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Latosą dobiwczką Kaszëbsczi Lëteracczi Nôdgrodë òstała Kristina Léwna za 
òpòwiôdania pùblikòwóné w „Stegnie”. Winszëjemë, a równoczasno jesmë baro 
rôd, bò pòkazywô to, że naje pismiono mô wôżną rolã dlô kaszëbsczi lëteraturë. 
W tim numrze ni ma niżódnégò tekstu laùreatczi, ale bédëjemë articzel Daniela 
Kalinowsczégò, jaczi je namieniony prawie ùtwórstwù Léwny. 
Òkróm tegò przëzérómë sã prozatorsczim dokazóm dlô dzecy Karolënë Serkòwsczi, 
drëkòwónym w „Stegnie” wnet òd zôczątkù ji istnieniô, a Hana Makùrôt pisze  
ò òsoblëwi wrazlëwòce pòetów.
Jak wiedno, nôwikszi dzél pismiona to lëteracczé tekstë, w tim debiutancczé wiérztë 
Matisa Klebbë, chtërnégò witómë w karnie najich aùtorów. Pierszi rôz pòjôwiô sã na 
najich starnach téż Pioter Cëchòsz, jaczi skaszëbił jednã z brawãdów bracynów Grimm 
– Sztërzej mùzykańcë z Brémë, z leżnoscë 200. roczëznë ji wëdaniô.
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Daniél Kalinowsczi

W òglowim lëteraturoznajôrsczim ùjim-
niãcym kaszëbskô proza to ùtwórstwò 
mòcno sedzącé w esteticznym żochù 
realizmù. Czekawé równak je to, że czej 
w rozmajitëch nôrodnëch lëteraturach 
aùtorzë pò dzewiãtnôscewiekòwëch do-
swiôdczeniach realizmù abò w nim òstelë, 
pògłãbiwającë psychòlogiczné céchùnczi 
lëteracczich pòstacjów, abò przeszlë na 
nôtëralisticzné abò symbòliczné stanowisz-
cza, to w kaszëbsczi lëteraturze stało sã ji-
naczi: ùtwórcë ùcékelë òd nôtëralisticznégò 
pisaniô, jakbë mielë strach radikalnëch 
scwierdzeniów ò zdeterminowóny fizjologią 
i prawama rodë egzystencji człowieka. Jedur-
nym aùtorã, chtëren z pòeticzi nôtëralizmù 
robił tej-sej stil swòji artisticzny wëpòwiescë, 
béł Jón Drzéżdżón. Równak òsoblëwòsc jegò 
wëòbraznie i topika òbrazowaniô sprôwia-
łë, że nôtëralisticzné zgrôwë stawałë sã 
nôczãscy dzejnikama, co prowadzëłë do mi-
tizacji, a tej dobiwóny béł jinszi pòznôwczi 
i esteticzny skùtk niżle planowelë to nôtëra-
liscë...
Wspòminóm tuwò ò nôtëralizmie, bò 
w 2019 rokù pòjawił sã w òkrãżim kaszëb-
sczi pismieniznë nowi zbiérk prozë Kristinë 
Léwnë Mój z mòją, jaczi òstôł napisóny te-
rôczasno, ale w pòetice dobrze ju sprôwdzo-
ny przez Emila Zolã abò Gabrielã Zapòlską. 
Czedë wëszło smarą Mòtowidlo (2017), bëło 
widzec, że aùtorka próbùje rozmajitëch ôr-
tów wëpòwiescë, ale jesz niżóden nie wzął 
górë. Bëłë tam tej wërazné nawléczenia do 

pisarstwa Jana Drzéżdżona, jak téż ironiczno-
przekãsné hùmòresczi ò dzysdniowi pro-
blematice. Pòjôwiałë sã sarkazm i szpòrt, 
pòstacje lëdzy wrazlëwëch i beznôdzejno 
głëpasëch. Westrzód herojów wëstãpòwelë 
chłopi i białczi, chòc dlô białków wicy bëło 
zainteresowaniô i swójny empatii. I ta slédnô 
òpisónô znanka miała nôwikszi znaczënk dlô 
témòwëch i dejowëch wëbòrów tegò zbiéru 
òpòwiôdaniów....
Nônowszi tom dokazów Léwnë to przede 
wszëtczim swiat białków pòkôzónëch 
w nôtëralisticznym widze... Skrziwdzo-
nëch, zagùbionëch, sniącëch i biôtkùjącëch  
ò sebie. Nie są biérné, le jich wëchòwanié, 
òkrãżé i samòògrańczenié sprôwiają, że 
spãdzywają żëcé na rutinowëch dzejaniach 
i òdgriwanim spòlëznowëch ról córków, 
matków abò matronów. Chcałëbë zmienic 
swòje żëcé, ale czë to je mòżlëwé w swie-
ce fizyczny i psychiczny dominacji chło-
pów abò w ùstëgòwanim bezògôdkòwëch 
ekònomicznëch òdnieseniów? Chcałëbë 
prôwdzëwi, eroticzno-dëchòwi miłotë, 
jakô dôwô pòczëcé sensu żëcô i redotë 
codniowégò dnia, ale czë ùsłësznota we-
dle decyzji familii i ùczinczi wëchôdającé 
z niedozdrzeniałotë mògą brzadowac tim, 
co wëzwòliwô?
Jaczé tej białczi widzymë w nônowszich 
òpòwiôdaniach Léwnë? Hewò w Szpinii 
pòkôzónô je gdowa, jakô pò trzëdzescë la-
tach pòspólnégò żëcô mô do se pretensje, że 
wiele sprôw w ji związkù lëchò ùłożëła, nie 

