdrzimë. Tam przë ògniu ju sã zaczinô, tak wa pilujta, co wa mdzeta wiedza, czedë 
zacząc. Łukôsz, nôlepszi ùczniôk. Ò cebie jô sã nie jiscã, të dzysô nic nie wëwiniesz. Piluj ti 
resztë. Zresztą, ta reszta bë miała za tobą jic jak za królã.
SAMBÓR: Szkòła sã kùńczi, niedługò robòta, në, le téż wiele czasu na nic nierobienié. Fejn, 
zaczinómë latné ferie we wiôldżim sztilu.
KAROLËNA: Joo tam, jak wiedno cos na sobótkã przërëchtowelë. A më w tim grajemë.
SAMBÓR: A cebie sã nie widzy granié w tim?
KAROLËNA: Jakbë sã nie widzało, tej jô bë w tim nie gra. Fejn, przënômni sã z ekipą jakòs 
trzimiema, jinaczi më bë ju bëlë pò całim swiece rozjachóny. Co zresztą nastąpi, dlô mie to 
je pewno slédnô sobótka w karnie.
KRËSZTOF: Co, më mdzemë pòmale ten òbrząd zaczënac?
ŁUKÔSZ: Pòmale, lëdze sã jesz schôdają. Wiész, zwëk nakazywô, żebë sã całô wies zeszła.
KRËSZTOF: Wies sã zéńdze, jak më skùńczimë, jima jidze ò piwò i ten kòńcert.
KAROLËNA: A chto mô dzysô grac?
ŁUKÔSZ: To doch je równo, kibórd kòżdi discopòlówc mô taczi sóm.
SAMBÓR: Toledo mô przëjachac.
KRËSZTOF: Nôprzód Toledo zagraje, a pózni wszëtcë sztachétë wezną i to-le-dô!
Smiéch. Krësztof z Karolëną sã cmùlą, co Łukaszowi sã nie widzy.
SAMBÓR: Dobra, Krësztof, wstôjómë. Łukôsz, bierzemë bazunë. Starc zaczinô.
KRËSZTOF: Pòmale, plac ju mô wëbróny, terô jesz ze słuńcã sã mdze mùszôł òddzãkòwac. 
Browara?
KAROLËNA: Krësztof...
KRËSZTOF: Në co?
STARC: Tak jem sobie ùmëslił i taczi wej môl nalôzł. Tu a blós tu zwëczôj i wiara naszich òjców 
nama kôżą przeżëc ten swiãti wieczór.
Wzérô na zapôdającé słuńce.
Të ju wej zachòdzysz słunuszkò! Të, co nóm zemiã ògrzéwôsz, ë łączi, zbòża, lasë ë wòdë 
swòjim gòrącym dechã. Të, co swim płôszczã parmieni chùchôsz na ten zëmny swiat. Wnet gò 
òstawisz, żebë mógł ùsnąc w òbjãcach ti latny nocë i snic ò lëdzczi nimòcë. Reno të sfùchtnisz 
jegò lëpë rosą a letczim wiatrã, bë mógł wstac swiéżi i dzyrsczi, twòjim widokã ùceszony! Terô 
ju òstatnym twòjim parmieniã kòlibiesz tã zemiã do nocnégò spikù. Tej terô je czas òznaczëc 
sobótkã.
Hej młodzëzno, chto wié, czë të jesz jes takô jak twòji òjcowie? Czë të jesz òstała wiérnô 
wierze twòjich przódków.
ŁUKÔSZ: Ksawér Ptôch. A co të 40 lat nazôd robił?
SAMBÓR: Co?
KRËSZTOF: Sztël! Terô jidzemë. 
STARC: Dzys, w tã noc më sã wszëtcë mùszimë zgòdzëc a swòje krziwdë wëbôczëc. Blós tak 
midzë nama mdze zgòda panowa i złé nas nie zniszczi. Abò na pòjednanié, abò na wëklãcé.
SAMBÓR: Swòją drogą to mùszi bëc straszné taczé wëklãcé. Całô spòlëzna procëm tobie. Ni 
môsz z kògùm tegò òbgadac, bò kòżdi mô cebie za wroga. 
KAROLËNA: Nôgòrszé je, jak chtos cebie nie chce wëbaczëc. Të mù żëczisz dobrze, a co sã sta-
ło, tegò ju nie copniesz. I bë sã chcało jic w przódk, a tu nie jidze, bò chtos ni mòże wëbaczëc.
ŁUKÔSZ: Jesz gòrzi je, jak chtos bë chcôł wëbaczëc, ale nicht mù nie dôwô szansë wëbaczeniô. 
SAMBÓR: Jak nie dôwô szansë? To jidzesz i mù gôdôsz, że ni ma sprawë, że ju wszëtkò graje 
i kùńc mùzyczi.
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ŁUKÔSZ: Sambór, miono të mòże môsz kaszëbsczé, le rozëm jak nié nasz. Wëbaczëc to nie 
znaczi rzec „ni ma tôklu, pò sprawie”. Bò jak ni ma tôklu, tej nawet ni ma czegò wëbaczac. 
Wëbôczenié to je òdpòwiesc. Ten winowati cebie gôdô, że wié, że zrobił zle, a tedë të mù 
òdpòwiôdôsz: „jo, jô jem pòkrziwdzony, le jô sã nie chcã mscëc”. 
Do Karolënë
Ale ta drëgô strona bë sã mùszała do czegòs przëznac.
KRËSZTOF: Më so jesz ò tim pògôdómë. Karolënka, biôj do dzeùsów. Zaczinómë. Hewò je 
znak czasu. Szczescé, że më gò przed zôpadã słuńca ùzdrzelë, bò dzãka temù më mòżemë tã 
sobótkã òdprawic.
