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Wiele sã dzejało w slédnëch miesącach w kaszëbsczi lëteraturze. Pierszą w historie 
Kaszëbską Lëteracką Nôdgrodã dostôł Stanisłôw Janka, chtëren wëdôł téż zbiérk pòezji, 
w jaczim nalazłë sã wiérztë, co pòwstałë òb 40 lat jegò ùtwórczégò dzejaniô.
Swójnym pòeticczim pòdrechòwanim je Ze zymkù na jeséń Wandë Czedrowsczi. Ò tim 
tomikù pisze w „Stegnie” Bòżena Ùgòwskô. Do te smarą wëszłë tłómaczenia Bòlesława 
Lesmiana przërëchtowóné przez Idã Czajiną. Dzél z tëch dokazów ùkôzôł sã ju w najim 
pismionie i tim barżi zachãcywómë do lekturë. Wôrt téż przeczëtac kôrbiónkã z dolma-
czérką, pòetką i recytatorką, jaką przeprowadzył Róman Drzéżdżón. 
Òkróm tegò w „Stegnie” nalézëta czile wiérztów i òpòwiôdaniów młodëch a téż përznã 
starszich ùsôdzców, scenarnik Gwiôzdków i pòsobny dzél diskùsje ò tim, jak bë miała 
wëzdrzec kaszëbizna w lëteracczich i gazétnëch tekstach.
Rôczimë do czëtaniô.

Òdj. @oam19
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Elżbiéta Prëczkòwskô

Gwiôzdczi

SCENA I
Cotka, Mëma, Dzecë
Na westrzódkù stół i stółczi. Warają przërëchtowania do wilijny wieczerzë. Mëmka z dzecama 
kładzą jestkù na stole. 

Mëma: ...Klósczi z makã, zupa z krëszków, slëdze w òcce, pùlczi... 
A dze je nasz młodzowi kùch?...
Córka 1: Hewò tu!
Mëma: A, në jo! Terô ju wszëtkò mómë. Je to ju czas?
Córka 2: Jô zarô wëzdrzã bùten! (wëzérô)
Jo! Ju je widzec pierszą gwiôzdã.
Sôdają.
Dzecë: Ankò! Pòj le sa tu, chùtkò!
Anka stôwô w dwiérzach z rãcznikã, jaczim wëcérô rãce pò mëcym.
Córka 2: Nasze zwierzãta téż dzys mają Gwiôzdkã. Jô jima prawie dała jesc.
Mëmka: Baro dobrze. Czej chòwa ju jé wieczerzã, tej téż sadniemë do stołu. 
Wszëtcë stoją kòl swòjich stółków, żegnają sã i mówią mòdlëtwã.
„Przeżegnôjce Panie Bòże te darë, jaczima sã bądzemë raczëlë, przez Christusa Pana najégò. 
Amen”.
Mëma: Tej, Bòże przeżegnôj! 
Zaczinają jesc. Wtim je czëc klepanié na dwiérze. Wchôdô cotka. 
Cotka: Niech mdze pòchwôlony Jezës Christus. A Bòże przeżegnôj wama. Wszëtczégò dobrégò 
wama na te Gòdë. 
Mëmka: Bóg zapłac. Sadnij, a zjédz z nama. 
Cotka: (zeblôkô mańtel i gò wiészô) 
Wa sã pewno nie spòdzéwa, że jô przińdã. A jô tu cos dlô waju przëniosła.
Mëmka: Baro sã ceszimë, że të przëszła. A kò plac dlô niespòdzajnégò gòsca béł przëgòtowóny 
jak wiedno. 
Cotka: Jô téż cos przëniosła.... Dzôtczi? A bëła wa pòsłëszny? Bò dlô pòsłësznëch dzecy jô tu 
móm cos dobrégò. 
Cotka sôdającë stôwiô talérz z miodnyma smaczkama. Dzecë chùtkò wstôwają i próbùją wząc 
jich jak nôwicy dlô se. 
Cotka: Hola, hola. Le mie sã przë tim nie pòbijta. Jô sama kòżdémù wëdzelã. Móm tu przënio-
słé dlô kòżdégò pò trzë bómczi i słodczim kùszkù. 
Kòżdé dzeckò bierze pò trzë bómczi i kùszka.
Cotka: A wajégò tatë ni ma dzys doma?
Mëma: Acha, të nie wiész? Òn pòdpisôł kòntrakt na pół roku i prawie miesąc temu wëjachôł 
na mòrze. Terô je na drëdżim kùńcu swiata, dzes kòle Americzi. (Pò chwilë) Żelë jesmë ju 
pòdjadłi, tej zaspiéwómë terô cotce kaszëbską kòlãdã. 
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1. Szëmi mòrze, szëmi bór
jidze spiéwa zeza gór
ùrodzył sã Jezësk małi
żôrotny a tak spaniałi
I wëcygô rãczczi swòje
i sã wprôszô w serce twòje
przëjim dzeckò Gò ze tczą
i sã mòdlë kąsk ze mną.

2. Hew` na dunie chëcz a z ni
tam na Bôłce wid dërżi.
Rëbôk cygnie dodóm w bôce
na wilëją Swiãti Nocë.
Bënë w chëczë zbóżnô spiéwa.
Nënka môltëch ùszëkòwa.
Jezësk przëszedł. Tam mdze rôd,
dze kòl kùmka trójno dzôtk.

Pòd kùńc, czej jesz spiéwają, je czëc zwónk i klepanié.

SCENA II 
Baba, Strëch, Gwiôzdka, Kòza, Bòcón, Diôbéł, Smierc, Kòminiôrz
Pierszô wchôdô sama Gwiôzdka.
Gwiôzdka: Chceta wa panią Gwiôzdkã widzec?
Mëma: Jo. A skądka wa jesta?
Gwiôzdka: Më przejachelë z Rãbiechòwa.
Bò wa wiéta:
Dze gwiôzdka chòdzy, 
Tam diôbéł nie szkòdzy.
A chto Gwiôzdkã wpùscy, 
Tegò biéda nie zniszczi.
Më jesmë z Rãbiechòwa. To je takô wies w gminie Żukòwò. Tam mieszkają dobri lëdze. Lep-
szich nie nalézesz. Më przëjachelë do waji prosto ze szkòłë. Tam dzecë i ùczniowie są taczi 
robòcy, że mają wnet same piątczi i szóstczi. A terô jo wama przedstawiã mòjich kómpanów, 
z jaczima jo razã przëjachôł.
Wchôdają jinszé pòstacje. Akòrdión graje jakąs wiesołą melodiã. Kòżdi graje swòjã rolã. Kòza 
beczi i skôcze, bòcón wëjôdô z talérzów i letkò szczipie, diôbéł nëkô ze zwónkã na widłach, 
kòminiôrz czapie szadzą, smierc stoji i tej-sej môchô kòsą. Baba ze strëchã wchôdają na kùńc 
i tańcëją. Baba mô kòszik. Czej sã kùńczi mùzyka, zaczinô sã gôdka:
Baba: Wiész të chłopie, co to dzys za dzéń?
Chłop: Në piątk, ale co z tegò? 
Baba: To të nie pamiãtôsz, że to je dzys wilëjô. A dze të tak długò łazył. Jô tu czekóm z wie-
czerzą.
Strëch: Ale białkò, kò jo òd razu nie ùmrzã z głodu. Jô doch béł w MakDonaldze i chùtkò cos 
zjôdł, te fastfódë to je doch to nôlepszé jestkù.
Baba: Jô ce dóm fastfódë! Wiész të, co to je? To są te nôgòrszé paskùdë! 
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A co të tam pùcowôł?
Strëch: Jô so kùpił dwa hambùrgrë i jesz jednégò hotdoga.
Baba: Co jô móm za chłopa! Z cebie je ju czësti pògón. Nie wiész të, że to dzys je pòst?
Strëch: Òni mają doch ju zniosłé wszëtczé pòstë.
Baba: Jes të, chłopie, bez rozëmù? Za czim të słëchôsz? Wezże rôz rëszë głową, a nié le 
żôłądkã. Co to są terô za czasë? Ledwie Wszëtczich Swiãtëch minãłò, a ju w tëch Żantach 
danczi są wëstrojoné. A z tegò adweńtu nick më ni mielë. U naszich sąsôdów wszëtczé drze-
wa tima lampama òbwieszoné. Ju le ju z tą amerikańską módą...
Strëch: Në dobrze białkò, môsz prôwdã. Mie nôbarżi nerwùje to bezstresowé wëchòwanié. 
Kò të dzecëska robią z tima starszima, co chcą. Terô to nawet bëlno pò pòlsku ani pò 
kaszëbskù gadac nie rozmieją. To je leno okej okej, jes-jes, sory i kól.
Baba: Në chłopie, jô widzã, że pò tim pùcowanim w Makdonaldze të zaczinôsz dosc mądrze 
gadac. Mòże jô téż sã tam zacznã żëwic... 
Strëch: Ale nié białkò. Chcemë le òstac przë tim naszim zdrów jedzenim. Ni ma to jak te twòje 
smaczné pôłenka. Białkò, a co të tam môsz w tim kòszikù?
Baba: To je brzôd dlô najich miłëch gòspòdarzów! Proszã, òbôczta jaczé smaczné jabka!
Stôwiają przed sobą kòsz z jabkama. 
Mùzykańce, zagrôj nama cos wiesołégò! A waji miłi gòspòdarze zaprôszómë do tùńca.
Wszëtczé pòstacje rôczą familiã do tuńca. Graje akòrdión. Na kùńc wszëtcë sã kłóniają 
i schôdają z binë spiéwającë wilijné żëczbë.

Jô kòchóm cebie tak jak se
Temù baro żëczã ce
Bë dobroc lëdzkô cë wiedno sprzija
Bë w trudach pòmòc ce nie mija. 

Ref. Jô pragnã baro żebë ce
Nigdë w żëcym nie szło zle
Niech Bòżé Dzeckò wniese mir
Do rwónëch serc przez wiatrów wir. 

Jô żëczã  tobie bëlno wcyg,
Bë smùtk wiedno mijôł w mig
Niech żale wszedné sã mienią w redosc
Dzéń kòżdi niese łask bòkadosc.

Ref. Jô pragnã...

Jô chcã bë wid rozprôszôł smrok
W môlu dze twój stawisz krok,
Bës wëbrôł z wszëtczich dróg twòjich
Tã, co przekrôczô próg nôdzeji.

Ref. Jô pragnã...

KÙŃC
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miasta abò wsë, żebë sã zapisac. Familiô 
Józefa pòchòdzëła z rózdżi króla Dawida, 
chtëren ùrodzył sã w Betlejem. Do tegò pra-
wie placu mùszôł jic Józef.
Z Nazaretu, gdze terô mieszkôł, do Betlejem 
bëło dalek, wicy jak sto kilométrów. Józefa 
i Mariã żdała baro mãczącô i drãgô réza. 
Corôz krodzy bëło téż do dnia, czedë mia-
ło sã ùrodzëc dzeckò. Wzãlë ze sobą leno 
nôbarżi brëkòwné zachë, jestkù, deczi na 
zëmné noce, òbleczenia dlô dzecka, jaczé 
Maria sama ùszëła. Zabrelë ze sobą òsła, 
żebë niósł jima te rzeczë. Tej-sej sôdała na 
nim Maria, czedë bëła ùmãczonô.
Jak ju doszlë do Betlejem, słuńce schòwało 
sã za widnik. Maria bëła ju baro słabô. Józef 
bôczno na niã zdrzôł. Béł ji chłopã i czuł sã za 
niã òdpòwiedzalny. Ni mógł pòzwòlëc, żebë 
stała sã ji krziwda. Jak widzôł, że zrobiła sã 

5

ST
E

G
N

A

Naòżeny Marie Józef béł zajiscony. Dowie-
dzôł sã, że jegò przińdnô białka spòdzéwała 
sã dzecka. Kò to nie bëło jegò dzeckò! Wie-
dzôł, że lëdze bãdą klaprowac. Ùdbôł so tej 
zerwac zrãkawinë z Marią. 
Òb noc miôł równak sen. Ùkôzôł mù sã Bòżi 
aniół i pòwiedzôł:
– Józefie, nie rób tegò! Bóg wëbrôł Mariã, 
żebë ùrodzëła Jegò Sëna! Dôsz mù miono 
Jezës. Òn zbawi swój lud òd jegò grzéchów.
Pò òbùdzenim sã Józef ju ni miôł strachù. 
Nie czerowôł sã ju za niżódnyma pludrama. 
Òżenił sã z Marią, tak jak to bëło zaplano-
wóné.
Krótkò pòtemù rzimsczi césôrz, Aùgùst, roz-
kôzôł, żebë zrobic spisënk lëdztwa. Chcôł 
wiedzec, jak wiele Żëdów żëje w kraju, 
w jaczim rządzy, i czë wszëtcë płacą pòdatczi. 
Kòżdi tej mùszôł rëgnąc do swòjégò rodnégò 

Aleksandra i Dark Majkòwscë

Narodzył sã Zbôwca
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bladô, zarô zapitôł:
– Mario, je to ju czas rodzeniô?
– Jo! – òdrzekła krótkò.
Józef pòbiegł chùtkò do nôblëższi gòspòdë. 
Czej nalôzł ji gòspòdarza, prosył:
– Dôjce nama jakąs jizbã! Mòja białka je nie-
sama, za chwilã ùrodzy, a noc je krótkò.
Gòspòdôrz pòkrãcył głową i nisczim, zdecy-
dowónym głosã rzekł:
– Wëbôczce! Ni móm niżódny lózy jizbë. Do 
Betlejem przëjéżdżô tëli lëdzy, że ju kòżdi 
nórt móm zajãti. Spróbùjta mòże schronic 
sã w stani... Je tam cepło i mòżeta òkrëc sã 
sanã. 
Pò prôwdze w stani béł dlô nich môl. 
Schòwelë sã tam przed zëmną nocą. Czej 
przëszedł czas, Maria ùrodzëła sëna. Òblokła 
gò i pòłożëła do spikù w kùmkù.
Noc bëła cemnô i cëchô. Niedalek, na 
grzëpach wkół miasta pasturze pilowelë 
swòjich karnów. Tej-sej czëlë bleczenié 
òwców, a niejedny z nich próbòwelë ùsnąc. 