Swiat skrziwdzonëch 
białków Kristinë Léwny
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wierzącë wseczëcóm swòjim i przede wszët-
czim chłopa, za baro rechùjącë sã ze zda-
nim cëzëch lëdzy. W òpòwiôdanim Parpòc 
herojką je młodé dzéwczã, bògaté, dobi-
wającé warkòwé i ekònomiczné zwënédżi, 
ale straszno sómnô, chtërna ni mô cza-
su na niżódné znajomòscë, a nawetka na 
òdwiedzenié swòji matczi. W Masce je wi-
dzec białkã, chtërna robi jak pòjmańcziczka, 
a w pòswiãcywanim sã domôcym sprawóm 
wnet stracëła swòjã pòczestnotã. Dopiérze 
pò òdkrëcym zdradë chłopa nalôżô w se 
òdwôgã i òstôwiô gò, żebë zacząc nowé żëcé. 
W Szpóli matka kaszëbsczi familii ni mô ju ani 
mòcë, ani dzyrskòscë na taczi ùczink. Czedë 
kòżdi dzéń wëzdrzi jistno, w bezùstôwny do-
môcy robòce: pranim, warzenim, dbanim 
ò gbùrstwò i zajimanim sã dzecama, białka 
przëjimô słowa kriticzi i... ùderzenia piscą òd 

swòjégò chłopa. Jesz jinszi herojce z triptikù 
òpòwiôdaniów Tëpa / Zrób cos z tim! / 
Zmianë – nie trafił sã prôwdac chłop-tiran, 
ale bënômni nie czëje sã òna spełnionô. Co 
mô wej ze związkù, żelë ni ma w nim wse-
czëców? Cëż mô z dzecy, skòrno nie rozmieją 
òne òbùdzëc w ni chãcë do dalszégò żëcô? 
Òstôwô leno alkòhól, jaczi je wątplëwim 
pòceszenim, pózni leno nônãtą i jedurną 
rzeczą, jakô jesz cos znaczi.
Z taczégò zebraniô scenów codniowégò 
żëcô bë mògło wëchadac, że wszëtczé biał-
czi mają straconé i są przikładama negatiw-
nëch znanków człowieka... Tak równak nie 
je. Wspòmnióné herojczi z òpòwiôdaniów 
Léwny to nôbarżi tipiczné dlô tegò zbiérkù 
ùjimniãca. Są téż jiné pòstacje, chòc drãgò 
je miec za lëdzy bëlnëch abò pòzytiwnëch. 
Hewò w diptikù Snienié / Wariatka mło-



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

4

dą białkã mãczi sen, w jaczim dżinie jakno 
òfiara w jaczims primitiwnym rituale. Nicht 
równak nie czerëje sã za ji przeczëcama. 
Dopiérze czedë białka widzy, że mòżlëwô 
je wiôlgô miłota i że mòżlëwé je kòchanié 
mòcniészé jak smierc, zmieniwô swòje żëcé 
i ùcékô z rozwerkù małżeństwa i familii. 
Wëbrała niegwësnotã dôwającą nôdzejã, 
a nié gwësnotã przënôszającą frustracjã. 
Jesz jinaczi òstałë pòkôzóné pòstacje białk 
z triptikù Dama Pik / Redosc / Chlapli są 
chlapli, jaczé wëapartniwają sã òsobòwòscą 
òd jinëch mieszkanków wsë. To stôrô biał-
ka-zelarka i sómno przez niã wëchòwóné 
cygańsczé dzéwczã. Pierszô pòkazywô 
lëdzóm zaslepionym chãcą bògactwa, że ni 
mają sã òbdawac czarowi złota, chòc wszët-
cë ji bédënk òdrzucywają. Drëgô – młodô, 
pësznô i atrakcyjnô – ùswiądniwô wiesczim 
chłopóm wszëtczé jich seksualné rojenia 
i pragniączczi, jaczich ni mògą zrealizowac 
ze swòjima białkama. Na skùtk tegò, że nig-
dë, chòcle w dzélu, nie doswiôdczą swòjich 
fantazji, z żalu i w zrëchù destrukcji... zabi-
jają dzéwczã. I kùreszce białczënô pòstacjô 
z lëdowi tradicji: òchlëca, chtërna zjôwiô 
sã przed òczama teskniącégò za dobëcym 
wënalôzcë. Jak w brawãdze, tak i kòl Léw-
ny, ùkôzka mô òczarzoné chłopa i òbiecywô 
nadzwëkòwé doznania. Wënalôzca przëji-
mô wezwanié përznã jak nôùkòwi ekspe-
riment, a përznã jakno jidzenié za głosã 
serca – i òstôwiô swòje donëchczasné 
żëcé. Jezórnica dôwô mù doch całownotã 
ùtwórczich mòżlëwòtów, mògą pòwstawac 
corôz to nowé techniczné projektë, wszëtkò 
zdôwô sã do dobëcô – na wëcygniãcé rãczi. 
Nôwôżniészégò równak felëje: fizyczny 
blëskòscë. Ùkôzka z jezora nigdë nie zjiscy 
chłopsczi seksualny pragniączczi, òstónie 
królewą do òbzéraniô, òmaną dołożnotë 
a téż òbiecënkã chłopsczégò fantazmatu 
białgłowòscë. 
Co sã stało z chłopama w òpòwiôdaniach 
Léwny? Dlôcze są tak łãpòwati i agresywny? 
Skądka sã bierze jich egòjizm i kòmpleksë? 