SAMBÓR: To bë bëło straszné. Starc Ksawér miôł strach, czë më jesz mòżemë ten stôri zwëk 
tak jak naszi przódkòwie òdprawic. Òn wej mëslôł, że më czësto ò wierze naszich òjców 
mómë zabôczoné!
KRËSZTOF: Póczi żił bãdã – to bãdã fejrowôł zwëczaje jak naji òjcowie je wëprôwielë!
ŁUKÔSZ: Jo, póczi w karnie mdą fejn dzéwczãta. 
SAMBÓR: Terô drëchòwie czas młodëch na sobótkã zwòłac. Chwëcta le za bazunë!
Bazunowi hejnôł. Starc wëchôdô i niese wińc. Dzéwczãta jidą z widownie na binã. Wszëtkò 
sã dzeje na zasadze céniów za biôłą płôchtą.
STARC: Nieba niech Wama zapłacą za to, żesta sã w tim môlu zeszła! Prôwdzëwô redosc 
i bùcha mie rozpiérô, że wa wiarã i stôri zwëczôj tu przëszła òdprawic. W tim je nasza mòc 
i wiarã. A mòc to je takô, jakô je ta noc, co sã z dniã mòcëje. Dze dobro ze złim, łża z prôwdą 
ë łaska z grzéchã stôrą pòbitwã prowadzą. To je jedinô noc w rokù, czej młodi mògą kwiat 
parpacë nalezc. Le òpasujta, bò to je téż noc wiôldżich pòkùsów. Wszelejaczé pòkùsë sã mdą 
wama òbjôwiałë. Dzéwczãtóm sã bãdą ricerze pòkazëwac, bëńlóm snôżé brutczi. Dëchë mdą 
waju cygnãłë do złégò. Za taczima widzadłama nie jidzta! 
KRËSZTOF: Terô sã chcemë bawic!
Wszëtcë jidą, òstôwają le Starc i Sambór, jaczégò ten przëwòłiwô.
STARC: Nëże, Sambór. Co tam kòl òjca, òn dzysô ni mógł przińc?
SAMBÓR: Nié, òn mô we firmie sprawë do załatwieniô.
STARC: Në jo, òn je wiedno zanëkóny. Òn bë jednym razã mógł do mie na kawã przińc, 
dwiérze są wiedno òdemkłé.
SAMBÓR: Në, òn tak czasu ni mô. 
STARC: Në, le jô na facebookù widiwóm, że na rozmajité pòtkania òn chôdiwô. Òn mie nie 
chce rôczëc ani sã ze mną ùgadac? Jô mù doch nick ni móm zrobioné.
SAMBÓR: Jô nic nie wiém. Pewno nié, òn prosto czasu ni mô.
STARC: Në jo, òn je òddóny sprawie. Ale ma bë mògła pògadac jak dwaji òddóny sprawie 
chłopi. Abò trzeji, bò doch të téż sã do tegò elitarnégò karna włącziwôsz.
SAMBÓR: Jô tam nié. Dlô mie te wszëtczé sprawë z tą tatczëzną są wôżné, le móm swòje, jô 
bë chcôł równak jiną stegną jic.
STARC: Në jo, młodi wiedno chcą procëm stôrim robic. Ale cebie sã mòże òdmieni. Mie téż sã 
òdmieniło. Dobra, jô ce nie trzimiã, szkòła sã skùńczëła, terô czas sã bawic. Zarô mdze drëdżi 
dzél òbrzãdu, co wa mdzeta przërëchtowóny. Jak to nama dzysô pùdze, tej më to mdzemë 
kòżdi rok z Ceńtrum Kùlturë robic.
Wëchôdają. Pôra mùlków – Karolëna i Krësztof przëchôdają.
KRËSZTOF: Ribka, mòże sã ùrwiema i pùdzema do mie w chëcz?
KAROLËNA: Chcemë òstac, wiész do samégò kùńca, jô jem czekawô, jak ta pùblëcznô 
spòwiédz wińdze.
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KRËSZTOF: Jak wiedno. Pôrã tekstów ò winach lëdzy i jaczé jindianérsczé tuńce wkół ògnia. 
Chtos mòże wząc nasze kwestie, a ma rzeczema, że sã cos wôżnégò stało.
KAROLËNA: Jo, le... jô sã bòjã ò Łukasza. Znaczi, wiész, jô z nim móm skùńczoné, le... jô gò 
znajã, jemù cos tam grãdzy i jô bë nie chcała, żebë òn so co głupégò zrobił.
KRËSZTOF: Karolënka, ma ju ò tim gôdała. Òn je wiôldżi knôp, a të nie jes jegò mëma. Òn so 
pòradzy, a ma nie róbma nic, co bë miało nasze szczescé zniszczëc. Dobrze? Mùlkù?
Kùszkają sã.
KAROLËNA: Le tu nie jidze ò nas, ò tã całą sprawã, wiész... jak jô z nim skùńczëła. Jegò co 
jinégò bòli. Jô sã pò prôwdze jiscã. Të bë téż mógł, jakbë nie wzerac, pò tim wszëtczim wa 
dali jesta drësze.
KRËSZTOF: Të jes przeczulonô. Òn zarô pò przedstôwkù wladëje bazunë w aùtoł, zaparkùje 
pòd chëczą, wrócy na plac piechti i piwkò walnie. I ten cëdowny eliksyr załatwi wszëtkò. Kòl 
chłopów to je prostszé jak kòl waju. A terô jô jidã za drzewã. Wez tu dożdżë abò wrócë do 
lëdzy, jô zarô przińdã.
Òdchôdô. Pòjôwiô sã céń, gôdającô głosã Łukasza.