Do Jeruzalemù przëjachelë mãdrzcë 
z Pòrénkù. Znelë òni wiele krëjamnotów 
i rozmielë czëtac z gwiôzdów. Pitelë sã lëdzy:
– Gdze je nowò narodzony żëdowsczi król? 
Më widzelë na niebie jegò gwiôzdã!
– Jesmë przëjachelë jaż ze Wschòdu, żebë 
gò ùtczëc.
Wnetka całé miasto gôdało ò mãdrzcach 
i jich dzywnëch pitaniach. Ò krëjamnym żë-
dowsczim królu bëła téż gôdka na dwòrze 
rządzącégò wnenczas króla Heroda. 
– Ùrodzëło sã dzeckò, co mô òstac królã? Co 
to mô òznaczac? Kò to jô jem tu jedurnym 
królã! Sami Rzimianowie mie zacwierdzëlë 
na tim stanowiszczu – gòrził sã Heród.
Nie chcôł miec w kraju niżódnégò człowieka, 
ò jaczim gôdô sã, że je panownikã. Zapitôł 
żëdowsczich kapłanów i znajôrzów Swiãtëch 

Pismionów, co mówią ò tim prorocë Bòga.
– Mesjôsz i Zbôwca mô ùrodzëc sã w Betle-
jem – òdpòwiedzelë.
Heród, czedë sã tegò dowiedzôł, natëchsto-
pach zawòłôł mãdrzców i sczerowôł jich do 
Betlejemù:
– Biéjta tam i pitôjta ò dzeckò, a jak je ju 
nalézeta, pòwiédzta mie ò tim, żebë jô téż 
mógł sã mù ùkłónic.
Mãdrzcë pòjachelë tej do Betlejemù. Pro-
wadzëła jich gwiôzda, jaką widzelë ju na 
Wschòdze. Szła przed nima, jaż zatrzimała 
sã nad placã, gdze ùrodzëło sã Bòżé Dzeckò. 
Baro sã ùredowelë. Weszlë dodóm i ùzdrzelë 
Jezësa razã z Jegò mëmką Marią. Ùpedlë na 
twôrz i delë mù pòkłón. Pózni òtemklë swòje 
tasze, w jaczich mielë skarbë przëszëkòwóné 
dlô môłégò króla. Bëłë to dzywné, bògaté 

Wtim pòjawił sã przed nima baro jasny 
sztrép widu. Swiécył tak mòckò, że mùszelë 
zakrëc òczë. Czej je òtemklë, ùzdrzelë, że 
stoji przed nima aniół. Chłopi dostelë strach. 
Je to jakô ùkôzka? – mëslelë. Ale aniół rzekł 
do nich:
– Nie bòjita sã! Hewò głoszã wama wiôlgą 
redotã! Ti nocë ùrodzył sã Zbôwca, òbiecóny 
przez Bòga. Wstanita i biéjta. Nalézëta môłé 
dzeckò, co leżi w kùmkù!
Pò tëch słowach pòjawiło sã wiãcy aniołów, 
jaczé wòłałë na tczã Bòga:
– Chwała na wiżawach Bògù, a na zemi mir 
lëdzóm dobri wòlë!
Pasturze nalezlë stanią, a w ni Mariã, Józe-
fa i dzecątkò w kùmkù. Doznelë sã, że aniół 
gôdôł prôwdã. Baro sã ùredowelë widzącë 
òbiecónégò Zbawicela i chwôlëlë Bòga! 
A czedë wrôcelë do swòjich zwierzãtów, 
òpòwiôdelë wszëtczim pòtikónym lëdzóm 
ò tim, co rzeklë aniołowie i ò môłim dzeckù 
w kùmkù.

Mãdrzcë ze Wschòdu
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darënczi: złoto, pëszno wòniającé kadzëdło 
i mirrã – bëlno pôchnącô żëwica.
Pò pòtkanim z môłim królã i jegò starszima 
mãdrzcë òdpòcziwelë. Czej spelë, Bóg dôł 
jima òstrzegã, żebë nie wrócëlë do Heroda. 
Kôzôł jima rëgnąc dodóm jiną drogą. 
Józef téż miôł sen, w jaczim ùkôzôł sã mù 
aniół:
– Wstani, wez Mariã i dzeckò. Ùcekôjta na-
tëchstopach do Egiptu. Tuwò żdaje na waju 
wiôldżi niebezpiek. Król Heród chce zabic 
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Jezësa! Òstanita w Egipce tak długò, jaż 
pòwiém cë, że jesta bezpieczny.
Józef zrobił tak, jak kôzôł mù aniół. Òbùdzył 
zarô Mariã. Chùtkò sã spakòwelë i rëgnãlë 
w pòstãpną długą rézã.
A Heród, czej doznôł sã, że mãdrzcë do niegò 
ju nie wrócą, baro sã rozgòrził. Bestialsczi 
król miôł strach ò swòje rządë. Ni mógł 
òprzestac mëslec ò Bòżim Dzeckù. 
– Ten knôpik czedës ùrosce i weznie mie 
kòrunã – gôdôł do swòjich generałów. – To 
dzeckò je zagrôżbą, mùszimë gò zabic.
– Ale jak mómë to zrobic, skòrno nie wiémë, 
jaczé z nowò ùrodzonëch dzecy je tim 
Mesjaszã? – pitelë żôłnérze.
– Zabijeta wszëtczich knôpów, chtërny mają 
mni jak dwa lata – rozkôzôł rozgòrzony Heród.
Żôłnérze rëgnãlë tej do Betlejemù i zrobilë 
to, co kôzôł jima lëchi król.
Czedë Heród ùmarł, Józefòwi zôs ùkôzôł 
sã aniół. Rzekł, że mòże z familią wracac 
w ùbëtkù dodóm, do miasta Nazaret. 

Pamiãtôta,  jak Izrael icë bëlë czedës 
pòjmańczikama w Egipce? Pón Bóg wëswôł 
tedë Móżesza, żebë z jegò pòmòcą ùwòlnic 
jich z niewòlë. Na wdôr tegò wëdarzenia 
Żëdzë òbchòdzą do dzysô swiãto Paschë, to 
je Przeńdzeniô. Dzãkùją Bògù za to, że jich 
ùretôł. 
Ten dzéń béł wôżny téż dlô Marie i Józe-
fa. Rok w rok, na zymkù szlë do Swiãtnicë 
w Jeruzalemie na Swiãto Paschë. Czedë Jezës 
miôł dwanôsce lat, pòszedł tam razã ze star-
szima. Béł to dlô knôpa wiôldżi dzéń. Jidącë 
wespół z ùrzmą pielgrzimów baro chcôł na-
lezc sã w Dodomie Òjca. 
Swiąteczné dnie chùtkò minãłë. Maria i Jó-
zef a téż jich krewny i sąsôdzë wrôcelë do 
Nazaretu.
– A gdze je Jezës? – zapitała Maria, zdrzącë 
za knôpã westrzód lëdzy.

Knôp w Swiãtnicë
– Mést jidze z półbratama. Nie jiscë sã, kò 
znaje drogã. Na gwës wëtrafi dodóm – 
òdrzekł spòkójno Józef.
Ale Jezës nie wrócył dodóm. Starszi knôpa 
zaczãlë sã ò niegò bòjec. Drëdżégò dnia 
wrócëlë do Jeruzalemù, żebë gò szu-
kac. Jezës nalôzł sã dopiérze òb wieczór 
w Swiãtnicë. Wszëtcë kapłani, chtërny bëlë 
tej w Swiãtnicë, bëlë zadzëwòwóny, że knôp 
tak wiele wié ò Bògù i jegò prawach. 
– Dlôcze Të nama to zrobił? Twój òjc i jô 
z bólã serca jesmë szukelë za Tobą  – zapi-
tała Maria.
– Czemù wa mie szuka? Kò wiéta, że jô bë 
miôł bëc tuwò, w dodomie mòjégò Òjca? – 
òdrzekł knôp.
Òdpòwiédz Jezësa zadzëwòwała Mariã i Jó-
zefa. Zabëlë ò tim, że jich syn nie béł zwëkłim 
knôpã.
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Bezgôdkòwi dobiwca.  
Kaszëbskô Nôdgroda Lëterackô

Rómk Drzéżdżónk

Ò tim, że móm bëc nôleżnikã kapitułë 
Kaszëbsczi Nôdgrodë Lëteracczi dowie-
dzôł jem sã jadąc z wiwczasów. Z taczim 
bédënkã zazwònił w zélnikù Tomôsz Fópka, 
direktór Wejrowsczégò Mùzeùm Kaszëbskò-
Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi. To pra-
wie òn, czej dowiedzôł sã, że marszôłk 
Pòmòrsczégò Wòjewództwa rëchtëje 
Pòmòrską Nôdgrodã Lëteracką „Wiatr od 
morza”, rësził niebò a zemiã, bë ë kaszëbs-
czi ùtwórcowie téż bëlë achtniony a swiatu, 
chòcbë le nemù pòmòrsczémù, pòkôzóny. 
Chcemë doch rzec prôwdã – kaszëbskô lëte-
ratura znónô le je w najim kaszëbsczim strzo-
dowisczu, a w pòmòrsczich artisticznëch 
karnach traktowónô je jakno regionalnô cze-
kawinka, pewno czekawô, apartnô, równak 
czë cos wôrtnô?…  
Tak tej razã z Bògùmiłą Cërocką a prof. Da-
nielã Kalinowsczim mielë më czestnosc 
wëbraniô pierszégò laùreata Kaszëbsczi Nôd-
grodë Lëteracczi, do jaczi nominowónëch 
bëło 7 kańdidatów, dwie białczi: Kristina Lew-
na i Magdaléna Bòbkòwskô i piãc chłopów: 
Adóm Hébel, Artur Jablońsczi, òjc Adóm 
Sykòra, Sławòmir Fòrmella ë Stanisłôw Janke. 
Mëszlã, że znajôrze naju rodny pismieniznë, 
tak jak i më, bë ni mielë wikszégò kłopòtu, 
kògùż achtnąc. Më bë rôd nôdgrodzëlë 
wszëtczich. Nié le za to, że są (za tak co, to 
le pòliticë nôdgrodë bierzą), nié le za to, że 
jima sã jesz chce, le za to, co dlô kaszëbsczi 
kùlturë zrobilë, robią a robic mést mdą. Nôd-
groda słëchô chòcbë Bòbkòwsczi a Sykòrze 
za bëlné dolmaczënczi, Héblowi za dokôzë na 
binã, Fòrmellë za òriginalné Wùnderwaffe, 
Lewnie a Jablońsczémù za apartną prozã. 

Równak regla bëła prostô – dobëc mòże le 
jedna/jeden ze zgłoszonëch. 
Jo, mùsz sã przëznac, wiele më nie de-
batowelë – aùtór Łiskawicë, Psów, bëlny 
pòéta, gazétnik, méster dlô wiele młodëch 
ùtwórców, béł dlô naji trójczi nym pier-
szim z pierszich… Chòc… Mòże równak nié, 
mòże chto jinszi, mòże debiutant, mòże jakô 
białka, mòże równak dolmaczéra swiãtëch 
ksãgów… Hmm… Kò swiat sã nie kùńczi, 
kò chcemë pòżdac, dôjma jinszima czas… 
Chùtkò roznëkelë më wątplëwòscë a 18 ru-
jana 2018 rokù òbczas ùroczëstoscë w dôw-
nym kòscele pw. sw. Jana zdrzelë më bùszno, 
jak naju méster Stanisłôw Janka òdbiérô 
Kaszëbską Nôdgrodã Lëteracką. 
Co dali? Në… Sygnie żëczëc najim wëdôwi-
znóm, mùzeòm, bibliotekóm a jinstitucjóm 
kùlturë, żebë w przińdnym rokù nëch nomi-
nacjów jesz wicy jak latos zgłosziwelë.
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Stanisłôw Janka znóny je Kaszëbóm z rozma-
jitëch lëteracczich dzejaniów. Je m.jin. aùtorã 
kaszëbskòjãzëkòwégò romana Łiskawica, 
pòlskòjãzëkòwëch pòwiesców: Żółty kamień, 
Lelek, Piękniewo, Droga do Korony, wëdôł 
pôrã tomików z wiérztama, napisôł czileset 
repòrtażów, lëteracczé biografie Hieronima 
Derdowsczégò i ks. Léòna Heyczi, dokazë 
dlô dzecy, binowé pòkôzczi... Do te mùszimë 
dodac tłómaczenia na kaszëbsczi jãzëk wsze-
lejaczich ùsôdzków, a westrzód nich wierã 
nôbarżi znóné, jaczé dało mù achtnienié 
w Pòlsce i na swiece – Pón Tadeùsz Adama 
Mickewicza. 
To baro rozmajité ôrtë pisaniô, ale wszët-
czé parłãczi wszãdzebëtno kaszëbizna, 
chtërna je ù Janczi „firmòwim merkã” jegò 
ùtwórstwa. Miłota do kaszëbsczégò jãzëka, 
kùlturë i tradicje nalézemë wnet w kòżdim 
jegò dokazu. Tej-sej je òna zapisónô prosto, 
bez niżódnëch metafòrów i òstôwianiô placu 
na interpretacje, czasã czëtińcowie czëtają 
jã midzë wiérztama, ale mało napisôł Jan-
ka tekstów, gdze ti miłotë ni ma do czësta. 
Nawetka òbczas robòtë w pòmòrsczim 
flastrowóńcu – jak sóm nazwôł „Wieczór 
Wybrzeża”, gdze robił w latach 1994-1995, 
miôł starã zajimac sã przédno sprawama 
sparłãczonyma z jegò lubòtną tatczëzną. 
Nôbarżi równak kùńsztowno wësłowił swòje 
rozlubienié w kaszëbiznie we wiérztach, ja-
czé zaczął pùblikòwac òd 1977 r. Łoni minãło 
tej òd ti pòeticczi (i òglowò lëteracczi) pier-
szëznë równo 40 lat. Z ti leżnoscë Mùzeùm 

Dark Majkòwsczi

Pòetickô droga  
„Stacha òd Janków z Lëpùsza”

Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi 
wëdôwô prawie ksążkã, jakô prezentëje 
wëbróné przez samégò aùtora ùsôdzczi. 
Ji titel to Kaszëbskô dwigô sã w spiéwie. 
Wiérztë wëbróné. Tikają sã te dokazë témów 
ùniwersalnëch i wôżnëch dlô kòżdégò czëtiń-
ca. Przed jich lekturą rôczimë do pòznaniô 
pòeticczi drodżi Stanisława Janczi, chtërna 
prowadzëła gò przez 61 lat żëcô i sztërë de-
kadë piesniodzejaniô. 
Wszëtkò zaczãło sã 20 strëmiannika 1956 
rokù w Kòscérznie, gdze sã ùrodzył, a tak pò 
prôwdze w Lëpùszu, gdze mieszkôł òd pier-
szich dni żëcô. Prawie w ti wsë nalézemë 
téż pierszé jegò lëteracczé pòdskacënczi 
i lëdzy, jaczim miôł namienioné niejedne 
swòje wiérztë. Strzód nich bëlë starszi – 
Marianna i Édmùnd, chtërny zagwësnilë 
mù dobré (a bënômni dosc dobré) mate-
rialné warënczi i wiele miłotë. Jich òbrôz 
w lirikach Janczi je wëfùlowóny cepłã i tesk-
niączką za tim, co razã przeżëlë w rodny 
chëczi. Nie je przëtrôfkã, że to mëmce mô 
dedikòwóny pierszi dokôz w swòjim debiu-
tancczim tomikù Ju nie jem mòtélnikem, 
a dzéń smiercë òjca (10 rujana 1995 r.) wcyg 
pamiãtô w drobnotach i zwie gò przédnym 
mòtiwã pòwstaniô òstatnégò pòeticczégò 
zbiérkù Szescdzesątka. 
Wôżnô dlô rozwiju lëteracczi stegnë Janczi 
bëła lëpùskô szkòła, a òsoblëwie ji czerow-
niczka Jadwiga Chrzanowô, co rozlubiła gò 
w Panu Tadeuszu Adama Mickewicza. Jesz 
wikszi cësk, mòże nawetka nôwikszi, miała 

Je to wëjimk ze wstãpù do ksążczi: Stanisłôw Janka, Kaszëbskô dwigô sã w spiéwie. Wiérztë 
wëbróné wëdóny przez MKPPiM we Wejrowie
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równak bibloteka. „Przëchôdôł jem w ten 
môl baro regùlarno, bò przez wiele lat czëtôł 
jem dzéń w dzéń nômni jednã ksążkã” – 
wspòminô pò latach i dodôwô: 

(...) nié szkòła miała cësk na fòrmòwanié mòjégò 
charakteru i bùdzenié zadzëwòwaniô sã swiatã 
i żëcym, ale môlowô bibloteka; òd wczasnëch 
lat dzectwa jô béł prawie pòżerôczã ksążków. To 
prawie tamò, jô pòwiém symbòliczno, rozpòczãła 
sã mòja droga òd regionalëznë do ùniwersalëznë 
i wrócenié sã do kaszëbiznë.1 