Òdpòwiedzë na to w tëch dokazach wierã nie 
nalézemë... W swiece òpòwiôdaniów kaszëb-
sczi aùtorczi wrazlëwi, mądri, empaticzny 
i pëszny wëstãpiwają mało czedë. Nôczãscy 
są równoznaczno cwiardi, napãpùżony, 
egòcentriczny, parłãżny, ògrańczony inte-
lektualno i emòcjonalno, eroticzno nieatrak-
cyjny. Jeżlë ju sã pòjôwiają w kąsk jinëch 
fòrmach jak te wspòmnióné lëdzczé tipë, 
to w òsoblëwëch kònfigùracjach. Tak pra-
wie sã dzeje w òpòwiôdanim Zédżer. Òstelë 
w nim przedstôwiony dwaji starëszkòwie 
mieszkający w dodomù òpieczi, chtër-
ny ni mającë ju ani żëcowëch sëłów, ani 
mòżlëwòtë na zmianã swòjich kawlów, całé 
dnie spãdzywają na słownëch sztridach. 
Jich jedurną rozegracją je mëslenié nad tim, 
jaką dostóną zupã i co jima òdpòwié na 
przekãsnotë warzącô jestkù kùchôrka. Na 
jiny ôrt bezsëlny je heroja òpòwiôdaniô Der-
ka, chtëren jakno sómny chłop żëje zjiscywa-
jącë swòje minimalné żëcowé pòtrzébnotë 
i w letkòwiérnoce w òdniesenim do swiata. 
Czedë w jegò żëcym pòjôwiô sã białka, roz-
mieje jã pòkòchac całim sercã i całą mòcą 
swòji donëchczôsny sómnotë. Czej równak 
ùkòchónô nôgle òdchôdô, brëkùje òd kògòs 
wspiarcô, żebë nie doprowadzëc do tragedii 
i samòznikwieniô.
Z taczégò przezérkù nônowszi prozë Kristi-
në Léwnë pòjôwiô sã nama pesymisticz-
nô i fatalisticznô jawernota. Jak wëchôdô 
z òpòwiôdaniô Òn, chłopi są dlô swòjich 
białków rakarzama, zdrzącyma na kòżdą 
nieùsłësznotã i  kòżdé òdéńdzenié òd 
spòdzéwónégò przez nich mòdła żëcô. 
Agresywny chłop wëzdrzi tej jak prowad-
nik karna, sómc alfa, żądający ùsłësznotë 
i pòddôwnoscë, a białka òstała sprowa-
dzonô do rolë pòsłëszny samnicë, drëżącô 
w pòkòrze przed swòjim „panownikã”. 
W dwadzélowim òpòwiôdanim Òna / Fùtro 
białka leno tedë mòże dobëc cos wôrtnégò 
dlô se, czedë je niesama. To wnenczas do-
stôwô ôrt plemieniowi nôdgrodë za prze-
dłużenié rózdżi i ùchòwanié gatënkù. Abò 
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w jinym dzélëkù tegò òpòwiôdaniô mòże 
wësłowic swòje zdanié dopiérze w chwilë 
smiercë przedstôwców starszégò pòkòleniô, 
bò tedë wëzwòliwô sã z sécë taksowaniô 
i żądaniów wastëjący generacje. Kùreszce 
to, co mòże bëc błogòsławieństwã dlô biał-
czi i chłopa – dzeckò (jak w dokazu Òno), téż 
je wcyg w zagrôżbie ze stronë sëłów deter-
minacji nôtëralisticzno rozmiónégò kawla. 
Cëż wej z miłotë, jaką je òkòlony môłi czło-
wiek, żelë to nié racjonalné dzejania bùdëją 
przińdnotã, a prawie biologiczné dzejni-
czi zabiérają ùkòchóny skôrb delikatnym 
i òdpòwiedzalnym starszim?
Nôtëralizm òpòwiôdaniów Léwnë nie je 
reakcją na dzewiãtnôscewiekòwé esteticz-
né kòncepcje. Je widzec pò òbëczajowëch 
i témòwëch drobnotach, że w ùjimniãcym 
aùtorczi òpisywóné są dzysdniowé cza-
së: z kòmùdnyma i krańcowò jistniejący-
ma òbrazama terôczasnëch wsów i miast, 
z nowòczasnoscą kùlturowëch etiketów, 
westrzód móbilków, telewizji i spòlëznowëch 
pòrtalów. Ùniwersalné są w ti proze wi-
zerënczi mechanizmów karnowégò żëcô, 
nôtërnégò dobiéru, prawa mòcniészégò, 
felënkù akceptacji dlô jinszoscë, przemòdżi 
i wastowaniô, jaczé tak òstro widzelë dôw-
ny nôtëraliscë, a dzysdnia je to pòkazywóné 
w kaszëbsczi lëteraturze. Decydëjącë sã 
na taczi ôrt pisaniô, aùtorka pòkôzała wi-
ôlgą òdwôgã. Nie bëło wej rëchli jinëch 
prozajiczków, chtërne jaż tak sëro zwałë 
jawernotã. Mòżemë nôwëżi przëbôczëc tu 
gwësny témòwi kòntekst òpòwiôdaniów 
Anë Łajming, a z nowszi lëteraturë proza-
torsczé ùtwórstwò Grégòra Schramczi abò 
Rómana Drzéżdżona. Ale dopiérze Léwna 
ni miała strachù napisac tak cwiardo, do-
słowno, bùrzącë schemë i z przekléństwa-
ma. Prawie òna rozmiała òdkrëc wiele mni 
bùszné stronë kaszëbsczi kùlturë jak te, ja-
czé pòjôwiają sã westrzód farwnëch, regio-
nalnëch abò strzodowiszczowëch festinów. 
Léwna przékùje sensowi wëchwôliwaniô 
chłopsczégò pòzdrzatkù na swiat i je pro-