II AKT
KAROLËNA: Chto të jes? Zarô ce gazã psziknã!
DUCH 1: Spòkójno. Nadeszła gòdzëna biôtków złégò z dobrim.
KAROLËNA: Jô zarô mòjégò bëńla zawòłóm. Spróbùj mie dotknąc, tej bãdzesz żałowôł!
DUCH 1: Cebie jô niechc dotknąc. Dotknã le twòji dëszë, tegò placu w jaczim je nabùczniałé. 
Mòże cebie to przeńdze.
KAROLËNA: Dobrze, le nie pòdchadôj!
DUCH 1: Tej mòże jô sã przedstawiã. Jô jem Łukaszowim dëchã. Nié, òn je żiw, prosto jô jem 
twòjim wëòbrażenim ò twòjim ex bëńlu. 
KAROLËNA: I co të chcesz zrobic?
DUCH 1: Pògadac, tak jak të bë nigdë nie pògôdała z Łukaszã. Terô jô mdã taczim Łukaszã 
zôstãpczim. Czemù të nie chcesz pògadac ò tim, co sã wëdarzëło 3 miesące temù?
KAROLËNA: Tam ni ma co klarowac. Të nie béł taczi jak miôł. Te twòje deje, to żëcé naprocëm 
jinym. Jô so nie wëòbrôżóm żëcô jak partizańtka.
DUCH 1: Ale Krësztof téż je człowiekã z dejama.
KAROLËNA: Jo, le òn je barżi... wprowôdzô w realné żëcé, a të? Ni môsz na nick czasu, wszëtkò 
cebie sã nie widzy. Nie rozmiejesz jic na kòmpromisë, wespółrobic z tima, co mëszlą jinaczi. 
Naju je tak mało, że mòże lepi bë bëło czasã namknąc na różnice w pòzdrzatkù i cos zrobic? 
DUCH 1: Tu nie jidze ò pòzdrzatk, tu jidze ò traktowanié lëdzy.
KAROLËNA: Gadôj so, co chcesz. Jô nie chcała z tobą sã parłãczëc, na samã mëslã ò taczim 
żëcym jô bëła wërzasłô. Jô nie chcã.
DUCH 1: I temù të sã przespała z tim, chtëren wedle cebie je wëżi w herarchie?
KAROLËNA: Jo, prawie temù. Móma so wëklarowóné?
DUCH 1: Jo. A wëklarëjesz to Łukaszowi? Temù prôwdzëwémù?
KAROLËNA: Ni ma czegò klarowac. Bëło, miniãté, z deszczã spłëniãté...
DUCH 1: Dobrze. Baro dobrze. Dobrze, że nie mdzesz tegò rozdrapiwa. Ale të tegò nie robisz 
temù, żebë tã sprawã skùńczëc. Të to robisz temù, żebë ta sprawa miała perspektiwã na 
rozwiniãcé. Dôwôsz mù nôdzejã. Desztrukcjową nôdzejã. Baro dobrze.
Duch òdchôdô, wrôcô Krësztof z drzewã.
KRËSZTOF: Jenë, të tu sama stojisz? Tu je cemno, jesz jaczi duch cebie wëstraszi. 
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KAROLËNA: Dëcha jô sã nie bòjã, barżi sã bòjã sami sebie.
KRËSZTOF: Karolënka, biôj do ògnia, zarô je dalszi dzél zôbawë. Jô téż zarô pùdã. Dze je 
Sambór?
DUCH 2: Sambór dożdże. Terô ma so pògôdóma.
KRËSZTOF: Chto to?
DUCH 2: Twòje roznëkóné we wszëtczé stronë mëslë.
Dëcha ni ma widzec, co jaczi czas dzes na widownie i na binie cos czôrnégò przenëkô.
DUCH 2: Lëdze temù żëją w gromadze, żebë nie bëc za długò ze samim sobą, bò to je pòtkanié 
z nôwikszim wrogã. Z kògùms, chto wëgarnie cebie wszëtczé nôgòrszé rzeczë. Wiész të, że 
të jes nikim? Krësztof je nikim. Dzeckã z patologiczny familie, jaczé mdze ùdokazniwało 
całémù swiatu, jaczé je mòcné. Ale pòjawił sã procëmnik, lepszi jak të. Cebie sã ùdało òdbic 
mù brutkã, le nigdë nie mdzesz taczi jak òn, nigdë nie mdzesz przédnikã. Në, le të téż nie 
wierzisz w tã sprawã. Të tu le przëszedł pòkazac, kim je Krësztof, knôp z biédny familie. 
Môsz ju pòkôzóné, terô biôj pòkazëwac to dali. Zapiszë sã do pòlsczich nacjonalistów abò 
lewiznowi partie, dëcht równo – tam są sami taczi jak të. A równoczasno dali mdzesz sã czuł 
òsoblëwi. Ta sprawa nie je dlô ce. Tu të ju òznacził teren, terô czas jic dali. Kò i tak nic z tegò, 
co tu gôdómë, nie ùdô sã zrealizowac. Ta biôtka ò swiądã – przë tak niekómpetentnëch 
ùczãstnikach ti całi jinbë ni mô cwëkù. Të to wiész. Gwës, nie mdzesz pòkazywôł lëdzóm, że 
nie widzysz w tim cwëkù, wszëtkò w szpòrt òbrócysz, bò lëdze ni mògą widzec, że wątpisz, 
że czegòs nie wiész. Të wiész nôlepi.
KRËSZTOF: Co człowiek so do głowë bierze. Kùrde, jedno piwò przed wëznanim winów mùszi 
walnąc.
STARC: Krësztof, të cos gôdôł? Jô mëslôł, że tu sã co dzeje? 
SZKÓLNÔ: Jenë, to je straszno w taczim lese. A tu jesz jaczi trzôsk. Chcemë jic razã, sama jô 
sã bòjã. Wez mie pòd rãkã, Krësztof. Pòjmë.
STARC: Biôjta, jô tam cos widzã, sprawdzã i wrócã.
Wëchôdają, òstôwô starc.
STARC: Co to sã swiécy? 
DUCH 4: Maniewid mani. He, he! Jô sã przëszedł mòcowac. 
STARC: Czemù?
DUCH 4: Bò taczi mòcny rãczi jô jesz procëm sobie ni miôł.
STARC: Tej lepi ji nie stawôj przék.
DUCH 4: Spòkójno, to leno tak dlô zôbawë. 