Młodi Stach czëtôł m.jin. dokazë Anë Łaj-
ming i Słownik gwar kaszubskich na tle kul-
tury ludowej ks. Bernata Sëchtë, co bùdzëło 
w nim miłota do kaszëbiznë. Òbczas lat 
spãdzonëch w Lëpùszu Janka przeczëtôł 
téż Żëcé i przigòdë Remùsa Aleksandra 
Majkòwsczégò i przeszedł pierszé pòeticczé 
szkòlenia pòd dozérã kòscérsczégò pòetë 
Stanisława Gòstkòwsczégò. Bez wątpieniô 
ta wies, ji snôżô roda, bëlny lëdze òstawilë 
wiôldżi sztãpel na lëteracczi drodze jesz 
młodégò knôpa. 
Òficjalny pòeticczi debiut Stanisława Jan-
czi béł mòżlëwi dzãka miesãcznikòwi 
„Pomerania”. W jednym z numrów tegò 
pismiona, w 1977 r., ùkôzało sã sétmë 
kaszëbskòjãzëkòwëch wiérztów Stanisła-
wa Janczi2: Naszô radosc, Nie puszczajme 
w niepamianc, Niezełganô mowa, Obrôzk, 
Odpoczink, Pustô noc, Remusów miech3. 
Dwa òstatné aùtor wëbrôł téż do tegò 
jëbleùszowégò zbiérkù. W tëch debiutanc-
czich wiérztach je przédno wëchwôlënk 
snôżi kaszëbsczi – a przédno lëpùsczi – zemi. 
Czëtińc ùzdrzi w ti pòezje ùbëtną wòdã, 
ptôcha, co wisy na niebie, słuńce zdrzącé 
na wszëtkò jasnym òkã, chùdé piôsczi 

1 Droga z rodnégò gniôzda. Ze Stanisławã Janką gôdô 
Macéj Tamkùn. W: S. Janke,  M. Tamkun, Szescdzesątka, 
Bolszewo 2016, s. 49-91.
2 S. Janke, Odpoczink, „Pomerania” 6/1977,  s. 2.
3 „Pomerania” 6/1977, s. 2. Title w òriginalnym pisënkù.

i pòchiloné chëcze. Przédné mòtiwë tëch 
dokazów to zadzëwòwanié snôżotą rodë i ji 
mirã, chãc bëcô bezùstôwnym dzélã tegò 
spòkójnégò, kaszëbsczégò swiata: 

Leżec cëchò 
i zdrzec 
na trôwkã zeloną
jak rosce 
jak szëmi
kòlébie sã letkò

Je téż w nëch wiérztach stara ò kaszëbiznã 
i zdôwô sã, że leno òna je òrądzą do jiwrów 
i zajisceniô dlô człowieka zagłãbionégò 
w kòntemplacje nôtërë. Òbëdwùm tim 
mòtiwóm: snôżoce rodë i biôtce ò kaszëbsczi 
jãzëk, zwëczi i kùlturã Janka òstôł wiérny òd 
swòji pierszëznë jaż do slédnëch pòeticczich 
dokazów. Pòjôwiają sã czasã jiné témë, zmie-
niwają sã strzodczi wësłôwianiô, metafòrë, 
ale te dwa w miészim abò wikszim stãpniu 
warają òd 1977 do 2017 r. 
Szesc lat pò lëteracczi pierszëznie pòeta 
wëdôł swój tomik z wiérztama. 33 dokazë 
zebróné razã dostałë titel Ju nie jem motélni-
kem. Pòchòdzy òn z ùsôdzkù namienionégò 
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matce, chtëren kùńczi sã słowama

i Të jesz sę baro dzëwujesz
jakże to przëszło
że jô ju nie jem motélnikem4

Ta ksążka je lëteracczim òddzãkòwanim 
z dzecnyma latama, z Lëpùszã (Janka prze-
cygnął pò zaczãcym robòtë w „Pòmeranie” 
nôprzód do Gduńska, a pózni do Wejrowa), 
ze starszima. Chòc wiérztë pòwstôwałë 
w gòracym dlô Pòlsczi czasu przełómaniô 
sétmëdzesątëch i òsmëdzesątëch lat, ni ma 
w nich pòliticzi. Je za to chòcle miłota do pra-
wie ùrodzony córczi Sławinë i białczi Halinë:

W cëchą noc
w cemną
mùjkô mie cepłé remiã białczi
a główka córëchnë ùbibónô
w biôłi pierznie spikù5

Stanisłôw Pestka napisôł ò tim tomikù, 
że jegò aùtor zbùdowôł sobie w nim 
„lëpùską Arkadiã” 6, a sóm Janka dodôwô, 

4 S. Janke, *** (Terô czë dôwôsz mie…). W: S. Janke, Ju 
nie jem motélnikem, Gdańsk 1983, s. 5. 
5 S. Janke, *** (W cëchą noc). W: S. Janke, Ju nie jem 
motélnikem..., s. 40.
6 Por. S. Pestka, Lipuska Arkadia i magiczny świat „Ma-
moty”, „Pomerania” 10/1984, s. 29-31.

że bënowô cenzura nie dozwòlëła mù pisac  
ò pòliticznëch sprawach. Chcôł w ùsadzony 
przez sebie pòeticczi krôjnie pòkôzac 
przemôgã jasnëch farwów i „biôłé plachce 
niedowinnotë, nimò szarégò i pôłnégò bólu 
i ùcemiãgów swiata, jaczi béł wkół” 7. Wôrt 
dodac, że wiérztë, co sã nalazłë w Ju nie jem 
mòtélnikem, wëbrôł pózniészi drëch i méster 
pòetë – Bòlesłôw Fac.
Na pòsobny tomik z wiérztama dlô doz-
drzeniałëch czëtińców bëło mùsz żdac jaż 
do 1990 r. W tim czasu Janka pùblikòwôł 
w „Pòmeranie”, pisôł na rozmajité pòeticczé 
kònkùrsë, wëdôł wiérztë dlô dzôtk8 wëdóné 
w „niemòżlëwim” dzysô nakładze 20 tës. 
egzemplarów. Jegò wiérztë bëłë tłómaczoné 
na rozmajité jãzëczi: pierszi rôz w czerwiń-
cu 1987 r. wiérzta Trzimanié sã ùkôzała sã 
w turińsczim lëterackò-artisticznym pismio-
nie „Musicalbrandé”. Na piemoncczi prze-
łożił jã Jerzi Wieluńsczi pòd titlã Ël duré. 
W tim samim rokù Odżin w nocë wëszedł pò 
islandzkù w tidzenikù „Dagskrain” jakò Við 
sprekeldinn 9. 
Dokazë do pòsobnégò tomikù pòeta miôł 
zebróné ju w 1986 r. Wespół z kaszëbskò-
pòlsczim słowôrzkã dostała je Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza. Na bédënk jich 
òpùblikòwaniô òdpòwiedzała – negatiw-
no – dopiérze pò trzech latach. Wedle 
wëszëznów LSW bëła to pòezjô za cãżkô dlô 
pòlsczégò czëtińca10. W 1990 rokù pòwstała 
równak kaszëbskô òficyna „Kara Remusa” 
ùsadzonô przez Wòjcecha Czedrowsczégò 
i to prawie w ni ùkôzôł sã dzél wiérztów (21) 
przëszëkòwónëch dlô LSW. Titel tomikù Kol 
kuńca wieku to ùdba wëdôwcë. Colemało są 

7 Droga z rodnégò gniôzda. Ze Stanisławã Janką gôdô 
Macéj Tamkùn. W: S. Janke,  M. Tamkun, Szescdzesątka...
8 Por. S. Janke, Żużónka jak mrzónka / Kołysanka 
z marzeń, Gdańsk 1984. 
9 Por. S. Janke, Við sprekeldinn , „Dagskrain” nr 922,  
s. 8. Ta sama wiérzta òstała téż przetłómaczonô na italsczi:  
S. Janke, Un fuoco di notte, „La Nosa Varsej” 3/1988, s. 2.
10 Droga z rodnégò gniôzda. Ze Stanisławã Janką gôdô 
Macéj Tamkùn. W: S. Janke,  M. Tamkun, Szescdzesątka...
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w nim liriczi namienioné kaszëbiznie, jakô 
je widzónô nié le jakno jãzëk kòmùnikacje, 
ale wnetka jak òbiekt kùltu i wiôlgô wôrt-
nota, jaką mają ùchòwac m.jin. czëtińcowie 
ksążczi. Jednym z nôczekawszich dokazów 
je tu Aniół płakôł, gdze kaszëbsczé słowa są 
przërównóné do mùszków zamkłëch w jan-
tarze, a zadanim czëtającëch tã wiérztã je 
ùretanié jich i nauczenié wësoczégò lôta-
niô. Pòdobné apele nalézemë téż w jinëch 
wiérztach, jak chòcle w Dostac mowę 
w spadkowiznie, gdze czëtińcë są wezwóny 
do piastowaniô ògrodu, w jaczim roscą sło-
wa rodny mòwë. 
Midzë jinszima dzãka swòjim pòeticczim 
dobëcóm w 1991 r. Stanisłôw Janka dostôł 
Medal Stolema. Witający laùreatów tamto-
czasny wiceprzédnik Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 
Zrzeszeniô i przédny redaktor „Pòmeranie” 
Stanisłôw Pestka nazwôł lëpùsczégò pòetã 
méstrã artisticznégò słowa i przërównôł gò 
do nôwikszich kaszëbsczich lëteratów, w tim 
do Jana Drzéżdżona.
W 1994 r. ùkôzôł sã pòsobny tomik Janczi 
Do biôłégo rena11. Ju pierszô wiérzta (Witôj-
taż drëszë) je zôpòwiescą témë, jakô mdze 
w nim nôwôżniészô. Je w ni wspòmink 
doktora Floriana Cenôwë, słowa Hieroni-
ma Derdowsczégò, Trud, Strach i Niewôrto 
z romana Aleksandra Majkòwsczégò Żëcé 
i przigòdë Remùsa... To nawlékanié do 
nôwôżniészich pòstacjów kaszëbsczi rësz-
notë i lëteraturë nalézemë téż w jinëch doka-
zach, jak chòcle w Zrobic cos dlô kaszëbiznë, 
chtëren je namieniony Janowi Trepczikòwi. 
Nômòcni równak patrioticzną nótã czëjemë 
we wiérzce Swójszczëzna. Czile znónëch 
mòtiwów z Biblie pòdczorchiwô w tim do-
kazu, że òdéńdzenié òd kaszëbiznë, òd tegò, 
co domôcé, je zdradą na mòdło zdradë Ju-
dasza, chtëren pò slédny wieczerzë wëszedł 
wëdac Jezësa, i grzéchã jistnym jak zapiarcé 

11 S. Janke, Do biôłégo rena,  Gduńsk-Wejrowo 
1994. Pòsłów do zebrónëch tu wiérztów napisôł  
J. Bòrzëszkòwsczi.

sã Méstra przez sw. Piotra. 

I òszmakôj grużlã zemi
Namikłą krwią
I mòklëzną swòjińców
Pòmału jakbë të jôdł
Òstatną wieczerzã
Tej rzekni słowa
Z Ewanielii starków
Ni ma nick gòrszégò
Jak zaprzéc sã swòjszczëznë
I nie żdżë gòdzënë
Czej kùrón trzë razë zapieje

Nié blós kaszëbizna je równak témą wiérztów 
w tim zbiérkù. Mómë tu téż teskniączkã do 
Bòga czë bënowé cerpienié12. Jak napisôł 
w recenzji Do biôłégo rena Jón Zbrzëca:

Odwieczne ludzkie pytania, zaduma nad śmiercią, 
cierpieniem, które doskwiera „nawet bogom na 
wëżawach”, samotnością człowieka we wszech-
świecie, wtargnęły w obręb poetyckich rewirów 
Stanisława Jankego. A także zdziwienie własnym 
zaistnieniem. Na Kaszubach, a nie gdzie indziej13.

Przikładã tegò rozmiszlaniô ò smiercë 
je chòcle titlowô wiérzta zaczinającô sã 
òd słów: „Zemia nawkół słuńca / A jô kòl 
smiercë sã krącã”.
Dosc òsoblëwi béł pòstãpny pòeticczi tomik 
Stanisława Janczi Piesniodzejanié14. Òstôł òn 
pòdzelony na dwa partë. Drëdżi z nich to ze-
stôwk tłómaczeniów pòlsczich, ùkrajińsczich, 
niemiecczich i japóńsczich dokazów. Wôrt 
dac bôczenié chòcle na jinwòkacjã z Pana 
Tadeùsza, bò to béł pòczątk „robòtë wkół 
przełożënkù całi pòémë Adama Mickewicza 

12 Por. D. Kalinowski, Kaszëbskô stegna Stanisława Jan-
kego. W: Sześć dekad po kaszubsku...
13 J. Zbrzyca, Ars poetica Stanisława Jankego, „Pomera-
nia” 7-8/1995, s. 44-45.
14 S. Janke, Piesniodzejanié, Gdańsk 2003. 
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na kaszëbsczi jãzëk”15. 
W pierszim dzélu Piesniodzejaniô Janka jesz 
rôz dôł dokôz, że kaszëbizna je dlô niegò 
wiôlgą wôrtnotą, swójnym sacrum. Niejedne 
wiérztë są prosbą do Bòga, żebë zbawił naji 
jãzëk i kùlturã òd „nikwë céniô” (Do Ducha 
Swiãtégò), żebë „zwón kaszëbsczi brzëmiôł” 
(Zôrno Słowa). Òglowò wiele je w tim 
tomikù òdnieseniów do wiarë, katolëcczich 
òbrzãdów jak Bòżé Cało, wezwaniów do 
Bòżi Matczi. Nie felëje téż rozmëszlaniów 
ò smiercë, krótkòscë żëcô (np. We dwùch 
widach, Żôlné zwònë). Pierszi dzél zbiérkù 
kùńczi sã równak baro òptimistno i redotno. 
Swiat sã krący to prôwdzëwô afirmacjô żëcô, 
zôbawë i smiéchù. 

Weselmë sã że razã jesmë
Czerwòné wino pijmë 
Z redoscë za rãce sã wezmë
Gãbë fùl smiéchù miéjmë

Dokôz ten stôł sã szlagrã mùzycznégò karna 
Fùcus. 
W 2007 rokù Janka wëdôł tomik pòezji 
z leżnoscë trzëdzesti roczëznë lëteracczégò 
ùtwórstwa. Pò mie swiata nie mdze16 je prze-
mikłi kòmùdą. Mëslë ò smiercë są tu jesz 
czãstszé jak w pòprzédnëch zbiérkach. We-
dle pòetë widzec w tëch wiérztach pòczątczi 
depresje, jakô w całoscë òbjawiła sã ù niegò 
w 2010 rokù17. Wôrt równak dac bôczenié, 
że nie felëje w zbiérkù prób szëkaniô szcze-
scô i redotë jistnieniô.

Tej chcemë le jesz rôz
Złapac bëlny dech
Wezdrzenim smùknąc
Chrzept òbrôzka zemi

15 Droga z rodnégò gniôzda. Ze Stanisławã Janką gôdô 
Macéj Tamkùn. W: S. Janke,  M. Tamkun, Szescdzesąt-
ka...
16 S. Janke, Pò mie swiata nie mdze, Wejrowò 2007.
17 Droga z rodnégò gniôzda. Ze Stanisławã Janką gôdô 
Macéj Tamkùn. W: S. Janke,  M. Tamkun, Szescdzesąt-
ka...