cëm wëmôganióm emòcjonalnégò zëbù, 
jaczé czedës wszczépielë kaszëbsczim biał-
kóm, nie zgôdzô sã na nibë niewątplëwé 
spòdlé spòlëznowëch zachòwaniów, jaczé 
kôżą białkóm sã żenic, rodzëc dzecë i miec 
starã leno ò familiã. Nôbarżi bòdôj wôżné 
i bezkòmpromisowé w bédënkù pisarczi je 
to, że rozmiała bezògôdkòwò wëcygnąc na 
wiéchrz sztridë, zdradë, cëgaństwa, rutinã 
pòspólnégò pòżëcô, aktë przemòdżi w fami-
lie, seksualné ùrzeczowienié, mòlestowanié 
i dewiacje. Nie zrobiła tegò delikatno, 
mòże nawetka czasã za chùtkò zgrôwała 
do drasticznégò rezultatu, ale czë je plac na 
dbałosc ò lëteracką fòrmã wësłowianiô, cze-
dë brzëmi krzik, trëchlëna i ból? I czë białczi 
mają òbrzészk barżi „kùlturalnégò” wërażi-
waniô swòji niecerplëwòtë, gòrzu i krziwdë 
jak chłopi?
W powszechny lëdzczi cemnicë, w ti có-
nie wszãdzebëtny krziwdë i niegòdzëwòtë 
òpisywóny w biologòwim, magòwim 
i  spòlëznowim znaczenim zbiérk òpò-
wiôdaniów Léwnë kùńczi sã môłim aktã 
wiarë w mòc òdrodë białków. To historiô 
Salë z dokazu Wnetka ptôch, młodi biał-
czi, chtërna nimò procëmnotów ze stronë 
chłopa i matczi, zdzëwieniô dzecy i pludrów 
wiesczégò òkrãżô – zgrôwô do òsobistégò 
szczescô. Mô òdwôgã nie ògrańcziwac sã do 
robòtë dlô swòji familie, ji widnik nie kùńczi 
sã domôcyma sprawama. Białka jidze do 
robòtë, mô kòntakt z wiele lëdzama, czëtô 
snôżą lëteraturã i nôwôżniészé... òdkriwô, że 
je jesz jiny swiat, w jaczim dô sã snic, kòchac 
i bëc. Nôwôżniészô decyzjô wcyg jesz nie 
òstała pòdjimniãtô, dzéwczã jesz nad nią 
mësli. Òptimizm równak je w tim, że widzy 
wiele mòżlëwòtów i zaczinô decydowac 
w swòje miono... To ju baro wiele...

Skaszëbił dm
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Czëtińcowie „Stegnë” ju òd dwanôsce lat 
mògą czëtac rozmajité tekstë aùtorstwa Ka-
rolënë Serkòwsczi. Wiele je pòezji, ùkôzałë 
sã téż dwa dokazë dlô dozdrzeniałëch (Krwa-
wé mòrë, nr 1/2013, s. 14-16 i Smùtnoòkô, 
2/2013, s. 20-23), ale wierã nôwôżniészim 
dzélã ji ùtwórstwa pùblikòwónégò w lëte-
racczim dodôwkù do „Pòmeranii” są krótczé 
òpòwiôdania dlô dzecy. Wôrt sã jima przëz-
drzec, bò pisôrka z Kartuz rozmieje bëlno 
wchadac w swiat nômłodszégò czëtińca.