Smiejącë sã szarpie starca, ten gò òdpichô.
STARC: I co, tegò të sã spòdzéwôł?
DUCH 4: Pewno że jo. Pò was to sã mòże wszëtczégò spòdzewac, szkólny! 
STARC: Jô nie wiém chto të jes, le biôj stąd i dôj pòkù, bò jô pòlicjã wezwiã.
DUCH 4: I òni mie zabierzą mòji mëmie, ha, ha, ha! 
STARC: Biôj!
DUCH 4: Głosni, jô nie czëjã na lewé ùchò, jô rôz dostôł w łep i tak móm.
STARC: Bò so môsz zasłużoné.
DUCH 4: A dzysô chto dostónie?
STARC: Przestani! Skąd jô miôł wiedzec, że jiné czasë przińdą? Jô robił to, co sã słëchało. 
A terô sã słëchô co jinégò i jô téż to robiã.
DUCH 4: Në, jô wiém, wiém. Niewòlnik historie. Ha, ha, ha! Niewòlnik historie!
STARC: Sztël!
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DUCH 4: Niewòlnik historie! Historik, niewòlnik historie! 
Starc wëchôdô, duch téż ùcékô.
Na binie sã pòjôwiô Duch 3 – Krëk z „Bôjczi ò Żelôznym Wilkù”. Trzimie mòdrą płôchtã, grze-
biéń i bërsztã.
DUCH 3: Gòdzëna dëchów! Terô më przëjimómë rozëmë môłëch lëdzy z wiôldżima ùdbama. 
Wchôdô Łukôsz.
ŁUKÔSZ: Nëże, Krëk z „Bôjczi ò Żelôznym Wilkù”. 
DUCH 3: Wejle, të zarô pòznôł. Jô jem pòd wrażenim. Jô mëslôł, że młodi to le Remùsa 
i Czôrlińsczégò znają.
ŁUKÔSZ: Të jes mòją lubòtną pòstacją z lëteraturë. Ni ma placu na wątplëwòtë, historiô ò 
wiérnoscë i zdradze. Abò jedna, abò drëgô strona. Në i te biôtczi ze złim. Nick nie je relatiwné, 
ni ma kòmpromisów, ni ma smùtnëch historijków ò słabëch lëdzach jak w Twarzë Smãtka. 
Prosto, abò të jes z nama, abò procëm. Lëdze ni mają ùwôżaniô dlô ti pòwiôstczi, bò òna sã 
jima w tëch nastawionëch na kòmpromisë i kómbinowanié głowach nie miescy, temù zrobilë 
so z tegò lëdową bôjkã ò pòzwach wsów. Ale cebie doch nie bëło w scenarnikù. Òni tu robią 
jaczi drëdżi szpëtôkel?
DUCH 3: Nié, prawie temù „òni” mie tu przësłelë, żebë jô cebie wëklarowôł, że z tą 
bezkòmpromisowòscą to je kąsk jinaczi.
ŁUKÔSZ: Jak jinaczi? Krëk, të to gôdôsz? Të, co swòjã sostrã blëzniôczkã za zdradã wënëkôł?
DUCH 3: Jo, tak to je w historie. To je jaczés taczé òglowé mòdło, że dlô tatczëznë mùszi 
wszëtkò zrobic. Ale prôwda to nie je bôjka. Tu wszëtkò je relatiwné. Të môsz prôwdã, ale 
równoczasno lepi mdze, jak të nie mdzesz ò ni gôdôł. Jô wiém, że tam przë tim ògniu są 
taczé swinie, jaczé w mòji bôjce jô bë zaszlachtowôł bez òbzéraniô sã. Równoczasno të nie 
jes mną, a ten swiat nie je brawãdą. Mùszisz z nima żëc, wzerac na nich, a do tegò wiész, ta 
wina, jaką òni mają – je òdkùpionô. Nie wiész, czë jich dzejanié je szczeré, czë nié, ale dzejają 
skùteczno. I to je nôwôżniészé.
ŁUKÔSZ: Nié. Jak jô ùznóm, że òni ni mają winë za nasz nôród, za jãzëk, tej to mdze znaczëło, 
że to, co òni zrobilë, to je normalné i że òglowò całô nasza sprawa to je taczé bëleco, że 
w kòżdi chwilë mòżemë òd tegò òdstąpic, bò ju rôz w historie më tak zrobilë. Przerwanié 
pòkòleniowégò przekazu – to je taczi slogan, jaczim sã tłómaczi, że nie je tak dobrze, jak më 
bë chcelë, le nicht nie je za to òdpòwiedzalny.
DUCH 3: A jak nalézesz òdpòwiedzalnégò, tej co zrobisz? Wezwiesz zwierzątka z lasu, jaczé 
pòmògą ce jich zarznąc, tak jak mie pòmòglë z wilkã?
ŁUKÔSZ: Nié, le më ni mòżemë ùdawac, że zagłada najégò jãzëka sã nie wëdarzëła!
DUCH 3: Ale co të chcesz zrobic?
ŁUKÔSZ: Të nie jes czësto taczi, jak jô cebie widzôł. We wszëtczim co jô robił, jem mëslôł, że 
móm cebie pò swòji stronie. Że Krëk, Czeszków syn, je taką blizą co swiécy i pòkazywô jak 
sã to ògarinô. A të jes jak ti wszëtcë dzejarze, co so mają wëkalkùlowóné, że do kùńca jich 
kadencje lepi nic nie robic, żebë so nie zaszkòdzëc!
DUCH 3: Ale pòwiadôj mie, jaką të môsz ùdbã? Të sã chcesz krëwawò rozrechòwac? Doch jich 
całé pòkòlenié dało dupë. A terô bez tegò pòkòleniô naju wnet ni ma. Tej co të chcesz zrobic?
ŁUKÔSZ: Cos gwës mùszã zrobic, nie mdã ùdôwôł, że sã nick nie stało 40 lat nazôd!
DUCH 3: Jô wiém, rozmiejã, të chcesz dzejac wedle schematu z mòji Bôjczi. Të nie chcesz, 
żebë nôród miôł jaczé cemné plamë, pëtania, na jaczé ni ma òdpòwiescë i tematë, ò jaczich 
sã nie gôdô, a kòżdi wié. Të chcesz czësti, bùszny nôród, taczi, jaczi drist mòże biôtkòwac ò 
swòje, bò kòl sebie mô òrnąg zrobioné. Ale tak nie je.