Niepòjãtim szczescym jistnieniô
Chòcbë le prawie to
A dëcht nick wiãcy
(Midzë niebã a zemią)

Gwësną òptimiznã jidze téż òdczëtac 
w titlowi wiérzce. Pò mie swiata nie mdze 
to nié leno pòsobny dokôz ò smiercë, ale 
téż swójné zadzëwòwanié, że żëcé kòżdégò 
człowieka je apartné, nié do pòwtórzeniô: 
„W mòje stopë tak samò / Ju dëcht nikt nie 
weńdze”. 
W przërównanim do rëchlészich zbiérków 
përznã mni je tu starë ò kaszëbiznã, ale 
w czile wiérztach wësłowiony je strach ò ji 
przedërchanié westrzód lëdztwa, bò  

(...) òd czasów diagnozë doktora
Cénôwë kaszëbizna lepi sã trzimô
Na papiorze niżle na swiéżim
Pòwietrzim westrzódka lëdztwa
(Czë bądze taczi chtos)

Slédny donądka pòeticczi zbiérk Janczi 
ùkôzôł sã w 2016 r.18 Lëpùskò-wejrowsczi 
ùtwórca miôł wnenczas szescdzesąt lat. 
Nôwicy wiérztów to liriczné wspòminczi 
z młodëch lat i stôwióné słowama pòmniczi 
swòji familie i wôżnym dlô niegò lëdzóm. 
Òsoblëwi plac w tim zbiérkù mô òjc pòetë. 
Dokôz ò jegò òdchòdzenim sóm Janka 
pòzwôł „kluczową wiérztą z tegò tomikù” 
i przédnym mòtiwã jegò pòwstaniô. Sze-
scdzesątka je leżnoscą, żebë syn-ùsôdzca 
mógł sã zmierzëc ze smiercą òjca w 1995 r.19

Szescdzesątka je równak téż pòeticczim 
żëcopisã Janczi. Przëbôczoné są pòczątczi 
„Stachòwégò pisaniô”, co tej-sej dzëwòwało 
jegò rodzëznã, krëjamnotë robòtë gazétnika 
i lëterata i wiele drobnotów ò nim samim, 
wespół z infòrmacją, że mô krew „nul ér ha 

18 S. Janke, Szescdzesątka. Wiérztë. W: S. Janke,   
M. Tamkun, Szescdzesątka, Bolszewo 2016, s. 5-48.
19 Zdrzë: Droga z rodnégò gniôzda. Ze Stanisławã Janką 
gôdô Macéj Tamkùn. W: S. Janke,  M. Tamkun, Szescdze-
sątka...
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plus”, czãsto môłczi i sã zamiszlô, a pò matce 
mô pòdatnosc do depresje (Jô jem dwa razë 
pùstkòwi). Ùtwórca ni mô strachù òdkrëc 
swòje krëjamnotë, pisac ò religijnëch i ju-
wernotowëch wątplëwòtach, strachù przed 
smiercą, ò zmianach w żëcym, ò swòjim 
pòzdrzatkù na Kòscół i pòwstanié swiata. 
To dokazë doswiôdczonégò pòetë, chtëren 
ni mùszi ju nick tacëc, bò nalôzł „Archi-
medesowé òpiarcé”, dzãka jaczémù mòże 
pòrëszëc swiat:

Stachù òd Janków Janka z Lëpùsza
To je mòje na wiedno chòc jô sã zminiwóm
Co sztërk ùtacką że jaż nié do pòznaniô
Jô òd tegò nie ùceknã chòcbë jô dostôł 
Nôwëższi òrderë Rzeczëpòspòliti Pòlsczi

Ta slédnô wiérzta w nym tomikù zdôwô 
sã bëc bëlnym kluczã do zrozmieniô wnet 
wszëtczich dokazów zapisónëch w tim 
zbiérkù20.

20 Wicy na témã tegò tomikù w: D. Kalinowski, Tylko 
trzydzieści dwa wiersze… na sześćdziesiąt lat życia, „Po-
merania” 7-8/2016, str. 71-73.

***

Wôrtnotą ksążczi Kaszëbskô dwigô sã 
w spiéwie ,  jaką wëdôwô wejrowsczé 
mùzeùm, są téż wiérztë nigdze donëchczôs 
niepùblikòwóné, abò pòzebróné z rozma-
jitëch pismionów, do jaczich dzysô drãgò 
je dotrzec. Na wszëtczé wôrt dac so czas, 
przemëszlec, tej-sej mòże nalezc w nich to, 
co sã nie widzy, ale przede wszëtczim jic 
za zamkłima w nich mëslama, próbòwac 
òdpòwiedzec na pëtania tak czãsto stôwióné 
przez Stanisławã Jankã òb sztërdzescë lat 
jegò pòeticczi stegnë: ò stojiznã kaszëbi-
znë, ò wôrtnotã tegò, co człowiek dostôwô 
i pòznôwô za dzecnëch lat, ò cél żëcô, jegò 
kùńc i to, cò pò naju òstónie.
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Bë sã dzało
mùz. Jerzi Łisk

Jô sã ceszã dzysô rëszã 
na cwiczënczi wespół.
Lubiã spiewac, pòdskakòwac 
– bëlny bãdze zespół. 

Chto bë prawie w taczi sprawie 
chcôł téż sebie widzec
tej le smiało, bë sã dzało –
stawac z nama w rédze! 

Jô jem chãtnô, w tuńcu skrãtnô,
baro tak cos lëdóm.  
Bãdze z wdzãkã, z piãknym zwãkã 
– ùwidzy sã lëdzóm.

Ref. Tej niech lecy piesń do dzecy
pò tatczëznie całi,
brzôd ùrodny w mòwie rodny
niech wëdô wspaniałi.

Eùgeniusz Prëczkòwsczi

Spiéwë

Dodóm
mùz. Werónka Prëczkòwskô

Z jigrów wòlã karaselã,
zjeżdżac z górë przitczi,
różnëch zortów wiele szportów,
w aùtkach jazdë chùtczé.

Lubiã rézë chòc do blizë,
dosc dalek òd chëczi,
chãtno jadã na paradã,
a gòscynné znëczi.

Ref. Le jim dłëżi réza bieżi –
łakòtów wnet sygnie,
tej jô czëjã i rozmiejã,
że mie dodóm cygnie.

Bùten, w krómie, w cëzym dómie –
wkrãcac midzë lëdzy. 
Na zabawie, w różny sprawie
wszãdze fejn sã sedzy.
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Òdjimczi

mùz. T Kòrthals

Cëż za kôrtë tak pòżôłkłé?
– dzëwùją sã knôp, dzéwczãta.
Na nich lëdze dôwno zmôłkłi.
– Czë to naszi są ksążãta?!

Mòże jaczi znóny wòjôrz
na òdjimkù ùwieczniony,
abò rodny bëlny dzejôrz 
za doróbk tak wësławiony. 

Ref. A to krewny, naszi, milëchny
prastarcë i blisczi jich,
tak jak më wieselëchny.
– Òstôł tu jich piãkny smiéch.

Jaczé mëslë òni mielë? 
Kò jesz dłudżé żëcé żdało.
Gwësno zrobilë tak wiele, 
jak le jima tej sã dało. 

A nôbarżi – chto më jesmë –
wiémë zdrzącë w te òdjimczi.
Temù dërch jim dzãkã niesmë
przez mòdlëtwã i wspòminczi.

Ref. Kò to krewny, naszi, milëchny
prastarcë i blisczi jich,
tak jak më wieselëchny.
– Òstôł tu jich piãkny smiéch.

Pùjk
mùz. K. Kòrthals

Pùjk do mie w darënkù przëszedł
– drobny òn, a jaczi welech.
Razã z nim do chëczi weszedł
ùceszny dzecy pòrëch.
... Pùjka, pùj, pùj!

Ref. Kòżdi baro lubi kòcé
wërgle, skrãtë i chrapanié,
w wąsach jegò prima czëcé,
kąsk nawet kralów drapanié.

Szkòda le, że z te kòcątka
bëlny ùrosce kòt wnetka,
chùtczi tej gò bãdze wsządka
mógł pòza chëczą spòtkac.
... Pùjka, pùj, pùj!

Zawczas dobrze tej je wiedzec,
bë wząc kòta do pòcészczi,
że sã mùszi nôprzód zgòdzëc 
– pò pierszé to są òbrzészczi! 
... Pùjka, pùj, pùj!
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Szorëm
mùz. T. Fópka

To wiodro smùtné znaczi sle
czë to deszczowé jidą dnie?
Czë mòże słunkò tracy hëc,
a psotny wiater rosce w mòc?

Tej mùszi mëslëc, radë szëkac, 
kò nicht doch nie chce w mòkrim nëkac.
A téż dozerac gąbkã, òczë
czej z nieba corôz mòcni piecze.

Ref. Szëk na te jiwrë je prostëchny
nôleżi w rãczkã chwôcëc szorëm,
farwny i mòcny, a letëchny –
òn wstrzimô gòrąc, a chòc sztorëm.

Blós czasã to sã zdôwô le
że wszëtkò wiodra wina je,
że w nim kòmùda zdrzódło mô
i w nasze żëcé dërch sã pchô. 

Tã sprawã trzeba òpak stawiac:
– kò òd se cepło jinszim dawac! 
Bò nôwôżniészé wiodro w żëcym
je w naszich sercach, w naszim bëcym.

Ref. Szëk na te jiwrë je prostëchny
nôleżi w rãczkã chwôcëc szorëm,
farwny i mòcny, a letëchny –
òn wstrzimô gòrąc, a chòc sztorëm.

Zófka

Mòże dzes sã szrum òdbiwô,
żebë mógł sã kąsk rozerwac?
Mie cos z bëna wzéwô
pòza chëcze wërwac.

Fejn bë bëło jic na bale
abò na wòjarsczé bòje.
Le że jakòs wcale
nick sã tu nie dzeje. 

Ref. Në bò chtëżbë dlô ùceszbë
robił tak jak mie sã widzy?!
– Nëże hamùj! Sóm zaplanuj
z ùdbą wińc do lëdzy! 

Szkòda czasu na czekanié –
blós òd jinszich żãdac. Darmé 
to je wëzéranié
i mëszlenié marné. 

Zamiast so na zófce leżec
i jazgòlëc, że swiat w biédze,
dwignąc sã i òżëc
– pierszi stanąc w rédze!

Ref. Në bò chtëżbë dlô ùceszbë
robił tak jak mie sã widzy?!
– Nëże hamùj! Sóm zaplanuj
z ùdbą wińc do lëdzy!
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żëcô stegna zapëzglonô
wsebną mëslą òczarzonô
gwôsną dôką zdrok zakrëti
zataconé w bezpiek bëcé
òdeszlo czej szczestné widë
roznëkalë smroczné zwidë
samòtnégò żëcô spikù
sómlubnégò bëcô snikù

jes mie dala
snik farwniészi
jes mie dala
snik mądrzészi
jes mie dala
snik jasniészi
jes mie dala
snik pëszniészi

jes mie dala snik…

mòji kòchóny bialce na 10. roczëznã zdënkù 
8 lëstopadnika 2018 rokù

Róman Drzéżdżón

Jes mie dala snik…
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Jerzi Łisk

Wiérztë
Serdeczno Cebie witómë

Serdeczno Cebie witómë
Sënie Swiãti Matinczi
Co żużkôsz na sanuszkù
Jezëskù naj malinczi.

Serdeczno Cebie witómë
Zagòscë w najich sercach
Chcemë Ce kòchac wiedno
Tczëc wiérno w swòjich chëczach.

Serdeczno Cebie witómë
Nóm òbiécóny w raju
Kłóniómë Cë sã kórno
Bãdzë dërch w mëslach naju.

*** 
Ju sã zaczął nowi rok
Stëcznik w òczë nóm zazérô
Zôs ò rok jem starszi dzys
Nowëch farw żëcé nabiérô
W mrozny stëcznik
W mrozny miesąc
Pierszi rôz jô wcygnął lëftë
Mëmka mòja wspòmina
Czej sedzelë më kòl Kreftë
Że tej smiotë bëłë wiôldżé
Mróz za ùszë cygnął lëdzy
Zëma trzima za nosë
Takô le w wspòminkù sedzy

***
Nad naszima dargama
pò chtërnëch stąpómë
słuńce wiôldżé nieznóny
manną pòkriwô
cwëk bëcégò
a të nie zaùwôżôsz nijak
że le
spòsobã jedinym
wëgrac mòżna
czas zemsczégò wanożeniégò

Miłota prôwdzëwô
doch
jistnieje pò prôwdze
chòc corôz cãżi
pòstrzégô jã człowiek
nëkając nieòbmëslnie
bez jakże krótëchné
doczasné żëcé
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*** 
czej ce
sztorëm pònëknął
w stronë nieznóné
òstani stojącë
ë pòmëslë
jak nalezc stegnã
chtërną dóńdzesz do dwiérzi
w chtërne smiało
mdzesz mógł zaklepac
bez strachù
że nie òstóniesz
wpùszczony
do bëna

*** 
Ni mògã cë nijak ùlżëc
w niesenim krziża
chtëren ju niejeden człowiek
niesc mùszôł
Dzesątczi mëslów
szëmią w głowie
jak pòmóc
jak sprawic
bë redosc zazdrza
w òczë smùtné
bë ùsmiéch rozjasnił
zacësnioné lëpë
Ni mògã cë nijak ùlżëc
ale je chtos
chto mô taką mòc
Sygnie blós
pòprosëc Gò
Bò Òn
wszëtkò mòże

Chòcbë mie òczë wëdłëbelë

Chòcbë mie
Òczë wëdłëbelë
Ë tak mdã widzôł
Wicy òd tëch
Co le wzérają
W tamtã stronã
Gdze głëpòtë lëdzczi
Sëti brzëch

*** 
Z ùsmiechã na twôrzë
Nacéchòwóny dechã smiercë
Zagatóny w gãstwie bezjiscënë
Wëchwôlając ùdôwóną mądrosc
Wëkracziwającą sã z rãkôwa głëpòtë
Jidzesz na chajstã
Rozbijając łamiszczowati
Zbónk
Żëcô
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Chòcbë mie òczë wëdłëbelë

Chòcbë mie
Òczë wëdłëbelë
Ë tak mdã widzôł
Wicy òd tëch
Co le wzérają
W tamtã stronã
Gdze głëpòtë lëdzczi
Sëti brzëch

Stegna

Stegno
Pò chtërny
Starkòwie naszi
W kòrkach stąpelë
Niosąc wiarã
Na szchaniach żëcô
Trzimôj sã cwiardo
W zwònie
Ë mòwie
Co niese chwałã
Ò tim co bëło
A bëc jesz mòże
Co wiedno bãdze
Naszą nôdzeją
Ò tim co bëło
A bëc jesz mòże
Chòc prosto w òczë
Lëché wiatrë wieją

Nëkóm we wid

Ze skarnią rozżôloną
Nëkóm we wid
Jak mòra
Co òdżin widząc
Lecy tam
Dze ból
Dze zgùba
Dze smierc
Nëkóm wiedno
Ë wierzã, wiém
Że nie mdze kùńc
Czej pòpiół òstónie le
Na grëpce ti 
Téż mòże wzéńc jesz kwiat

Wieczórny zwón

Wieczórny zwón
Ju skùńcził swòjã piesń
Wieczórny zwón
Rozgłosył ju tã wiesc
Że żdajesz wcyg
Spragnionô mòjich słów
Że żdajesz wcyg
Na ùsmiéch mój.

Wieczórny zwón
Ju skùńcził swòjã piesń
Wieczórny zwón
Rozgłosył ju tã wiesc
Że żdajesz wcyg
Bë redosc dawac mie
Że żdajesz wcyg
Bë zabrac ce.

Zabierzã ce w daleczi snôżi swiat
Zabierzã ce dze miodno spiéwô 
ptôch
Dze mòrza szum ùkłôdô pëszną 
piesń
Dze wiater drëch òtuli nas. 