Chcemë zacząc òd jãzëka – aùtorka mô wiôl-
gą starã, żebë béł òn w drobnotach dopaso-
wóny do mòżlëwòtów dzecka i na spòdlim ji 
tekstów më bë mòglë nawetka ùsadzëc môłi 
słowôrzk dzecny kaszëbiznë (abò òglòwò gôda-
jącë dzecnégò jãzëka). Dałobë sã w nim nalezc 
np. taczé słowa i wërażenia: zrobic so ałka – 
skaléczëc sã, plôterk – plôsterk, ùmùmùm – 
słowò, jaczé rozmieje leno mëmka.
Czëtającë te òpòwiôdania mòżemë zmerkac, 
że herarchiô wôżnotë rozmajitëch wëdarze-
niów je w żëcym nômłodszich czësto jinô 
jak dlô dozdrzeniałëch – bòlącé kòlano, za-
bawa, òbùdzenié sã samémù w łóżkù, je 
dlô nich wiele wôżniészé jak np. tôkle star-
szich w robòce abò jich chãc pòrządkòwaniô 
wszëtczégò wkół se. Nie gôdającë ju ò tak 
bòlesnëch doswiôdczeniach jak wezmë na 
to mëcé, òsoblëwie zãbów. Jak gôdô (a tak 
prôwdze mësli) jeden sztërëlatny knôp:

„Mòją pierszą dzysészą biédą je mùszebnota 
ùmëcégò zãbów. Co jô za to mògã, że jô jich 
nie lubiã mëc? Òne doch są całé biôłé i nie 
rozmiejã, jak mëmka mie gôdô, że trzeba ò 
nie dbac kòżdégò dnia. Nie sygnie, jak jô to 
zrobiã rôz na tidzéń? Tedë mògã pòmëc je 
përznã dłëżi, a nié tak wiedno dzéń w dzéń. 
To mie czësto nie pasëje” (Wiedno cos – jiw-
rë lorbasa).

Akcjô òpòwiôdaniów dzeje sã w dzysdnio-
wëch czasach. Môłi herojowie grają (we-
spół ze swòjima starszima) w kómpùtrowé 
jigrë, wiedzą, co to je jinternet, a prosbë do 
Gwiôzdora ò darënczi sélają mailama (Do-
broctwa kòmpùtra). Co czekawé, grają na-
wetka w „kaszëbsczé memory” (Bëc dzeckã). 
Tã dzysdniowòsc mòżemë zmerkac téż pò 
nôzwëskach, jaczé sã tuwò pòjôwiają, jak np. 
Leo Messi, argentińsczi balôrz:

„Wiész, czej bãdã dozdrzeniałi, stanã sã 
taczim dobrim pùczkarzã, jak Leo Messi – 
gôdô kòzôk zaùroczony karierą spòrtówca. 
– Czëtóm prawie ksążkã ò nim. Na slédny 
starnie jem napisôł do niegò wiadomòsc: 
„Messi, të jes fejn pùczkarzã”. Òn gwësno 
tegò nie przeczëtô, le nie szkòdzy” (Rozmësz-
lania dzesãclatnégò knôpa).

Dzélëk ten pòchòdzy z òpòwiôdaniô  
ò dzesãclatnym knôpie, ale wikszosc òpisy-

Dozdrzeniałé dzecë – czile 
słów ò òpòwiôdaniach  
Karolënë Serkòwsczi

Aleksandra Majkòwskô
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wónëch tekstów Serkòwsczi tikô sã sprôw 
młodszich dzecy, mającëch 4-6 lat. Wszët-
czich parłãczi to, że mëszlą ò sobie jak  
ò dozdrzeniałëch lëdzach, bò doch nie je 
ju dzeckã ten, chto rozmieje sóm „nasëpac 
płôtczi do misczi”, ùrósł na „trzëdzescë òsmë 
dwanôsce szesc kilométrów” (Dozdrzeniałi 
knôp), wié, jak zbùdowac fliger z klocków 
abò zlépic smòka z plastelinë (Gwësno mie 
kòchają). Nick tej dzywnégò, że baro pilëją 
swòji niezanôleżnotë i przekònywają czëtiń-
ców, że miôł prôwdã Janusz Kòrczôk piszącë: 
„Ni ma dzecy, są lëdze”. Kò jich sprawë téż 
twòrzą całi zapëzglony swiat, wëfùlowóny 
jiwrama i redotama – zdôwô sã pisac kar-
tëskô aùtorka. 
Wnet w kòżdim òpòwiôdanim herojama są 
knôpi. Jedurnym wëjimkã je tuwò tekst pt. 
Taro. To nôdłëgszô i nôbarżi dinamicznô hi-
storiô Karolënë Serkòwsczi òpùblikòwónô 
w „Stegnie”. Ji bòhatérką je Zuzana – młodé 
dzéwczã z Italsczi, jaczé jedze na Antarktidã, 
żebë przërëchtowac articzel do szkòłowi ga-
zétczi  ò jednym znónym pingwinie. Na môlu 
pòznôwô psa Taro, jaczi baro ji pòmôgô, 
chòc dzewùs je niewdzãczny i mësli, że 
wszëtkò mù sã nôleżi. Kùńc kùńców kôrbión-
ka z pingwinã òkazywô sã baro nieczekawô, 
articzel nikòmù sã nie widzy, ale sama réza 
na Antarktidã dôwô brzôd. Dzãka ni Zuzana 
zaczinô szëkac òdpòwiedzë na pëtanié, jaczé 
czëła òd Tarô: „Czë na drëszbã je mùsz sobie 
zasłużëc?”
Òpòwiôdanié zdôwô sã kąsk przëpòminac 
ksążczi Paùlo Coelho, z wielnyma filozo-
ficznyma pëtaniama i mòtiwã drodżi, jaką 
mùsz je przeńc (abò przepłënąc), żebë 
pòznac prôwdã ò sobie, swòjim żëcym 
i òdnieseniach do jinëch.
W dzecnëch tekstach Karolënë Serkòwsczi 
je pòkôzóné, jak baro apartni sã ôrt mësz-
leniô môłëch i wiôldżich lëdzy, ale ni mô to 
niżódnégò cëskù na jich nawzôjną miłotã 
i żëczlëwòtã. Chòc mëmka kôże sã mëc, 
òblakac, smarowac krémã dlô òchronë przed 