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

31

ST
E

G
N

A

ŁUKÔSZ: Tak nie je, bò te przegrzeszoné elitë wszëtkò kalkùlëją! A lëdze za tim i tak nie jidą, 
bò nicht nie chce sã w tak cos ladowac. Lëdzóm je nót prostégò wezwaniô do...
DUCH 3: Do czegò? Do biôtczi?
ŁUKÔSZ: Jo, taczi metafòriczny biôtczi.
DUCH 3: Ta diskùsjô ni mô cwëkù, bò të nie chcesz gadac co zrobic, żebë bëło lepi, le co 
zrobic, żebë cebie bëło dobrze. Terô bãdzë sztël i wësłëchôj, co jô móm cebie do rzekniãcô. 
Hewò przëchôdô wôżny mòmeńt w twòji historie. Jô jem leno dëchã, a mòja historiô nigdë sã 
nie wëdarzëła. Twòja pisze sã tu i terô. Jakô òna mdze? To zanôlégô òd cebie. Ale pamiãtôj, 
że të nie jes sóm i pòùkłôdanié tegò wszëtczégò, jak ju wszëtczé kôrtë mdą òdkrëté, to mdze 
żimkô robòta. Mùszisz sã dogadac. Wa nie jesta Karnã Piestrzenia, le żëwima lëdzama. Tamto 
pòkòlenié pòkôzało, że bez wëstrzélu, bez bùńtu mòże òddac to, co dlô cebie je całim żëcym. 
Ale zastanowi sã – w twòjim pòkòlenim je lepi? Wa bë zrobia jinaczi? Krësztof tu je temù, 
żebë sã dowôrtnic, Sambór nie wié, co tu robi, tata mù kôzôł. Karolëna? To dzéwczã czësto 
nie wié, czegò chce. I z nima wszëtczima mùszisz wespółrobic, jak të òdkrëjesz to, jaczi òni 
są, tej wszëtkò przepadnie. Pamiãtôsz to?
Pòkazywô mòdrą płôchtã
ŁUKÔSZ: Deka rzuconô z kònia przed gòniącégò cebie i sostrã wilka. Midzë wama a nim płôch-
ta sã zamieniła w jezoro, jaczé òd tegò czasu sã nazéwô Dobré. Wilk nie dzyrżił sã wlezc do ti 
wòdë. Wërazny gest òddzeleniô dobra òd zła, òdcãcô sã òd wilka.
DUCH 3: Dzysô niech ta płôchta nie pòdzeli, le sparłãczi. I zakrëje to, co mòże zniszczëc ten 
òrnąg.
Òdchôdô.
ŁUKÔSZ: Barżi kiczowati rozmòwë jô so ni mógł wëòbrazëc. Bôjka ò Żelôznym Wilkù, phi.
DUCH 3: (zeza binë): Twòje dzejanié téż mòże sã òkazac kiczowaté.
Wchôdô Szkólnô z wietewką parpacë i ùstôwiô cos na placu.
SZKÓLNÔ: Co të tu sóm sedzysz? Pòmòżë mie. Widzôł të szkólnégò Ksawra? Òn ju corôz mni 
mô mòców. 
ŁUKÔSZ: Ee tam, zdrów òn je.
SZKÓLNÔ: Jo, le to są pewno òstatné lata i òn pùdze na emeriturã. Mòże më bë mù jaczé 
òddzãkòwanié przërëchtowelë? Jô wiém, të ju do szkòłë nie chòdzysz, le cebie òn dobrze 
spòminô, të bë mógł téż w tim bëc. 
ŁUKÔSZ: To sã ùzdrzi.
SZKÓLNÔ: Taczich szkólnëch to ju nie dô. Z pòwòłanim. Jô pamiãtóm, jô gò téż mògła słëchac 
i słëchac.
ŁUKÔSZ: Was òn téż miôł ùczoné?
SZKÓLNÔ: Jo.
ŁUKÔSZ: A jak òn traktowôł dzecë?
SZKÓLNÔ: Jak kòżdi, sëro, ale sprawiedlëwie.
ŁUKÔSZ: Në i co wë pamiãtôce?
SZKÓLNÔ: Në, òn mógł stojec sztël za nama, jak më scygelë, më nawet nie zmerkelë, że òn 
tam stoji. I jednym razã dwùma rãkama szlach w łep i bëło pòkù. Dzysô to bë zarô kùratór 
na to wlôzł! A nôbarżi òn bił za... le to są stôré dzeje. Nôwôżniészé, że òn dobrze nas miôł 
naùczoné. A terô jesz taczi aktiwny.
ŁUKÔSZ: Në prawie, co mù sã stało, że òn je taczi aktiwny?
SZKÓLNÔ: Terô mùszi nadrobic to, na co mù czasë nie pòzwòlëłë. Wiész, przódë bëło jinaczi.
ŁUKÔSZ: A mòże terô to je jinaczi?
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SZKÓLNÔ: Co të môsz na mëslë?
ŁUKÔSZ: Że ta cała jegò dzejalnosc to je efekt kòniunkturë, òn bë tegò nie robił, jakbë na to 
nie bëło módë. 
SZKÓLNÔ: Nie wiém, nôwôżniészé, że robi. I fejn, że młodi téż robią. Dobra, jô mdã resztã 
wòła. To mdze czas wëznanié grzéchów robic.
Wëchôdô.
ŁUKÔSZ: Në jo, fejn, że robimë. Prôwda, mùszi robic to, co w najim geszefce. Jeżlë to je 
w najim geszefce...
Wchôdô Karolëna.