Zabierzã ce w daleczi snôżi swiat
Zabierzã ce dze miodno spiéwô 
ptôch
Dze słuńca wid wësëszi twòje łzë
Dze szczescô skra płomieniã 
wëbùchnie.
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za Macka, chtëren doch miôl gbùrstwò 
i baro dobrze sã zapòwiôdôl. Pipka trzézwiôl 
pò zrãkawinach dwa dni, ale bél ze se baro 
rôd, bò w „dobré rãce” dôwôl córkã. Z czasã 
na dobroc wëszla wszëtczim bòkã, bò Mack 
pòkòzôl swòjã richtich nôtëra. W nórce 
chëczë stoja péda, wòli ògón – na bialkã 
i dzecë, cobë gò kòżdi slëchôl, a bróń Bòże, 
czejbë bëlo jinaczi! Péda – to bél znak rzą-
dzeniô, wiôlgô mòc i tëli. 
Stazja, a jinaczi Môlô Mi, bò tak òni na niã 
we wsë wòlalë, zakòcha sã w swòjim Mackù, 
chtëren bél wësoczi i fòrsz, nosyl skórzaną, 
czôrną kùrtkã i jezdzyl na mòtórze Jawa. Kò 
wszëtczé bialczi sã za nim òbzéralë. Taczi 
zaradny a robòcy, co to mô nowé bùdinczi 
wëstawioné z pùstaka, chòc na terô pòkrëté 
to bëlo papą, to pózni sã na to co wrzucy. 
Chléwë fùl chòwë; mlécznech krowów, celãt 
i bùlów… Majątk, że blós pòzôzdroscëc.
Môlô Mi czëla sã baro achtnionô. Wiôldżé 
wieselé, kwiatë i riz na szczescé mlodim… 
Wszëtkò tak jak trzeba. Blós pózni, czej 
òna mëla kanë òd mléka i ji Mack dërch 
gôdôl, że bë miala je barżi szorowac, że to 
nie je tak jak trzeba, że wszëtkò mùszi bëc 
wëblãkrowóné a nié, że to mô jaczi òsôd, 
że pózni nie wiész, czemù òni cë ne dëtczi 
òd tegò biorą… Czedë òn w niã rzucôl kaną, 
òna zaczã krzëczec. Przedzar ji skórã na 
kòstce i krew sã la. Òna rzekla, że wszëtkò 
zrobila dobrze, ale òn jakbë nie wierzil i rzu-
cyl kaną jesz rôz ò gank. Wëlalo sã mlékò, 
a òna szla w chëczë. Czëla sã nijak, tak jakbë 
jã chtos bùdzyl z jaczégòs snieniô, ale òna 
– ùchwôconô nokcama szczescô nie chca 
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Kristina Léwna

Péda

Wszëtczim bialkóm na Kaszëbach! 

– Kòmùdno! – rzekla Stazja i szla dali. Lë-
dze nie òbzérają sã za se, czej bùten je taczi 
lëft – pòmësla, ale żëcé bëlo jinszé: cemné, 
czôrné i mialo wiele dzurów. Kòżdi sobie cos 
tam tlómaczil, a òna żëla z dnia na dzéń i ni 
mia sëlë, żebë cos z tim robic. Kòżdi mô swój 
zacht! Jeden wiôldżi, drëdżi môli. Wszëtkò 
cos znaczëlo, ale nié òna, bò co òna nibë mia 
znaczëc? Czim òna bëla: chtos? Ale chto? Kò 
òna dobrze wiedza, ale żëcé léze jinyma steg-
nama jakbë czlowiek chcôl, a chcôlbë, żebë 
to szlo prosto a równo. Co to mô bëc? Takò 
ùdrãka! Kaléczenié slów! A wszëtkò doch 
je prosté! Jasné! Kaszëbsczé i wòni chlebã 
i chróstã. Co za wiôlgô krëjamnota? Pludro-
wanié ò drëdżich na ùlżenié dnia. A dzéń: 
dludżi i nipòcy, wlék sã w nieskùńczonosc. 
Jakbë gò chtos prosyl, a ten sã dôl nabrac. 
Kòżdô gòdzëna sã sënã jak nudle do zupë. 
Wszëtkò mialo swój czas! Dlugò! Przë piéckù 
sedzenié – dlugò! 
– Wszëtcë më tak mielë! – gôda Elwartka, 
ale dobrze wiedza, że Stazje żëcé to nie bëlo 
żëcé, le ùdrãka, abò i co wicy. To rozdrapiwa-
nié jurzącëch sã renów. Ledwò sã cos zagòji 
a ju drëdżé je rozriwóné. Jak na kòle: wcyg 
nie wiész, co ce spòtkô.
Stazja ùrodzëla sã jakbë ze stôrą twarzą, 
bò dërch tak samò wëzdrza: splotlé wlosë, 
órindżi z bùrsztinu i ùsmiéch, jakbë nic nie-
zdrôdzający, taczi pól-smiéch abò smùtné 
przëtaknienié, jak kòl pùpë, chtërna dërch 
wërôżo zadowòlenié. 
Stôri Pipka przëjąl zrãkawinë i wëdôl Stazjã 
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wëpùscëc, bò wierza w milotã. Tã milotã, 
ò chtërny tëli czëla, że mùrë przënôszô, że 
wszëtkò móże i na kùńcu, że nawetka smierc 
pòkònëje.
– Stazja, czë të jes glupô, czë móże ze mną 
je cos nié tak? – spita sã ji mùter, ale ta 
spùscëla òczë i rzekla, że mdze mia dzeckò. 
Terô ju nie mdze tak, jak rëchli… Òn mdze 
dbôl… Kò to doch je czlowiek! – doda Môlô 
Mi, ale sama nie wierzëla, że òn sã zmieni. 
Jedno, drëdżé, trzecé dzeckò niczegò nie 
zmienilo, blós pòjawila sã péda, chtërna sto-
ja sztolc w nórce i nibë tak na kòta…
Kòtów Mack n ienawidzyl ,  gôdôl ,  że 
mają mëszë lapac, a nié pò stole lazëc. 
Darmòzjadë! – wrzeszczôl. Temù téż Stazja 
wiedno òpasowa, żebë òn blós na żódnégò 
kòta nie trafil, bò zarô gò chwôcyl i rzucôl 
na dak. Zwierzã jãczëlo i skòmlalo. Bòjalo sã 
wësokòscë. Mialo pòdkùloné ògón i szukalo 
drodzi na dól. Stazja bra drąg i pòdstôwia gò 
kòtu, chtëren schôdôl òstróżno i pòmale. 
– Nie rëczëta! – rzekla do swòjich dzecy, 
chtërnym żôl bëlo zwierzątka. – Kòtë są mą-
dré i wiele mògą strzëmac – dopòwiôda.
Wieczorë téż nie przënoszalë ji żódnégò 
wëtchnieniô. Zanim przëszla òd dojeniô 
krów i pòsprząta w kùchni, a pózni jesz w ła-
zence, tej ju ni mia sëlë, żebë zmówic pôcérz. 
Czasã ji sã snilo, że jã dërch gònią i wrzesz-
czą: Stazja! Jesz tegò ni môsz zrobioné?! Sta-
zja! A z tim czedë chcesz sã zmierzëc?! Pò 
taczi nocë bùdzëla sã zmòklô i midëch. Ale 
kùrë pialë i bùdzëlë bialkã. Ta zôs zwlekla sã 
z lóżka. Wszëtkò zaczinalo sã òd pòczątkù. 
Terô bëlë żniwa. Mack miôl wicy robòtë i ner-
wów. Dërch wrzeszczôl, że wszëtkò jidze za 
pòmale, że wszëtcë są zgnili i nieùklëczny… 
Stazja schôda mù z òczów, ale òn i tak jã 
wiedno namierzil i sã na niã wëdzar, że to 
przez niã jima tak pòmale jidze, że òna za 
malo robi, że je dërch prosnô…
– Të do mie gôdôsz, jak do zwierza! – òna 
sã òdwôżëla mù òdpòwiedzec i tim samim 
pòczëla pédã na swòji skórze. Mack òmiészôl 
ji prosto przez gãbã. I rzek, że ni mô wicy 
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mù pëskòwac, że jegò to nie òbchòdzy, co 
òna mô mù do pòwiedzeniô, òna mô robic 
i nick wicy! Òn tu na wszëtczich nie mdze 
sã ùrobiôl, òn téż le blós je czlowiekã i nie 
òbchòdzy gò, w jaczim òna je stónie, ni mô 
sã cążą zaslaniac. Òd terô mô so zapamiãtac, 
że péda nie je blós na kòta!
Stazja òbezdrza sã w szpéglu; wòlô skó-
ra przedzarla ji lësënã, kòl òka bél mòdri, 
spùchli  plachc, chtëren nabrzmiéwôl 
i zachôdôl na brwiã. Pòlożëla na to rãcznik 
ùmòczony w zëmny wòdze, ale to jakbë wca-
le nie ùjmòwalo bólu. 
W sobòtã Mack sã ògòlil i czësto òblek. 
Chwôcyl swòjã skórzaną kùrtkã.
– Gdze të sã wëbiérôsz? – spita sã gò Stazja, 
ale ten ji òdpëskòwôl, że ni mô sã intereso-
wac. 
– Aùtół më bë mòglë kùpic, tej jô bë so 
mògla z tobą wëjachac – òna napòmkla, 
a ten ji, że dżerë chòdzą piechti, że ni ma jesz 
tak dobrze, abë chtos swinsczé stwòrzenia 
wòzyl. 
– Të nie jes żódnô królewô! – òn dodôl 
i òdjachôl.
Kòl drëdżi mòtór wjachôl na pòdwòrzé. 
Mack wlôz w łazenkã. Zacząl smrodzëc, 
a pózni szed so legnąc.
Reno Stazja zôs mùszala pò nim sprzątac, 
jakbë òn sã nigdë nie naùczil robic tegò sóm. 
Nôprzód òstawil wszëtczé mòkré lumpë, 
a terô òsmrodzony cali szituz. Sóm baro lu-
bil czësto. Wiedno pòwtôrzôl, że to swiôdczi 
ò człowiekù, czë w chëczach je pòsprzątóné, 
czë nié. 
Kòl jednôsti gòspòdôrz sã wëgramòlil 
z wërów i rzek, że je niedzela i do kòscola 
trza nëkac.
– Jô dzysô nie jidã! – rzekla Stazja – bò je za 
ceplo i jô sã nie czëjã dobrze.
– Në, nie zmùszôj mie, żebë jô cë jesz mùszôl 
do kòscola prosëc! – wrzas Mack. – Kò të 
doch ni môsz nick jinszégò do robòtë! Chto 
mdze pózni dbôl ò twòje zbawienié? Co të 
rzeczesz Bògù: że cë sã nie chcalo?!
– Ale jô ni mògã sã pòkazac z taką mòdrą 

gãbą! – òznajmila Môlô Mi.
– Móżesz, móżesz! Staniesz so w krëchce, 
nicht nie zaùważi, a nie zmùszôj mie, żebë jô 
cë jesz mùszôl pòprawic.
Stazja zapakòwa jedno dzeckò do wòzyka, 
a dwòje starszich szlo stroną niegò. Dro-
ga kòscelnô wëdôwa ji sã pieczelno dlugô 
i mãczącô. Nodżi sã pùrgalë w piôskù, a kòla 
ùtikalë co sztócëk w tim mitczim piôskòwim 
pùlwrze.
Kòl kòscola doszed jã glos mòtóra, to bél 
Mack, chtëren téż na mszã przëjachôl.
Môlô Mi stanã so w krëchce i òpiarla pùklã 
ò zëmną scanã. Chlód ceglów przechôdôl 
na ji zmòklé calo. Bluzka klejila sã rôz do ni, 
rôz do scanë i to sprôwialo ji përznã ùldżi. 
Przed kùncã mszë, Stazja wzã dzecë i wëszla 
z kòscola tak, żebë sã nie mijac z żódnyma 
lëdzama, żebë sã ji blós nicht nie pitôl, co 
ji sã stalo w gãbã. Spùscëla glowã i prze-
karowa przez wies, pózni, jak ju sã dosta 
na „swòjã drogã” mògla leb pòdniesc. 
Dzecë nie rozmialë tegò, że nie dostalë nick 
miodnégò do picô pò kòscele, bò to doch 
bëlo nôwôżniészé w tim wszëtczim, że wied-
no w niedzelã Stazja kùpia jima pò wiôldżi 
bùdlë òranżadë. 
– A dzysô më nie jidzemë do krómù! – la-
mentowalë.
 – Na drëgą niedzelã jô wama kùpiã pò dwie 
bùdle picô, ale terô më sã mùszimë përznã 
pòspieszëc, bò doma je fùl robòtë.
Przë stole Stazja dozdrza, że ji Mack mô 
pògrëzlé calą szëjã i spita sã gò, gdze òn 
wczora bél i chto mù ne milosné znaczi zro-
bil?
– Në chëba nié të! – òdrzek ji frech i dali jôd 
zupã z kùrë.
– Co za knur! – pòmëslala Stazja, a serce 
ji zabòlalo. – Co jesz òna bë mògla robic? 
Kò wszëtkò doch krący sã blós wkól Macka 
i jegò gòspòdarstwa. òna doch sã nie liczi, 
ale żebë òn sã jinszą babã nasztramòwôl? Kò 
to doch je ju za wiele.
Stazja wsta òd stolu i szla so sadnąc pòd klón 
w cénią. 
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– Të môsz dobrze – rzek złoslëwie chlop. – Cë 
sã nawetka nie chce pò pôlniu pòsprzątac! 
Taczé zgnilé babskò, blós bë sedzalo 
a òdpòcziwalo. Jô so wząn niegòdzëjôsza! 
Môlô Mi nick na to nie rzekla. Nie chcalo ji 
sã z głëpcã gadac. Wëszla z chëczów i szla so 
sadnąc pòd stôri klón. òpiarla glowã ò bóma 
i zamkla òczë. Slëcha brzãczeniô òwadów 
i kôrkaniô kùrów. Wiater letkò zawiéwôl ce-
plim, letnym lëftã. W brzëchù pòrëszëlo sã 
dzeckò, a òna pòsmùka je swòjima zrobiali-
ma rãkama.
– Żebë të blós wiedzôl, mój mùlkù, jak 
tu je – rzekla pò cëchù do se – żebë të le 
blós wiedzôl – doda. – Żebë të blós nie bél 
dzéwczëcã… knôpi mają lżi. 
Pózni znëka so mùchã z nogów, chtërnã 
ùpiarce jã mãczëla. Pòsmùknã swòje ji-
kra i wëczëla nowégò żëlaka. Terô wiedza, 
czemù jã tak szpérë swãdzëlë a pieklë. Jesz 
jeden żëlôk wëwalony na wiéchrz, nabrzmia-
li i mòdri wil sã swòbódno midzë wlosama, 
chtërne chca so zgòlëc, ale Mack schòwôl 
przed nią swòjã maszinkã do gòleniô.
Z negò rozmëszlaniô wërwôl jã krzik dzecy, 
chtërne wòlalë mëmã na retënk, bò kòt.., bò 
mia ju przëczadzëc i òbezdrzec, co sã z jich 
kòtką stalo. 
Stazja ni mògla w to ùwierzëc: Mack òklôdôl 
kòtkã pédą. Pùfka sã ju nie rësza, le òstatnyma 
sëłama kladla lepk na pòdłogã, a ten jesz to 
zwierzã bil. – Nie mdze mie tu lazyl pò stole 
i z talérzów zlizywôl! Jô nie jem żóden pies 
i pò kòtach nie mdã jôd!
– Dôj pòkù! Òstawi! – wrzeszcza Stazja, ale 
ten nie zwrôcôl na niã ùwôdżi.
– To je twòja wina, bò miast sprzątnąc pò 
pôlniu, to të so szla pòd bómã sadnąc! 
Zgnilé, szczërzaté babskò! A jô tu! Jô so 
dóm radã! Jô wama wszëtczim ne rozëmë 
wëproszczã!
Môlô Mi chwôcëla kòta, ale Mack ji gò 
wërwôl i czadzyl z nim prosto w gnój: – Tam 
je jegò plac! – dodôl i òdpôlil mòtór.
Dzecë zdrzalë na leżącégò na gnoju kòta 
i baro krzëczalë. Chcalë pò niegò lezc, ale 