słuńcã, a tatk nie rozmieje, że rozdrzëconé 
klocczi to bëlno zaplanowóné spòdlé do za-
bawë, kùńc kùńców dzeckò wié, że jegò star-
szi są dlô niegò nôlepszima drëchama, a „dlô 
swòjégò jedurnégò synka mëmka zrobiłabë 
wszëtkò” (Gwësno mie kòchają).
Wôrt jesz pòdczorchnąc, że młodi herojowie 
tekstów Karolënë Serkòwsczi są baro czekawi 
tegò, czim żëją jich starszi, chcą to zrozmiec 
i sã òd nich ùczëc. Z drëdżi stronë, nie felëje 
w òpòwiôdaniach dzélëków, jaczé mògą bëc 
bëlną nôùką dlô dozdrzeniałëch, np. tegò, że 
dëtczi – chòc baro brëkòwné, bò dzãka nima 
dô sã kùpic zabôwczi, wezmë na to mòdel 
Ninjago: Ninja Kai X – nie są równak nôwôż-
niészé:

„Płënãła rzéka. Spitôł jem, czë mòżemë 
wrzucëc dëtk do ti rzéczi, żebë pòmëslec so 
żëczbã. Pòzwòlëła mie:
– Të wierã pòmëslôł so, że chcôłbës dostac 
Kaia DX-a? – spitała mie starka.
– Nié – òdpòwiedzôł jem. Ò czims jinszim.
– Ò czim?
– Żebë mòja mëmka i tatk wiedno mie 
kòchelë” (Dëtczi).

Na zakùńczenié słëchô sã jesz dodac, że wik-
szosc tëch òpòwiôdaniów parłãczi sã w jakąs 
całosc. Przezérającë brzôd dwanôscelatnégò 
pisaniô Karolënë Serkòwsczi dlô dzecy, 
je widzec, że je to òbrôz dozdrzeniwaniô 
môłégò człowieka, jaczi w kòżdim cządze 
swòjégò żëcô zdrzi na swiat përznã jinaczi, 
ale nie zmieniwô sã jegò dowiérnota do 
starszich, czekawòsc i chãc samòstójnotë 
w tëch sprawach, jaczé rozmieje sóm zrobic 
abò bënômni tak sã jemù zdôwô. Szkòda 
leno, że òpòwiôdania mùsz je szëkac w czi-
lenôsce numrach „Stegnë”. Lżi bë bëło je 
czëtac w jedny ksążce, zaczinającë òd historii 
trzëlatnégò knôpa, a kùńczącë na trzënôsce-
latnym bòhatérze z tekstu Bëc dzeckã abò 
Zuzanie z Taro... Mòże ju wnet sã dożdómë?
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Hana Makùrôt-Snuzëk

Nadwrazliwcowie

Òglowò sã cwierdzy, że pòeta mùszi bëc 
personą wrazlëwą. Czej równak spitómë, 
na czim ta wrazlëwòta miałabë pòlegac, 
nie je letkò òdpòwiedzec na to pëtanié. 
Jesz barżi drãgò je wëjasnic, skądka takô 
pòetickô czëłota miałabë sã brac, a téż na 
jaczi ôrt wrazlëwòta miałabë sã przeradzac 
w nadwrazlëwòtã. Nibë sã gôdô, że artistą 
mòże bëc kòżden, blós mùszôłbë òn rozmiec 
dozdrzec jakąs snôżosc. Jednoczasno drãgò 
je równoznaczënkòwò òdpòwiedzec na 
pëtanié: czë pòeta mùszi miec bënë w sa-
mim se cos, co pòzwôlô mù ùsadzac dokazë, 
jaczé zmitczają serca czëtińców?
Gwësné je to, że wszëtcë lëdze na swój ôrt 
do jaczégòs stãpnia są wrazlëwi. Kòżden 
mni abò barżi przeżiwô òbkrążającą gò 
jawernotã. Zdôwô sã równak, że jist-
nieją lëdze, chtërny mają predispòzycje 
ùmòżebniającé jima mòcni wczëc sã w to, 
czegò òni sami doswiôdcziwają abò cze-
go doswiôdcziwô jinô jistwa wrzuconô 
w nen sóm swiat. Nie chòdzy tuwò leno  
ò spòsobnosc wczëcô sã w czijąs ceszbã czë  
ò bëcé rôd, czej sã wzérô na kògòs szczescé, 
ale przede wszëtczim chòdzy tu ò wczuwanié 
sã w czijs ból abò wchôdanié w czijąs drãgą je-
leżnosc. To zôs wëmôgô przedobëcô gwôsny 
sobiszowatoscë. I zdôwô sã, że prawie arti-
scë mają wikszą nigle jiny lëdze spòsobnosc, 
cobë wlezc pòd skórã taczi persónë, jakô na 
przëmiôr w nym terô sztóce doswiôdcziwô 
cerpieniô. 
Może rzeknąc, że ùtwórcë, a w òsoblëwòscë 
pòecë (to je méstrowie słowa) z pòzdrzatkù 
na swòjã spòsobnosc wczuwaniô sã w roz-