AKT III
KAROLËNA: Tu të jes. Co të robił tak długò sóm?
ŁUKÔSZ: Jô rozmiszlôł. Môsz czasã taczé wrażenié, że wszëtcë lëdze wkół, ale to wszëtcë, 
robią cos òd rzëcë stronë? Czësto na òdwrót. Jakbë sã dogôdelë midzë sobą, żebë nie robic 
tegò tak, jak mają.
KAROLËNA: To sã nazéwô pësznosc. Nie robią tak jak të, temù të zarô zakłôdôsz, że robią 
lëchò.
ŁUKÔSZ: Jo, mòże môsz prôwdã. Mòże temù ma ju nie jesma... Ale mie jidze ò to, że nama, 
naszémù pòkòleniémù sã wbijô w głowã dogmatë, że je dobrze, że dłudżé lata bëła jakôs 
biôtka ò nasze prawa, ò ùznanié jãzëka, szkòłë, ùstawë. I terô më to wszëtkò mómë i mómë 
bëc wdzãczny i wiesołi. A jô bë òddôł to wszëtkò, kòżdą lëterkã w tëch zapisach za jednã 
rzecz – żebë më wszëtcë bëlë szczeri w tim, co robimë.
KAROLËNA: A skądka to mëszlenié, że lëdze nie są szczeri?
ŁUKÔSZ: Kò to je widzec! Jakbë bëlë szczeri, tej bë wiedno chcelë znac prôwdã, wiedno chcelë 
tim żëc, a nié blós to deklarowac. To je widzec, to je aùtomaticzné. Le mòże jô jem za baro 
romanticzny, za baro chcã żëc w swiece dze stojimë jak we falandze w òbronie tegò, w co 
wierzimë. A timczasã jesmë barżi òperacjowim karnã, jaczé realizëje kònkretné misje, pò czim 
wrôcô do bazë. Blós jô tegò strzëmac ni mògã, wzérac sã na nich ni mògã.
KAROLËNA: Łukôsz, jô sã ò cebie jiscã.
ŁUKÔSZ: Jak të z Krësztofã spała, tej të sã téż ò mie jiscëła?!
KAROLËNA: Ma ju to wëklarowa.
ŁUKÔSZ: Nick jesma nie wëklarowa. Të le rzekła, jaczi jô béł złi, jak baro niedopasowóny i że 
të so nie wëòbrôżała... Ale z ti nocë të sã mie nie wëspòwiôdała.
KAROLËNA: Wiém, bò... jô nie chcała ò tim gadac, jô prosto ni mògła z tobą...
ŁUKÔSZ: To jô wiém.
KAROLËNA: Ale mie je przikro, że to tak wëszło. Przeprôszóm.
ŁUKÔSZ: Në dobrze. I to mie sygnie. Wëbôcziwóm cebie. Móm nôdzejã, że nie bòlało.
KAROLËNA: Tej sprawa je rozrzeszonô? Łukaszu, tej mòże z tą sprawą, jakô cebie terô tak 
mãczi, téż tak zrobi? 
ŁUKÔSZ: Jô bë tak zrobił, le òni téż mùszą ò tim rzec. Òni nic nie wëklarowelë. Żëjemë w za-
wieszenim – to równoczasno je dlô nich wôżné i nie je. Nôprzód niech rzeką, a tedë mdze 
plac na wëbôczenié.
KAROLËNA: Të dobrze wiész, że to sã nie stónie. I co, bądzesz jich bòjkòtowôł całé żëcé? 
To mdze le pòsobnô krziwda zrobionô tatczëznie – miast jic do przódkù, mdzesz to 
rozpamiãtiwôł.
ŁUKÔSZ: Jô sã chcã z tim rozrechòwac prawie temù, żebë... Ale môsz prôwdã. Jô sóm tegò nie 
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dóm radë. A pòmòcë znikądka ni móm. Mòże tak mdze nôlepi, dac so z tim pòkù.
Wbiégają Szkólnô i Starc.
SZKÓLNÔ: Dôjta pòkù ze zôbawą. Na to jesz przińdze czas. Terô wëbaczëc grzéchë so trzeba.
Dôwô wietewkã parpacë Ksawrowi.
Ksawrze, òbejmij ùrząd sãdzégò.
STARC: Nadeszła gòdzëna biôtków złégò i dobrégò. Słabszi bãdze mùszôł ùstąpic placu 