wkól bëlo fùl krewi i Stazja zakôza jima tam 
wlôżac. 
Póznym pòpôlniã wczwòrda sã stôrô 
Pipkòwô, bò ji bialczi na różańcu gôdalë, że 
Stazja mia czësto mòdrą gãbã. 
– Ala weter, dzeckò – rzekla stôrô – co òn 
cë zrobil?
– To nic, to ju sã rozchôdô! Dobrze, że òn 
mie òka nie wëtluk, tej to bë dopiérze bëlo – 
òdpòwiedza Môlô Mi i wzã stôrą do kùchnie 
na kawã.
– Jô nie przëszla na kawã, jô blós bëla ce-
kawô, czë ne babë nie zmiszlają, bò të wiész, 
to ju terô calô wies gôdô, że òn ce miôl 
pòbité. Za czim të dzysô do negò kòscola la-
zla? – spita sã stôrô.
– Bò òn mie kôzôl! 
Dzecë przëstąpilë do Pipkòwi, ale ta 
pòsznëkrowa pò taszach i rzekla, że jima nick 
nie przëniosla, że nie bëla w żódnym krómie 
i nick doma ni mia. Dzecë jã zaprowadzëlë 
do kòta, żebë òna chòc përznã pòradzëla, bò 
doch ni móże bëc tak, że jich Mimka na gno-
ju leżi. Òne bë jã zakòpalë i pózni pamiãtalë, 
gdze je zagrzebónô, a tak na nym gnoju…, 
chto mdze pózni wiedzôl, gdze i w ògóle.
– Co to mùszi bëc za sërélc, żebë cos taczégò 
zrobic! – rzekla stôrô, ale pò zwierzã na gnój 
so nie da.
– Pò Mimce chòdzą mùchë, wez cos z nima 
zrób! – prosëlë dzecë, ale stôrô chwôcëla je 
za rãce i zaprowadzëla bënë. Pòmògla jesz 
Stazji wëdojic knadżi i zebra sã pòd dodóm.
– Jô ce òdprowadzã – zabédowa Môlô Mi, 
ale stôrô dzãkòwa i gôda, że nie trzeba, że ta 
sã mô jic lepi legnąc a òdpòcząc.
– Jô ce òdprowadzã tam, do przéczny drodżi, 
to nie je dalek – òznajmila i pòda stôri tak pò 
cëchù satkã, żebë dzecë nie zmerkalë a pózni 
nie rzeklë Mackòwi.
– Nic mie nie dawôj! – rzekla stôrô. – Òn cë 
za to werżnie, a to nie je tegò wôrt!
– Wez, a nie jiwruj sã terô, bò dzecë mù rze-
ką, że të z taszą lazla dodóm – òdpòwiedza 
pò cëchù Stazja i przëlożëla wskazëjący pôlc 
na lëpë.
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W taszi bél wek zylcu i dwadzesce jajów. Sta-
zja wiedza, że Pipkòwò mô dobré serce, ale 
nigdë nie trzimalë sã ji dëtczi, ni mia rãczi do 
gòspòdarzeniô. Wëda wszëtkò w pôrã dniów, 
jakbë miesąc miôl dwie niedzele i zôs żda za 
emeriturama.
Pòd kùńc drodżi bialczi sã rozeszlë. Stôrô rze-
kla: „Z Bògã!”, ale pò tim, co dzysô widza, to 
ju sama nie wiedza, czë jesz mô jaczi cwëk 
to ji „Z Bògã”. Szla drawò dodóm, a w glo-
wie ùklôda so to, co swòjémù chłopù pòwié: 
czë mô mù rzec prôwdã, czë nié? Móże gò 
lepi nie mdze denerwòwa? Móże mù ò tim 
rzecze, ale tak jakòs pól prowdë abò përznã, 
a to ùdô, że wszëtczégò nie czëla, abò ze-
pchnie na swój slabi wid. Kò sama nie wie-
dza, ale cos rzec mùszi. – Żebë blós nen ji 
sã nie zdenerwòwôl a jaczégòs zawału nie 
dostôl abò co – mëslala.
Timczasã Stazja sadla so na miedzã. 
Òbzéra zachòdzącé slunuszkò i przëzéra 
sã mòdrôkóm, chtërne òstalë na lëdzënie. 
W lepie mia szum. Wrôcalë do ni słowa 
wëpòwiedzóné przez chlopa; nieùklëcznô, 
cz id lô,  n iepòradnô,  zgn i lc ,  szmùra, 
niedoczegùs… Slowa krążëlë pò glowie 
w jednym wiôldżim wirze i nie chcalë nijak 
òpùscëc lepa. Bialka chwôcëla sã za ùszë, 
jakbë nym szëkã chca je zahamòwac, ale ni-
jak to sã ji nie ùdôwalo. – Czë òna naprôwdã 
takô je? – pita sã sama se pò cëchù i ju sama 
nie wiedza, co bëlo prôwdą, a co nié. 
Czej doszla do chëczów, ùrzasla sã baro, 
bò nie bëlo dzecy. Wòla je glosno, ale nicht 
nie òdpòwiôdôl. Wòla jesz barżi i òbeszla 
cale gòspòdarstwò. Dzecë stojalë kòl gnoju 
i òbmiszlalë, jak scygnąc swòjégò kòta. 
– To bëla baro dobrô kòtka – rzekla Stazja 
– takô łownô a czëstô. Szkòda. Naprôwdã 
szkòda! Dzecë przëcësnãlë sã do mëmë, a ta 
pòsmùka je pò glowach.
Mack nie przëjachôl dodóm na noc. Dopiérze 
reno zacząn sã wëdzerac na pòdwòrzu. Zôs 
tluk knadżi i rzucôl wãbórkama, jakbë jinaczi 
to sã nie dalo. 
Òb wieczór zôs przëcësnã do nich Pipkòwô, 

ale tim raza Stazja nie bédowa ji kawë, bò 
wiedza, że Mack nie lubi, czej òna sedzy 
z mòką. – Jakbë tegò të ni mògla chlap-
nąc tak, prosto, jednym szlukã i lezc dali! 
– wiedno ji pòwtôrzôl – co za òlér z jedną 
taską kawë! Sedzy a sã delektëje! Blós czas 
marnëje i nick wicy!
Stôrô wzã Môlą Mi na stronã i pòwtôrzô, co 
we wsë lëdze gôdają: że ten ji zajéżdżô do 
gdowë pò Michù, że òn sã tam richtich jak-
bë wprowadzyl, że jezdzy z Michòwą na nym 
swòjim mòtórze, jakbë bél kawalérã i ….
– Nie gadôj mie ju tegò! – òznajmila Stazja 
– mie naprôwdã tëch nowòsców ju sygnie!
Ale wieczór Stazja òznajmila Mackòwi, że òn 
sã lëchò férëje i że òna je w stanie wszëtkò 
strzëmac, ale nié cëzy babë. Ten dostôl sza-
lu. Wrzeszczôl, że to wszëtkò przez nã stôrą 
czarownicã, chtërna tu dzysô bëla, biédną 
i falszëwą Pipkòwą.
– Jô jem bialka stwòrzonô do kòchaniô! – 
rzekla mù Môlô Mi i widza, jak òn òbzérô sã 
za pédą.
– Të szukôsz?! – rzekla rwónym glosã, ale ten 
nie spòdzéwôl sã, że cos ni móże stojec na 
swòjim placu.
– Biją slabi! – rzekla i zamkla dwiérze.
Pózni czëla, że òn wëjachôl mòtórã. Òna krzë-
cza. Milota żëcô! Wiôldżé co? Ùpòkòrzenié 
i cãżôr. Robòta i pieklo. Wszëtkò w jednym 
kòcle. Ale żôl ji bëlo, że òn wëjachôl. W glowie 
rojilë sã mëslë, chtërnëch ni mògla ùspòkòjic. 
Widza jegò i jã. Dwòje szczestlëwëch lë-
dzy. Ùsmiónëch i zadowòlonëch z żëcô, jak 
na tã wiadomòsc. Bezradnosc z cerpieniã 
pòrodowim milëlë ji w lepie. Przëjacha do-
dóm i wëjã dwalatną Agniészkã z wòzyczka, 
żebë zrobila plac swòji sostrze.
– Nic nie jes wôrt! – rzek Mack – nawetka 
knôpa të nie jes w sztãdze ùrodzëc!
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„Glejôczi to karno gùczów westrzódkòwi sy-
stemë nerwów pòchòdzącé z mòdrzéniowëch 
kòmórków“ – jô wëczëta w internece na drë-
dżi dzéń. Le jak to? Dlôcze? Prawie Òna? Jô 
nie chca w to wierzëc. Równak to bëła prôw-
da. Nie wiém czemù, le taczé dosta zadanié 
– zmierzëc sã z tim wszëtczim.    
 
Jô nie lubia Ji òd pierszégò wezdrzeniô. 
Mòże to stereòtipë wlazłë mie tak mòckò 
w pòdswiądã, że miała jem dorazu swój 
pòzdrzatk na to, co pózni òkazywało sã 
czësto jinszé. Dopiérze z czasã jô sã naùczëła 
jich wëzbëwac. Gwësno te czerwòné włosë, 
tedë jesz dosc krótczé, tak do szëji, zdôwałë 
mie sã falszëwé. Jô widzała, że Òna je 
ùwôżnô, dało sã to wëczëtac z Ji òczów.
– Nie je to czasã chòroblëwô ùwôżnota? 
I czë ten miłi ùsmiéwk nie je przeniewiérny? 
– chòdzëłë mie pò głowie pëtania.
Pò prôwdze nie wiém czemù, bò tegò dnia 
jô pòznôwa wiele wiãcy lëdzy. Dlôcze to 
Òna rzucëła mie sã w òczë? Dërchã nad tim 
mëszlã.
To béł rok fùl zmianów. Nowô szkòła, 
nowô klasa, nowô wëchòwawczëni. Nowé 
òbrzészczi. Nowi etap w edukacji. A téż 
w żëcym. Ni ma sã co dzëwic, liceùm to czas, 
w jaczim kùńczimë bëc dzecama, stôwómë 
sã corôz barżi òdpòwiedzalną  młodzëzną. 
Na ògle tak je. Tedë pòznôwómë téż nowëch 
drëchów i pierszé miłoscë. A mie trafiła sã 
klasa, w jaczi niewiele bëło knôpów.
– Në jo, humaniscë...” – jô so pòmësla. – Ce-
kawô jem, czë më sã tuwò nie pòzjôdómë, 
same dzewùsë...
Biwało rozmajice. Kùńc kùńców nie bëło 
równak tak lëchò. Kòżdi nalôzł plac dlô se 

Karolëna Serkòwskô

Martina

i zjiscywôł sã pò swòjémù – jeden we wnetk 
nick nierobienim, jiny w szukanim sebie, 
a jesz jinszi w zwëskiwanim z bòkadoscë 
nôùczi, jak leno sã dało. Do tegò trzecégò 
karna nôleża prawie Òna.
Mòje mëslë w pierszim dniu nôùczi, zarô pò 
zaczãcym szkòłowégò roku, bëłë zgùbné. Ji 
ùsmiéch béł żëczlëwi. Chùtkò pòkôzała swòjã 
chãc do dzejaniô, do òrganizowaniô, do 
wëmësliwaniô, do pòmôganiô... Bëła cëchô 
i skrómnô, le òdwôżnô. Òbëczajno i ser-
deczno, le maklewno włącziwała sã w żëcé 
naszi klasë, a téż szkòłë. Wiedno brała ùdzél 
w wôżniészich ùroczëstoscach. Nie wdôrzóm 
so, żebë czedës òdmówiła pòmòcë, nawetka 
drëchòwi, co „nie zdążił” òdrobic domòwégò 
zadaniô na czas.
Më sã nie trzimałë wcyg razã, jak czasama 
je z drëszkama „na smierc i żëcé”. Przënôm-
ni nié w tim czasu. To jesz miało przińc. Më 
sã baro pòlubiłë. Czë to przë òrganizacji 
jaczégòs przedstôwkù, czë przë szkòłowëch 
rozegracjach, czë òbczas czekaniô na ùczbë. 
Miała jem czëcé, że më sã dobrze rozmie-
jemë. Że mómë pòdobné wezdrzenié na 
swiat, chòc, pòdług mie, më sã baro ji-
naczëłë. Czasã je tak, że chtos pòchôdô 
z „jinszégò swiata” jak të, le czej z nim kôr-
bisz, cos taczégò wisy w lëfce, że mòżesz 
z nim gadac ò wszëtczim. Ò wszëtczim më 
nie gôdałë, le jô wiedza, że to bë sã dało.
Trzë lata chùtkò zminãłë. Jak jô bëła 
dzéwczëcã, starszi lëdze mie gôdelë, że 
czej chtos kùńczi spòdleczną szkòłã i za-
czinô pòstãpną, tej to jidze corôz chùdzy, 
a przënômni tak sã nama zdôwô. I pò prôw-
dze, sama jô nie wiedza, jak to sã stało, że 
przed nama bëła ju matura i, jak to sã mą-
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drze pòwiôdô, „egzamin dozdrzeniałoscë”.  
Dlô Ni nie bëło przibiorów, z jaczima bë so 
nie dała radë. Ze mną to co jinszégò. Nôbarżi 
jô mia strach historii. A matizernoga! Jak te 
datë mie nie chcałë jic do głowë! Jô je do 
ni pcha i pcha, a òne, chòc długò wchôdałë, 
baro chùtkò wëpôdałë. A terô zrozmiec, 
ò co szło w tëch wszëtczich rozjimnotach, 
pòdzélach, chto jaką wzął zemiã i chto kòmù 
pòdlégôł! Cãżkò mie z tim bëło. Le miała jem 
szczescé. Òna òbieca mie pòmòc.
– Bãdzemë pòtikac sã regùlarno, co tidzéń, 
wiedno w piątk pò ùczbach – rzekła mie, czej 
jô sã jadłobiła, że ti maturë nie zdóm. – Jô 
bãdã przëchôda pòd twój dodóm i wkół lasu 
bãdzemë miałë szpacérã. Nasze mùsczi sã 
dotlenią. Chòdzącë, bãdã tobie wszëtkò z ti 
historii wëkładac. Mómë jesz czile miesãcy. 
Ùdô sã. Dlô mie to téż bãdze pòwtórzenié.
Tak téż sã stało. Je wiedzec, że òkróm hi-
storii, më miałë jesz jinszé cekawé tematë. 
Tëch wanogów bëło dosc tëlé, më mògłë 
sã lepi pòznac, dowiedzec sã kąsk wiãcy  
ò sobie. Mie sã zrobiło cepło na sercu, czej 
jem zmerka, że mògã ji wierzëc. A jak Òna 
mie wszëtkò wëwidnia! Historiô zaczinała 
bëc dlô mie cekawą òpòwiescą ò dôwnëch 
czasach, a nié leno zbiérã datów. To béł 
piãkny czas. Maturã z historii jô zda. I jô jã 
nawetka pòlubia. Bò jak sã do czegòs abò 
kògòs przënãcymë, to zaczinómë to cos abò 
tegò kògòs lubic. Taczi dokôzënk je w mòji 
ùlubiony ksążce.
Òna téż jã lubia. I baro lubia czëtac.  Wiele 
czëta. Wiele wiedza. Bëła baro mądrô, chòc 
nigdë sã nie mądrzëła. Nasza znajemnota 
nie skùńczëła sã na wëżigimnazjalny szkòle, 
jak w wiãkszoscë przëtrôfków. Terô òna sã 
dopiérze zaczã rozwijac. To bëło pòspólné 
chòdzenié na zôbawë. Fòtograficzné se-
sje.  Kùlanié sã w jesennëch lëstach. 
Wëjazdë za gard. Szukanié nowégò czitla. 
Płëwanié w basenie. Gòtowanié. Szma-
kanié restaùracjowégò jestkù. Picé wina. 
Òtmikanié gò bez òtmikacza. Dobiéranié 
pasownégò òbleczënkù i malënkù. Gôdczi 