majité jeleżnoscë, mòglëbë òstac nazwó-
ny nadwrazliwcama. Nót je równak tuwò 
pòdsztrichnąc, że nadwrazlëwòta nie je 
znanką zarezerwòwóną leno dlô artistów, kò 
mòże òna bëc tipicznô téż dlô jinëch lëdzy. 
Tak czë jinaczi zdôwô sã, że kòżden nad-
wrazliwc mòże hewò miec jakąs pòtencjã 
ùsôdzaniô czë bëcô aùtorã dokazów kùńsztu.
Nadwrazlëwòta parłãczi sã nié blós z mòcnym 
czë gwôłtownym doswiôdczanim wseczëców, 
jaczégò przejawã mòże bëc na przëmiôr prze-
razlëwi krzik. Hewò skrajnô wrazlëwòta mô 
jesz jeden głãbòczi aspekt – je òna jaczégòs 
ôrtu darënkã abò dobroctwã pòzwôlają-
cym w barżi fùl spòsób òdczëwac gwôsną 
człowieczëznã. 
Ju sama na przëmiôr pòezjô wmikô w roz-
majité aspektë lëdzczégò bëtowaniô. Roze-
zdrziwô sã w ni taczé problemë, jak: smierc, 
pòszukiwanié zdrzódła jistnieniô, kùńc 
swiata, miłota (nié wiedno szczestlëwô), 
samòta człowieka i jegò smùtk czë téż kawel 
żëjącëch jistwów. Pòdjimanié we wiérztach 
drãdżich òglowòlëdzczich témów za to mòże 
parłãczëc sã z wikszim cerpienim doznôwó-
nym przez pòetã, wënikającym z jedny stro-
në z mòcnégò òdczuwaniô gwôsnégò bólu 
jistnieniô i òsobisti pòdajnoscë na zrenienia, 
a z drëdżi stronë – z wespółòdczuwaniô bólu 
jinëch lëdzy. 
Pewno, że mòżlëwé je téż pisanié przez 
kònkretnégò pòetã blós redosnëch wiérz-
tów, do jaczich nie wkrôdô sã niżódnô cząst-
ka bólu czë nieùbëtkù. Równak trzeba rzec, 
że cerpienié je jednym z aspektów kòżdi 
lëdzczi egzystencji. A liriczné dokazë cole-
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mało mają bëc jakąs reakcją na wëdarzenia 
żëcégò – tak te pòzytiwné, jak téż negatiw-
né. Tak tej pełniô pòezji zamikô w se redotã 
i téż ból.
Nadwrazlëwòta – jakô òdwòłiwô sã do 
rozmajitégò ôrtu wseczëców – nôczãscy téż 
nie je znanką czësto priwatną. Je mòżlëwé, 
że ùwôga nadwrazliwca mdze skùpionô leno 
na samim sobie, a nié na jinëch lëdzach. 
W przëtrôfkù taczégò pòetë, jaczi barżi 
intensywno przeżiwô blós te jeleżnoscë, 
chtërne tikają sã jegò samégò, bãdzemë 
mielë do ùczinkù z pòezją, jaczi òbiektã je 
gwôsné jô ùtwórcë. Zôs pisanié pòezji nacze-
rowóny na swiat abò na drëdżégò człowieka 
wëmôgô wińscô gdzes pòza swój priwatny 
krąg w stronã pòòstałégò dzélu lëdzkòscë 
a ji człowieczëznë. Równoczasno wczëcé sã 
przez pòetã w jeleżnosc jiny persónë czë ji-
nëch lëdzy brëkùje pòczëcô empatii.
Ò empaticznëch nadwrazliwcach zazdrzó-
nëch w „twôrz Jinégò” pisôł francësczi filo-
zof Emmanuel Lévinas. Zdôwô sã, że roze-
zdrzéwóny przez Lévinasa człowiek, chtëren 
je do grańców mòżlëwòtë òtemkłi na cer-
pienié jiny òsobë a wëczulony na cëzy ból do 
negò stãpnia, że sóm bierze òdpòwiedzalnotã 
za kògòs cerpienié i krziwdã, mòże bëc 
prototipã wespółczëjącégò empaticznégò 
pòetë. Hewò, ùtwórcë liricznégò słowa nie-
rôz bierzą na sebie ból Jinégò, bò, czej piszą 
ò kògòs cerpienim, mùszą sami je bënowò 
w se przeżëc.
Do rozpëzgleniô pòòstôwô pëtanié: skąd-
ka w pòetach bierze sã ta nadwrazlëwòta? 
Zdôwô sã, że wiôldżim dzélã doswiôdcze-
nié przez kògòs swòjégò gwôsnégò cer-
pieniô mòże bëc leżnoscą do pògłãbieniô 
wrazlëwòtë na ból jinëch lëdzy. Colemało 
cwierdzy sã, że „wrazlëwòta je miarą cerpie-
niô”, równak wierã téż cerpienié mòże bëc 
miarą wrazlëwòtë. To, czegò indiwidualny 
człowiek doswiôdcziwô, mòże transcendo-
wac w stronã pòòstałi jawernotë i przekra-
czac grańce indiwidualnoscë. 