mòcniészémù. Ale chto z nich mdze mòcniészi, to òd nas zanôleżi. Czej më mdzemë wszëtcë 
sprawiedlëwi i zgódny, dobro zwëcãżi. Bãdzemë më w zwadach i pòkłócony, złé weznie górã. 
Wëbierôjta, co wama je milszé. Przed wama pòstanowienié.
WSZËTCË: Më chcemë zgòdë!
SAMBÓR: Tu je Karolëna, òna chce cos rzec.
KAROLËNA: Wa mie znajeta. Jô lëchò gôdała ò Ksawrze, przez co w szkòle sã z niegò 
wëszczérzelë, że je stôri. Wëbôczce mie.
STARC: Wëbôcziwóm. Ale pò lekcjach të òstóniesz.
Wszëtcë sã smieją.
SZKÓLNÔ: Jesz chtos chce wëznac swòje winë?
SAMBÓR: Jô chcã sã przëznac, że ten aùtoł, co Krësztof nim parkòwôł niedalek mòjégò płotu, 
to jô mù z òpònów lëft spùscył.
STARC: Krësztof je szkòdowóny, niech òn sądzy!
KRËSZTOF: Jô cebie sądzã i dôwóm sztrôfã, że przez rok to të mdzesz prowadzył aùtoł, jak 
mdzemë jachelë na jimprezë. A do tegò kastã piwa. Wëbôcziwóm.
STARC: A mòże chtos chce ò cos jinégò òskarżëc? Wié chto ò jaczich zwadach i winach? 
Łukôsz?
Łukôsz wëchôdô i długò nick nie gôdô.
SZKÓLNÔ: Dôjta mù tekst, òn mô zabôczoné. Chto mô tekst?
STARC: Czó, òn so pòradzy, to béł mój nôlepszi ùczniôk na kaszëbsczim.
Szpòrtowno cygnie gò za ùchò i to òstateczno przekònywô Łukasza do dzejaniô.
ŁUKÔSZ: Jô chcã òskarżëc...
KRËSZTOF: Jô pòmògã. Òn chce òskarżëc sąsada za to, że...
ŁUKÔSZ: Nie wpieprzôj sã w mòje sprawë. Jô òskarżiwóm Ksawra Ptôcha! Ten szkólny histo-
rie, pòlsczégò i kaszëbsczégò za kòmùnë bił dzecë za gôdanié w najim jãzëkù. Móm słëchóné 
relacje z pierszi rãczi. Jegò ùczniacë pamiãtają krew na rãkach, nadriwóné ùszë i òbrôżanié 
jich. Jeden z nich miôł bëc zabróny swòjim starszim za to, że òni z nim pò kaszëbskù gôdelë. 
Ale jô òskarżiwóm całé to wasze przegrzeszoné pòkòlenié. Wa wszëtcë!
STARC: Srelo, za kòmùnë cebie na swiece nie bëło.
ŁUKÔSZ: Ale wa za kòmùnë pòkôza, co dlô was znaczi jãzëk, ten ò jaczim wa tak snôżo terô 
gôdôta. Òskarziwóm starszich, jaczi dlô dobra dzecy pòprôwielë szlachë pò szkólnëch. Mie 
nie òbchòdzy, jaczé to bëłë czasë, wa pòkôzała, że nie zasłëgiwôta na bëcé tim, kim jesta. Wa 
splëgawiła ten jãzëk, bez strzélaniô, bez sztrejkòwaniô wa doprowadzëła do jegò ùpôdkù. To, 
że nas je dzysô tak mało, to je wasza wina i ni môta żódnëch argùmeńtów na swòjã òbronã. 
Jô ni mògã na was zdrzec, ani słowa wëklarowaniô jem nie ùczuł. 
SZKÓLNÔ: Łukôsz, ùspòkój sã! Dzysô ju są jiné czasë. Ni mòżesz të ò tim zabëc?
ŁUKÔSZ: Nié, zabôczëc jô ni mògã. A wëbôczëc chcã, le to wa mùszita z nama sadnąc 
i pògadac, bò wa môta nasze pòkòlenié za nic, jeżlë wa mëslita, że z nama ni mùszi ò tim 
gadac. To co sã stało pôrãdzesąt lat nazôd, to je smùtny fenomén. Nicht sã nie bił z milicją, 
nicht sã nie bùrził, wszëtcë grzeczno òdrzucëlë swòjã spôdkòwiznã. Jak karno òwców. Jô sã 