do pózna. Smiéchë i ùsmiéchë. Szpòrtë. 
Òpòwiôdanié ò òstatnëch zdarzeniach, 
krëjamnotach, nôdzejach, snieniach. Dorô-
dzanié w stojiznach bez wińdzeniô. Szuka-
nié wińdzeniô. Pòcészanié. Wësłëchiwanié. 
Nieòbtaksowiwanié. Òdwiédzanié. Skłôdanié 
żëczbów. Dôwanié darënków. Pisanié dedi-
kacjów w ksążkach. W jedny z nich Òna mie 
napisa:
Nasze żëcé je jak ùcékającô bana…
Wiedno gdzes ji pòspiéwno…
I wiedno gdzes sã spózniwô…
Czasama przejéżdżiwô przez stacyjczi, te 
nôpiãkniészé…
Nie widzy môłëch rzeczi…
Chtërne sprôwiają, że nasze żëcé je taczé 
piãkné
Czasã na wiôldżich stacjach przez rutë 
òbzérómë tłok…
Lëdzy, co przëchôdają i òdchôdają…
Łizë z rozestaniów…
I ùsmiéchë przë przińdzenim nazôd…
Na rozmajitëch stacjach splôtiwają sã nasze 
lejinë żëcô
Nierôz mòckò plączą sã, bë jistniec w jedno-
ce…
I ju do kùńca òstac razã…
A czasama nadchôdô rozdarga…
Snôżé banë naszich gónów i snieniów…
Naszi wiarë i nôdzeji…
Sprawi, żebës wiedno miała przesuwnice 
swòjégò kawla…
Bës dzãka swòjim gónom miała w se cepło 
I wseczëca… i nigdë nie czëła, że stojisz sóm-
no  
na jaczis stacyjce… bò wiedno naléze sã 
chtos, 
Chto z Tobą pòczekô…
I tak minãło nama wicy jak dzesãc lat. Më 
znałë sã na tëlé dobrze, że ju pò wezdrze-
nim jedna wiedza, co mësla drëgô. Słowa nie 
bëłë brëkòwné. Dlôte tegò dnia Òna zarô wi-
dza co je lóz.
– Le spòkójno, nie zdrzë tak na mie, jô jesz 
nie ùmiéróm! – rzekła dorazu pò tim, jak 
òpòwiedza ò ti chòroscë. – Z tim mòżna 
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dobëc! Przënômni na jaczis czas… – dali mie 
pòcésza. 
– Ò co tuwò jidze? – przëszła mie mësla. – To 
Òna pòcesziwô mie, miast żebë jô pòcésza 
Jã? Doch to Òna je chòrô, nié jô!
Le pò prôwdze nie bëła jem w sztãdze Ji 
pòceszëc. Nawetka nick pòwiedzec. Spadło 
to na mie jak wiôldżi stolemny kam. Taczi, 
co nie je do ùdwigniãcô. Le Òna ju sã z tim 

pògòdza. Bãdze biôtkòwac. Chce dobëc. 
Nie pòddô sã. Móm sã ùspòkòjic… Ji słowa 
òdbijałë sã òd mòji mùskòwi kórë i twòrzëłë 
pògłos nié do ùcëszeniô.
„Glejôczi to karno gùczów westrzódkòwi 
systemë nerwów pòchòdzącé z mòdrzénio-
wëch kòmórków“ – jô wëczëta w jinterne-
ce na drëdżi dzéń. Le jak to? Dlôcze? Pra-
wie Òna? Jô nie chca w to wierzëc. Równak 
to bëła prôwda. Nie wiém czemù, le taczé 
dosta zadanié – zmierzëc sã z tim wszët-
czim. Tak zaczął sã nowi rozdzél w Ji żëcym. 
I mòje kòrzëstanié z Ji bëtnoscë. Z ùsmiéchù. 
Z mòżnotë braniégò ùdzélu w Ji żëcym. 
Òbzéranié ti cãżczi biôtczi. Zdzëwòwanié Ji 
sëłą. Mądroscą. Zgòdą. Pòkòrą. Wcyg chcała 
wiedzec, co ù mie. Nie dôwa pò sobie pòznac, 
że nót je szëkòwac sã do òdéńdzeniô. Òna 
czëła, że ta bana nie mdze za długò stojała na 
banowiszczu, chòc tak spòsobno sã na nim 
razã czekô.
Żëcé sprôwiô nama niespòdzajnotë. Na 
niechtërne zdarzenia czekómë. Rechùjemë 
lata, miesące, dnie, gòdzënë, minutë do jich 
zjisceniô. A tedë zdôrzô sã, że nie przëchôda-
ją. Pitómë: dlôcze? Doch më robilë wszëtkò 
jak sã słëchô. Òdpòwiedzë téż ni ma. 
I mùszimë to òstawic abò samémù sobie 
dac przëczënã. Są téż taczé sprawë, jaczich 
mómë strach. Nie czekómë na nie, a wiémë, 
że òne w kòżdim sztócëkù mògą przińc. Nie 
chcemë w nie wierzëc. Le òne przëchôdają. 
Mòżemë sã nie zgadzac, to nick nie dô. I ni 
ma co szukac nowëch òdpòwiedzów.
Stojã nad Twòją kùlą. Wid ju zgasł. A jesz 
pamiãtóm ten ùsmiéch. Plachcowatą skarń. 
Swiécącé òczë. Czerwòné loczi. I dobré 
serce. Zdrzącë na Twój òdjimk ze slëbù, 
na jaczim wëzdrzisz jak Zelony Janiół Żëcô, 
wierzã, że bãdze tak, jak Të mie żëcza lata 
temu na Gòdë: 
Żebë bëło cepło, nié zëmno.
Żebë chtos nie zgasył widu.
Żebë pòmaklac niepòmaklónëch sztótów
i żebë widzec przińdnotã i ùszłotã […].

    Òdj. ©zix777 - stock.adobe.com
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Aleksander Majkòwsczi chwôlił Remùsa 
za to, że: „Gôdôł òn [...] rzetelnie pò 
kaszëbskù», a to co òstawił napisóné: „pi-
sóné bëło czësto pò kaszëbskù, a nié, jak to 
naszi lëdze zwëczajnie piszą, pół z pòlska, pół 
z kaszëbska – co je smiéchòwiskã, jak kòżdô 
niedowarzonô rzecz». Taczi z pòlska pò 
kaszëbskù pisanié Florión Cenôwa pòzywôł: 
„czidanié”. Dzysészi kaszëbsczi ùtwórcë co-
lemało wszëtcë nôpierwi gôdelë pò pòlskù, 
a tej jaż pò kaszëbskù, bez to sygają za 
pòlsczima słowama, czej jima kaszëbsczich 
felëje. Jô so móm za ùjmã, że tu bãdã téż 
kąsk „czida»”. Ò to prawie jidze, żebë bez to 
„czidanié” do kaszëbiznë nie wprowôdzac 
pòlsczi òchëbë. Pewno że ùstôw ò pòlsczim 
jãzëkù płacy i w kaszëbsczim! Czejbë mój 
Procëmnik Adóm Hébel bezzmiłkòwò pò 
pòlskù pisôł: „jakiekolwiek by one były” 
(a nie: „nie były”), tej bë pò kaszëbskù 
nie napisôł: „jaczé òne bë nie bëłë”, bò jô 
rozmiejã, że prawie chcôł rzec: „jaczé bë 
òne bëłë”, a nié: „nie bëłë”. I ti wszëtcë, co 
tak gôdają i piszą pò kaszëbskù, a tej jesz: 
bãdze nabór...; weznã sã za pisanié; trzecô 
edicjô festiwalu; w òparcu ò; póczi co... 
przenioslë ne òchëbë z pòlsczégò jãzëka do 
kaszëbsczégò. Nie bãdã tu ju przëpòmina 
ti gôdczi ò slosôrzu, co tej zaczinô robòtã, 
czej dobrze rozmieje dzejac swòjima stat-
kama. Pò slosôrzu, szewcu, chirurgù pew-
no sã wszëtcë spòdzéwają, że swòjima 
nôrzãdzama rozmieją dobrze méstrowac. 
Czemù ti, co piszą i gôdają zawòdowò, dët-
czi za to pòbiérają, mëszlą, że nie brëkùją 
jãzëkã, swòji zawòdowi zachë, dobrze znac? 

Ana Skòtnickô

Ò kaszëbiznie jesz rôz  
(òstatny rôz)

Są tak zgniłi czë tak bùszny, że nie zazérają 
do normatiwnëch słowarzów?
W zesôdzaniu zdaniów nierôz bë wëstar-
czëło, żebë przestawic szëk słowów, żebë to 
sã ùłożëło w kaszëbską melodiã.
A terôzkù ò ny całi òwrzeszczony ska-
to logi i ,  co to jã  tak lëdają  dzysész i 
ùtwórcë. Pewno sã zapatrzëlë i zasłëchelë 
w gòmbrowiczowsczégò parobka i  są 
pewny, że górowac mùszi szmaka proleta-
riacëznë, bò to je ta prôwda, a kùńszt wëso-
czi nôleżi sã spichac na zberk, bò to nie je 
prôwda. Nôbarżi artisticzné słowa to są dlô 
nich wszelejaczé koprolalia (wëbôczta mnie 
Czëtińcowie to „czidanié”). A czej jô ju do te 
doszła, tej le krótkò rzeczã, że jô sã pewno 
móm ùczoné z jinëch ksążków, bò w mòjich 
je napisóné, że karna zwãkòwé -TorT > TarT 
– prawie w kaszëbiznie są pòswiôdczony 
do dzysdnia, chòcbë w pòzwach: karw (bik, 
bùla), Karwińsczé Błota, Karwice, Gardno, 
Starogard i jesz pôrã. Kùrwë ni ma. I jô bë 
nie chca ji widzec ani czëc nigdze. Chto baro 
je ji spragłi, niech sobie jidze w jaką szaru-
znią, pòsłëchô, naceszi sã, le niech tak nie 
gôdô w òglowim òbmiescu. Lëché je to, że 
ti, co ùstôw ò pòlsczim jãzëkù ùchwôliwelë, 
sami ny lëterë prawa nie ùwôżają. Lëché je 
to, że bez sromòtë gôdô tak profesór, ksądz, 
pòseł i pòsłónka, a jesz dama-pisôrka. Czasã 
jaczégòs trenera abò Òwsiaka pòcygną do 
sądu, ale ò premierze rzeczą, że to bëło „po 
męsku”. I niech mie Wasta Adóm Hébel nie 
przekònywô, że w kaszëbiznie to sã mùszi 
nalezc, czej pò pòlskù tak „wszëtcë” gôda-
ją. Chwała Bògu, wszëtcë nié! Jednégò (!) 
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szewca jô znajã, co nigdë nie klnie. Klniãcô 
pò kaszëbskù jô téż nie lëdóm, ale czejbë 
to nie bëło no straszné słowò „diôbéł”, le 
jaczis ekwiwalent, nôlepi jaczis „letczi” 
a wëmëslny, mògłobë mnie sã widzec! Mie 
je szkòda, że wkół je czëc wiele wëznôwô-
czi permisywizmu, a „królewiónczi” są na 
swiece – w Pòlsce, i nijak nié w kriształowi 
kùlë. Dokôzelë tegò badérowie (www.rjp.pl): 
86,3% badónëch rzekło, że nôbarżi zawôdza-
ją jima plugawé, sprosné słowa. Pewno, że 

je lżi żgnąc spieklonym słowã, niżle to samò 
pòwiedzec równowôrtnotą, „ògródkama”, 
nadpòmknienim. Ale prawie pò tim je 
pòznac ARTISTÃ. Jô sã tegò spòdzéwóm, 
żebë artisticzny kùńszt chwôlił inteligencczi 
etos, dobré wëchòwanié, szëkòwné maniérë, 
piãknosc i redotã, finezyjny jãzëk, kaszëbsczi 
jãzëk, a nié plugastwò i „czidanié”! 
Jak to je skansen, tej jô chcã w nim bëc!
Chto jesz? 

 

Karolëna Weber

Wiérztë

Sztrąd

Rozskòscérzoné parmienie słuńca
Pôdającë na òbarchniałą òd zeleni wòdã
Malëją déle płënącé w głãbinë
Ùkłôdającë samòtny labirińt na dnie
Arastnëch fawnëch roscënów
Rozkłôdają sã, czernieją, dżiną
Jich ni ma
A sztrąd blós chlëchô.

Wiater

Krãcëszk rozwiéwô ji klatë
Wchôdô bënë.
Czëje
Co widzy bez krwawé pòwieczi
Zamkłé na wiedno.
Spôdô
Rwiącyma strużkama
Pò ji młodim cele
Gnije.
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Dosta jes na ùrodzënë dwa „malënowé” 
darënczi: Wejrowsczé Mùzeùm wëda-
ło Twój zbiérk dolmaczënków pòezje 
Bòlesława Lesmióna W malënowim 
chróscewim i wëbróné baladë*, a malëno-
wi tort… Lubisz malënë? Kò niechtërnym 
òne mòckò kòjarzą sã z Kaszëbama.
Tort béł widzałi i smaczny, jem bëła mòckò 
pòrëszonô i czëła sã ùczestnionô taczim 
tortã. Malënë lubiã jesc i za dzecka wiele 
robia kòl malën. Jem sã wëchòwa w Szla-
checczi Kamińcë, dze bëłë plantacje malën, 
leno më gôdelë „malënë” téż na jinszi 
czerwòny brzôd, na jaczi na nordze gôdają 
pòtrôwnicë. Dlô mie pòtrôwnice roscą „pò 
trôwie” a malënë „w krzach”.

A ne lesmiónowé malënë? Długò jes robia 
kòl dolmaczeniô jegò dokazów?
Nôprzód mia jem skaszëbioné baladë. To 
nie bëło tak, że jem przësadła do zapla-
nowóny robòtë skaszëbieniégò wiérztów. 
Jem czëtała Lesmióna, jakbë frisztëk jad-
ła abò malënowi tort, abò lëft wcyga. 
I tedë naszła ùdba – brëkùjã to napisac 
pò kaszëbskù. Pierszô bëła balada Òblek. 
To bëło baro dôwno, jô jesz sztudéro-
wa. Pózni Smiercë, Alcabón. Te trzë bëłë 
òpùblikòwóné w tomiczkù z wiérztama 
Kropla krëwi. Dërgnienié. Pózni całow-
ny cykel W malënowim chróscewim i na 
kùńcu Mak i Smòluszk. Mòże rzec, że òd 

Robiã to, co kòchóm…
Z Idą Czajiną z leżnoscë roczëznë Ji ùrodzënów, co 
fejrowónô bëła 9 lëstopadnika 2018 rokù w Mùzeùm 
Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wej-
rowie, gôdô Róman Drzéżdżón.

pierszi skaszëbiony baladë do dzysészégò 
wëdaniô ksążkòwégò mògło warac kòl 20 
lat. W timczasu, midzë régama, pòwstôł téż 
skaszëbiony Szekspir i wëdóné pòsobné to-
miczczi wiérztów.  Skaszëbienié Lesmióna 
bëło barżi dlô mie jak dlô lëdzy. Mie sã wi-
dza wiérzta, to jô brëkòwa, cobë jã skaszëbic. 
Dopiérkù pózni dochôdałë mëslë, że może to 
je tëli wôrt, bë pòkôzac je lëdzóm.

Szekspir, Lesmión… jaczé dokazë a jaczich 
aùtorów jes bë chca przedolmaczëc na 
kaszëbsczi?
Jesz je w robòce Norwida Piestrzéńc wiôldżi 
wastny. Nie wiém, czë jô to dóm radã zrëch-
towac. Jô bë sã jesz rôd wzã za skaszëbienié 
snôżi pòezje Jana Twardowsczégò. Le chto to 
wié, czë je mie to namienioné?

Jaczich kaszëbsczich aùtorów lubisz czëtac? 
Jô lubiã wszëtkò czëtac: Kristinë Mùzë 
Mamòta, na chtërny sã wësztôłcëła mòja 
pòetnô wrazlëwòta i mój artisticzny szpédżelk. 
Kò jesz ùsôdztwò Jana Zbrzëcë. Krótkò przed 
smiercą móm jemù rzekłé: „Wedle mòjégò 
ùkòchaniô pòezje – w lëteraturze pòlsczi 
je Norwid a w kaszëbsczi – Zbrzëca”. We 
Gduńskù, na Jegò aùtorsczim pòtkanim, recy-
towa jem Jegò wiérztë i móm tej dostóné wiôl-
dżi skôrb: òsoblëwą, apartną dedikacjã w Jegò 
ksążce. Lubiã téż Stanisława Janczi pòezjã 
i prozã, zawòłónégò pisôrza i pòetë, a téż 
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wiôldżégò  Jana Drzéżdżona. Jô krziwdzã 
tëch, chtërnëch nie wëmieniwóm, leno to 
pò prôwdze bë bëła długô lëtaniô…

Môsz co swòjégò „w szëflôdze”?
Dzysôdnia ni móm w szëflôdze, le w kòm-
pùtrze lopk z pòzwą „twórczosc”, dze je czile 
wiérztów w gromadze, co żdają na swój czas.

Widzec je, że całim całã a całą dëszą prze-
żiwôsz recytacjã pòezje. Czarzisz widzów 
słowã a rëchã. Rozmiejesz przëcygnąc jejich 
bôczënk. Jakùż do te sã rëchtëjesz? Mòże 
czile pòradów dlô młodëch artistów.
Pierszô zacha: recytëjã to, co mie sã widzy, 
co kòchóm. Czëtóm ùsôdzk dzesątczi razy, 
cobë dobrze zrozmiôc, przemiknąc czëcama 
w czëca ùsadzoné w teksce, nacéchòwac 
kòżdą wichlënã na pëskù i w kòżdim łisk-
niãcym òczów – to je takô robòta i kùńszt. 
Dérëje dichtich czasu i brëkùje zacht 
mòcnégò bicô serca.

Na roczëznã jes przëjacha ze swòjima 
szkòlôkama z Liniewa, jaczi zaprezeńtowelë 

gòscóm czile kaszëbsczich tuńców. Widzy Cë 
sã robòta w szkòle? 
Baro mie sã widzy. Drãgò bëło wiétrzny młin 
mòji nôtërë wcësnąc w szkòłowé prawidła 
i długò ni mògła jem nalezc placu dlô se. Jem 
ti ùdbë, że w Liniewie i Głodowie je nen plac. 
Na pògrańczim Kaszëb i Kòcewiô. Nie je letkò 
bëc szkólną kaszëbsczégò jãzëka, ale jinszim 
szkólnym téż nie je letkò. Nijak nie mdze 
tak, że zarô wszëtcë mdą kòchelë tã kaszëb-
ską kùlturã. Drëdżé tëli je, co ni mòże na niã 
zgarac. Dëcht jak dze jindze. Równak tu mie 
namienienié szmërgnãło. Tu je mój chlébk 
i mój kawel. Robiã to, co kòchóm, dzejóm dlô 
kaszëbsczi kùlturë. Ùczã pisac, czëtac, gadac, 
recytowac, tuńcowac, wëszëwac. Robiã tëli, 
co mògã, cobë achtnąc wiele sã dô hewòtné 
młodé serca i dësze do ùkòchaniô kaszëbiznë.

* W malënowim chróscewim, wëd. Mùzeùm 
Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi 
we Wejrowie, Wejrowò 2018. Wëdanié 
zbiérkù wspiarła Gmina Kartuzë ë Kartësczi
Pòwiôt 
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Słowa ti wiérztë są swójnym wizrã, ale 
téż rôczbą do bënowégò swiata Wandë 
Czedrowsczi, swiata zamkłégò w ji pierszim 
zbiérkù lirików Ze zymkù na jeséń. Z nie-
dowiérnoscą mùszi przëjąc, że nen zbiérk 
pòeticczich ùmëslënków ùkazywô sã tak 
pózno, kò w mëslach wiele lëdzy ju òd lat 
Wastnô Wanda jawiła sã nié leno jakno cha-
rizmaticznô szkólnô jãzëka pòlsczégò czë 
kaszëbsczégò. Z ji liriką ùwôżny czëtińc mógł 
sã spòtkac w antologiach, ùczbòwnikach, 

Pòmión i płom –
– Wandë Czedrowsczi liriczny 
rozrechùnk z żëcym 

Dokądka prowadzysz
Drogò żëcégò?
Na zôczątkù
Widnô, szerokô, ùbëtnô.
Le kòłoważa
Cygną sã 
Bez całé żëcé
Z pòczątkù snôdczé,
Nawetka jich nie widzysz.
Czasã jich ni ma.
Kòła krącą sã letkò,
Zôs pózni
Wpôdają pò òs,
Rżną drãgą drogã..
 (…)

(Droga/Wanoga/Wanożenié)

na łamach kaszëbskòjãzëczny prasë, bò 
spòradiczno, jakbë mërgnienié òkã do 
przińdnégò òdbiércë, wëpùscywa pòjedinczé 
dokazë na dniowi wid. Pierszô pòetickô 
pùblikacjô Jich troje… Wiersze wybrane, 
w jaczi pòetka òdwôża sã ùjawnic, bëła 
wëdónô wespół z Dorotą Ùlenberg i Janã 
Szutenbergã wiertel wiekù temù. Drëgô, ju 
samòdzelnô – Dzéwczątkò i róża, dzesãc lat 
pózni, w tak skrómnym nakładze, że drãgò jã 
szëkac na pòlëcach biblioteków. Terô, szërok 
òtmikającë wrota, wprowôdzô do swiata 
swòjich krëjamnotów.
Ten swiat, bùdowóny z bùtnowëch òbrazów 
i bënowëch przeżëców, je przede wszët-
czim zdrojã mòcë i widu. Liricznô òsoba je 
ùrzekło naòkòlną pësznotą rodë, w ni szukô 
cëszë, ùtùlënkù, stąd wëchôdô do żëcô, 
do nowégò dnia. Nie starô sã przë tim ò 
filologiczné frazë ani òbzdobné strzódczi 
wëpòwiedze, leno w prostëch słowach, 
w òdrëchu òczarzeniô, w krótëchnëch, jakbë 
w pòspiechu zapisywónëch epitetach chce 
przekazac nadbiégającą mëslã, mòże bòjącë 
sã, że za nią nie nadążi… Przedstôwióny 
w dokazach swiat tak pò prôwdze za wiôldżi 
nie je. Ale czej wmiknąc w prawie nôbòżną 
nótã, z jaką wëspiéwiwô miłotã do Kaszëb, 
a w wãższim zôkrãżim do stãżëcczich strón, 
ùlëdónëch, ùswòjonëch, w jaczich mòże sã 
zatacëc w sztót kòmùdë i rozesmiôc sã w jas-
noce słunecznëch parmieni, zrozmiałim sã 
stôwô, że to je ji swiat, całi swiat:  

Bòżena Ùgòwskô
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Farwné piôsczi
Zeloné lasë
Wësoczé górë
Wiôldżé gardë
Zataconé wse
Redëniô i Bôłt
Stãżëca i Gduńsk
Widzymë òsóbno
A czëjemë jedno
Kaszëbë –
Najô Tatczëzna
   
(Tatczëzna)

Na swòje  òkòlé  zdrz i  z  b ia łg łowską 
wrazlëwòtą. Je to przédnô farwa, nią 
òdmalowùje swòjã malinką, tã nôblëższą, 
przëchëczową i wkół płota rozcygającą 
sã domôcëznã. Je pòrëszonô i skrëszonô 
nieszczescama spòtikającyma zwierzãta, 
tak gbùrsczé, jak i dzëczé, płacze nad 
òdchôdającyma psama, kòniama, òwcama, 
zajcama… Wiele wëmieniwô pò mionie, 
wskazywającë na swòje z nima zdrëszenié. 
I gwësno stądka to kùńcowé wezwanié 
„żdôjta na mie”, z eschatologiczną gwësno-
tą, przełamiwającą pòczątkòwi dramatizm, 
spòtkaniô na „niebiańsczé pażãcë”.
Króm zemi, nôtërë i wszëtczégò, co mòże 
òbjąc òkã, ten swiat òtemkł przed liriczną 
òsobą stegnë krëjamnotów swégò dëcha, za-
mkłé w kaszëbsczi òbrzãdowòscë, zwëkach, 
kulturze i lëteraturze. I gwësno nié le z racji 
warkòwëch zanôleżnotów chãtno wchôdô 
na te szlechë nacéchòwóné przez ùznónëch 
dzejarzów i ùtwórców, równak nié za nima 
stôwiô kroczi –  towarzëszã ji wanożeniô je 
Remùs.

Jô czëjã,
Że „chtos-cos”
Do ùcha mie szepcze:
„Wôrto, wôrto, wôrto
– òdrzëcë – nié, – nié, – nié!”

Chtëż to je?

Òbzéróm sã
I 
Widzã
Miast Trudu 
– Florión Cenôwa
Sle mie „Skôrb kaszëbskò-słowińsczi mòwë”!
Miast Strachù
– stoji Aleksander Majkòwsczi
A „Żëcé i przigòdë Remùsa”
Wieze mie na karze
Ten nôwiãkszi 
Z kaszëbsczich wanożników
– Remùs! (…)
   
(Naju chléb)

Chtëż dejade, jak nié bòhater epòpeje  
A. Majkòwsczégò mòże bëc prowadnikã, 
skòrno w nim zamkłô je ùszłota i przińdno-
ta, dramat i nôdzeja, przeżëca i wseczëca 
pòspólné wszëtczim lëdzóm i  profe-
tizm bòsczégò wëbrańca, chtëren, chòc 
sóm ùmiérô, òstôwiô swòjã misjã, misjã 
òdnôszającą sã prawie do zemi i mòwë 
lëdu ti zemi tima, co nie bòją sã ùrzasnëch 
ùkôzków, a na dzejowé pitanié òdpòwiôdają 
„chcã”. Biografòwie Wastnë Wandë gwësno 
jesz nie doliczëlë sã, wiele razy w żëcym ju 
tã krótką òdpòwiédz dała, ale znający ji dze-
jania wiedzą, że mdą to lëczbë nieòbjimné. 
Wanda Czedrowskô pòdsztrëchiwô, że ji 
„chcã” bierze sã nié leno z patrioticznégò 
ùmiłowaniô kaszëbsczi Tatczëznë. Wiara je 
drëdżim filarã mòcë, a nadto zawierzeniô 
swòji codniowòscë i wszëtczégò, co w ni sã 
zawiérô. Òsoblëwą tczã, włôscëwą dlô lë-
dowi nôbòżnotë Kaszëbów, na jaczich lata 
lateczné parmienieją sanktuaria Swôrzewa 
i Swiónowa, pòetka òddôwô Matce Bòsczi. 
Je to relacjô baro bliskô, szlachòwnô do 
bliskòscë môłégò dzecka trzimiącégò sã 
mòcno rãczi matczi, a nierôz rzucającégò sã 
ji w remiona, bë wëpłakac swòje zajiscenia. 
Leno w taczi bliskòscë mòże bezpòstrzédno, 
dowiérno i z tklëwòtą wòłac „Matinkò”. A że 
Òna „dosygła i żłóbka, i Krziża”, tej jak nicht 



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

36

ST
E

G
N

A

mdze mògła rozmiôc tã, dlô chtërny krziż 
biwô za cãżczi. Chòc je to òdniesenié czło-
wieka do matczi Bòga, ni ma w ni distansu, 
jaczi wëczuwô sã w òdniesenim do Zbôwcë 
– òpiartô je na szczerim dialogù i nawzôjnym 
wsłëchiwanim sã w se. 
Dzél dokazów pòkazëje, że żëcé mô różné 
skarnie, a szczescé, redosc, òczarzenié 
swiatã to leno chwile w mòrzu codniowëch 
drãgòtów. Są òne swójną spòwiedzą biał-
czi, ò czim swiôdczi nié leno prowadze-
nié narracji czë fòrmë czasnikòwé, ale 
przede wszëtczim spòsób òbrazowaniô 
i sfera emòcjonalnô. Swòjima emòcjama 
i wseczëcama dzeli sã òsoba dozdrzeniałô, 
bò chòc głãbòk doswiôdczonô, nierôz 
złómónô, to òdsłóniwô swòje bóle i zajisce-
nia bez młodzëznowégò bùńtu, rozzybòtaniô 
i niegwësnotë, nierôz nawet z żôrotną próbą 
tłómaczeniô czë rozmieniô. Pòdmiot liriczny 
òdkriwający nie dôwającą szczescô i ùbëtkù 
relacjã z „të” nie wërzékô sã miłotë, nie 
przekresliwô ùszłotë ani przińdnotë, bò wie-
le razy òstatnym akcentã refleksji, gòrzczi, 
nierôz z wëpisónym w szczeroscë słowów 
cerpienim, je nôdzeja. 

Wszedł jes
Na stegnã mòjégò żëcô
niespòdzajno
Stegna
Zamieniła sã w dargã – szeroką, widną
Chòc tam – sam rëklënowatą
Le szlë më razã
z nôdzeją.

Z czasã rëklënów i kòłoważów
bëło wicy
Jaż skrącył jes w zapadniã
Czasã dosygôsz dna.

Wczora widza jem ce na stegnie
Z drëchã – psã
Szedł jes sómno

Przëgniotłi bënowim jiwrã
I chòroscą
Dowslôdë jes sã nie òbezdrzôł
Le szedł
Z tobą – pies
A ze mną nôdzeja
Mòże néżczi nôdzeje…
  
(Naja stegna)

Je to nôdzeja òsobë swiądny swòji wôr-
toscë, rozmiejący trzézwò zdrzec na swiat 
bez niszczeniô sebie, bez samòòskardżi 
czë rozlicziwaniô krziwdë, ale téż bez 
zbëtecznégò cëskù terapeùticznégò czë 
didakticznégò pòùcziwaniô. Terapią je 
tu pòkôzanié prôwdë ò se, do nagòscë 
òdzarti – nawet prostota słów nie òbwitëch 
zbëteczną metafòriką mô służëc refleksji, 
nie zmącony piãknosłowim, tłómaczeniama, 
niedopòwiedzeniama, a stôwióné gãsto re-
toriczné pitania òczekiwają nié òdpòwiedze 
(chòc są zachãcbą do mëslnégò dialogù), ale 
wmiknieniô w swiat jiwru i kòmùdë, jaczi 
kòżdi nosy w swòjim bënë.
W całoscë je ten zbiér refleksją nad czło-
wiekã, sferą jegò fizycznëch i dëchòwëch 
przeżëców, jak téż swiatã mù nôblëższim, 
chtërnémù dozwôlô sã sztôłtowac i w jaczim 
chce sã zakòrzenic, a czasã ùtacëc. Aùtorka 
nie szukô awangardowëch mòtiwów i tema-
tów, nie ùsmiéwô sã w stronã kritików lëte-
racczich, pisze sercã dlô òdbiércë ò pòdobny 
wrazlëwòce nie òczekiwającégò intelektu-
alnëch ùnieseniów leno liricznégò zadamie-
niô. 
Na tomik skłôdają sã dokazë wëbróné, 
mdącé pòmiónã òbrazów, refleksjów 
i wseczëców lat minionëch. Równak znają-
cy Wandã Czedrowską mògą bëc gwësny, że 
bënowi płom, bezùstôwno parmieniejący tak 
z pòstacje, jak i dzejaniô, zwiastëje pòstãpné 
òdsłonë rozmajitoczerënkòwëch wanogów 
mëslów, òczów i serca stãżëcczi pòetczi.
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Zymkòwô mùzyka lasa

Chòc zëmny wiater wieje z nordë
Chòc skòwrónk w mòdrosc nieba jesz nie lecy
Mùzykã lasa czëc je wkòło
Mùzyka lasa strzeże cëchòtã.

Szemarzą milijónë chòjnowëch jigłów
Jedne drëdżima szemarzenié pòdôwają
Całi las – ten na wëżawach i w dolënach –
Cëchò spiéwie redosną, zymkòwą piesń.

Z dolënë czëc gòdowi spiéw trulôczów
Za głosã jich jidze naj zdrok
Zatrzimô sã na zakòchóny pôrze ptôchów
Stojimë zaczarzony 
Z òczama przebitima w łąkòwą szarosc.

Nitkã słuńcowégò parmiénia przecął
Jastrzib wësok w blónach szëbùjący
Jegò „czi-bic” czëc je wkół nad pażãcą
Gdze sycëna i strzëna òd łoni żdaje zymkù.

Zasłëchóny w zymkòwą mùzykã lasa
Słëchómë mùzyczi najégò bëna
Kòżdé słowò je zbëteczné
Słëchómë cëchòtë
I zymkòwi mùzyczi lasa.
To sygnie.
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