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

34

ST
E

G
N

A

tim brzëdzã. Òbskarżiwóm wasze pòkòlenié, ale mògã wëbaczëc, jeżlë blós wa mdzeta tegò 
chca. Ale przez te lata jô widzã, że wa nie chceta, że wasza miłota nie je szczerô, że më ni 
mómë żódnëch wzorów. Stôwóm tuwò nié blós w miono mòjégò pòkòleniô, ale całi naszi 
ùszłotë. Jô nie pòzwòlã, żebë nasza historiô bëła przez cëzëch pisónô. Jô nigdë nie zrozmiejã 
waszégò zachòwaniô i historiô – ta prôwdzëwô – nigdë tegò nie òdpùscy. Nicht nie chce ò tim 
gadac, ale lëdze czëją, że cos tu nie graje. Że nasze żëcé nie je fùl przez to, co sã wëdarzëło 
tedë, czedë historiã piselë wa.
SZKÓLNÔ: Pamiãtôsz, co starc gôdôł. Trzeba sã pòjednac. Abò na pòjednanié, abò na wëklãcé.
ŁUKÔSZ: Tej niech sã przëznô, żebë sã szło szczerze pòjednac.
SZKÓLNÔ: Abò na pòjednanié, abò na wëklãcé.
Wszëtcë òtocziwają Łukasza i gôdają: „abò na pòjednanié, abò na wëklãcé”.
ŁUKÔSZ: Tej biôjta na wëklãcé!
STARC: Pòjta do ògnia. Kògòs wina równak wëklucziwô z ùdzélu w sobótce.
Wszëtcë wëchôdają z wińcã, òstôwô le Łukôsz. Pò sztóce wchôdô Krësztof.
KRËSZTOF: Co to, kùrwa, bëło? 
ŁUKÔSZ: To, co ju dôwno miało bëc rzekłé dlô dobra nas wszëtczich.
KRËSZTOF: Łukôsz, të wiész, że ten człowiek mô swòje lata. I robi baro wiele dlô najégò 
jãzëka. Të pò prôwdze mógł dac pòkù. Wiész, jak òn sã terô czëje?
ŁUKÔSZ: A kògòs na tim swiece òbchòdzy, jak jô sã czëjã? Jak sã czëją taczi, co òd zôczątkù 
mają wëdzarté swòjã dëszã i ni mają prawa dowiedzec sã, jak do tegò doszło? Jak sã czëje 
chtos, kòmù òdmôwiô sã prawa do wëklarowaniô, co tu je lóz?
KRËSZTOF: Ale to są minioné czasë. Më nic nie zrobimë, mùszimë dzejac dali. Zresztą wiész... 
ni mòżesz jaż tak pòwôżno tegò traktowac. To je dobrze miec jakąs tam swiądã tegò, skądka 
sã je, le wiész... najégò jãzëka i tak nic nie ùretô. Zresztą, czegò nie zrobiła kòmùna, to bë 
zrobiła i tak globalizacjô. Tegò nicht nie zmieni. Wez sã z tim pògòdzë.
ŁUKÔSZ: Spierdalôj. Spierdalôj!
Szarpią sã. Wchôdô Karolëna i jich rozdzeliwô, kôże Krësztofòwi wińc.
KAROLËNA: Witôj, dzyrsczi Krëkù.
ŁUKÔSZ: Ò, pamiãtôsz mòjã lubòtną lëteraturã. Krëk miôł do zabicô Wilka, jô nie wiém, co 
móm zrobic. To je takô biôtka z nierozpòznónym wrogã. I nôgle te wszëtczé mitë ò dzyrskòscë 
i herojiznie sã stôwają nick niewôrtnym balastã.
KAROLËNA: Nié, më brëkùjemë tëch wzorów, le ni mòżemë jich brac za baro serio.
ŁUKÔSZ: Tej mòże czësto nie bierzmë tegò serio? Tegò wszëtczégò. Tak jak naszi òjcowie nie 
bronilë serio naji mòwë.
KAROLËNA: Jô wiém, że të nie przestóniesz traktowac tegò pòwôżno. I jô jem ò to spòkójnô. 
Jô téż. Ale wiész, cebie pò prôwdze nie mdze letkò w tim swiece, jaczi je ùłożony jinaczi jak 
Bôjka ò Żelôznym Wilkù. Co to je?
ŁUKÔSZ: Płôchta.
KAROLËNA: Ta, jaką Krëk cësnął, cobë òddzelëc sã òd Wilka i tak pòwstało jezoro. Pamiãtóm 
– jak të to gôdôsz – płôchta, jakô wërazno òddzeliwô dobré òd złégò.
ŁUKÔSZ: A wedle niejednëch zakriwô to, co mòże za baro namiészac.
Zakriwô sã płôchtą. Pò sztërkù pòd płôchtã wchôdô téż Karolëna. Ùkòchiwają sã. Z tëłu czëc, 
jak zapòwiôdajk gôdô ò pòlsczi tradicje sobótczi, regionalnym karnie, co wëstawiło widza-
wiszcze i że zagraje dzysô Toledo.
KÙŃC
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Pòganie

pògańskô wiara je jakno bòtanika
bò wej chto mòże ò drzewò dbac
Nen ò nômiészé lëstë bãdze miec staranié.
Chto Swiãtewita reno bùdzył 
Ë nãcył gò swòją przëjaznią
To gòrzi nigle jinégò bóżka wòłac.
Trëglaw to Bóg zôchòdny
Jakno Krëbanë zwiôlżony
leżący nad rzéką Òdrą.
Gerowit familijny,
Jegò òdżin słëchô
Ë domòwé gòspòdarstwò.
Pòrenut mieszkô tam dze
piorën czë grzëmòt
mòże strzébrzëc sã
jak òczë bazyliszka.
Ò tim leno le ùmarłi mòże gadac.
Czôrny Bóg béł òd wòjnë
Wëkùti ze żelazła abò strzébra.
Belbóg to béł taczi aniółk co
Nôwicy miłotë nasôł
Tak ò tëch Bògach mògã gadac
Tej-sej tcëc jak na jawie snijã.

Wiérztë

Małgòrzata Wątor
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Białka Swarożëca

Jô jem Twòja tczëcelka
biéj do diôchła, biéj
Mògã sã kãpac
Na ti glejsze
Dzecë mògą nodżi mòczëc
Na drëdżi jakno rëbë płëwac
wëjarnowac rëbë ze żaka
a na trzecy przënãta
rëbizna mô wieselé
dze ni mòżna przëpłënąc òkrãtã
Ë jô jelénica mòrskô
Zdrzë le, jaczé móm sydła!
Gnôtë w sécë zabiéróm 
Takô to mòja skłonnosc do pòpôdaniô w smùtk
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Karolëna Weber

Wiérztë

GARDINA

Czôrnô dôka wseczëców
Legła na kamòwi mech
Dërżi chlëchô wzérô
Szmërgô òstatnyma kroplama
Nëkającë mòdri krãcëszk
Roztôpiô sã w strzébrzny trôwie
Òstôwającë strëpiałé gardinë
Òtemkłé

MÒKLËZNA

Zaplątóny w zachlastnicã
Zbladłą òd czerzwiony mòklëznë
Rozdzarti na mëlión dzélów
Môłczi òtemkłima lëpama
Wzérającë bez sëché pòwieczi
W jedurny plac na widnikù
Krëwi a widu

Òdj. Maksim Shebeko - Fotolia
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