Nót je téż zmerkac, że chòc z jedny stro-
në stolemné cerpienié mòże bëc spòdlim 
wësztôłceniô w człowiekù wëższégò stãpnia 
wrazlëwòtë, to z drëdżi stronë – ù niechtër-
nëch lëdzy taczé doswiôdczenié mòże miec 
òpaczny skùtk, prowadzącë do bezczëcô 
czë zòbòjãtnieniô. W nym przëtrôfkù per-
sóna tak baro przënãcywô sã do cerpieniô, 
jaczégò sama doswiôdcziwô abò jaczégò 
je swiôdkã, że òprzestôwô òno na ni robic 
wrażenié. Artiscë i ùtwórcë słowa colemało 
nie przënôlégają do tegò drëdżégò karna. Kò 
znieczëcé bëłobë mòrdarztwã wszelejaczégò 
kùńsztu. Poetama stôwają sã za to ti, chtër-
ny nimò grãdzë gwôsnégò cerpieniô i mòże 
téż dzãka ny grãdzë, są w sztãdze reagòwac 
na cerpienié Jinégò. 
Dodôwkòwò wielerazowò w człowieku, ja-
czi doswiôdcził stolemnégò cerpieniô, na 
fùndamence wrazlëwòtë òdniesony do se-
bie i do drëdżégò człowieka wësztôłcô sã 
ùtwórczô wrazlëwòta, jakô pòlégô na tim, 
że na persóna zwënégùje predispòzycje 
do ùrôbianiô dokazów kùńsztu. Tikô sã to 
wszelejaczégò ôrtu artisticznégò ùtwórstwa, 
téż pòezji.
Na kùńc jô bë chca rzeknąc, że wôżné je to, że 
liriczné ùtwórstwò w wikszoscë przëtrôfków 
wparłãcziwô w se wseczëca; rzôdkò mô òno 
przirodã czësto intelektualną, niezrzeszo-
ną w niżódnym stãpniu z emòcjama. Trzeba 
równak scwierdzëc, że nie je to mùszebné, 
cobë aùtor gôdôł we wiérztach blós  
ò swòjich g w ô s n ë c h przeżëcach. Pòezjô 
ni mùszi bëc sobisznym kùńsztã, a pòeta ni 
mùszi bëc persóną zazdrzóną leno w se-
bie. Nadwrazlëwòta mòże pòmòc ùtwórcë 
òdzdrzódlëc we wiérztach przeżëca czë sta-
në jinëch jistwów. Dzãka nadwrazlëwòce 
pòeta mòże bëc w sztãdze gadac ò spra-
wach, chtërnëch òn sóm w swòjim realnym 
żëcym ni miôł leżnoscë jawerno doswiôd-
czëc. W nym znaczënkù nadwrazlëwòta, 
jakô je znanką artistów, je nëkòwną mòcą 
kùńsztu.
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Sniéżnô kùrzatwa szôlała wiejącë lodowatim 
zëmnã, czej skrobôł môłą dzurã na aùtołowi 
ruce. Białka timczasã gòtowała na platce 
wòdã. Na tilnym sedzenim cëchò, z ùrzasã, 
bë nicht nie zmerkôł jich bëtnoscë, sedzała 
w grëpie piątka jich dzecy, grużdżącëch sã do 
se. Jak ju wëszorowôł dosc spòrą dzurã, wpa-
rził nazôd do aùta dodac gazu, cobë nie zga-
sło, a nie chcôł wcyg na nowò gò zapùszczac, 
żebë akùmùlator sã nie rozładowôł. Jednak 
jak ju béł w aùce, wszëtczim serca stanãłë, 
bò òno zdechło.  
– Przeklãtô kara1 – zaklął w môlowi kaszëbi-
znie.
Ùderził piãscą w zamiarzłą czerownicã 
i pómpòwôł pedałã jak òszôlałi, prawie jak-
bë chcôł przëwrócëc bicé lëdzczégò serca, 
ze strëchlałą zôwzãtoscą biôtkùjącë ò jegò 
żëcé.  Òb czas biôtczi ò zapùszczenié mòtóra 
ruta, jaką wëczëszcził do jazdë, znôw zaczãła 
zamiarzac, a òn jã terô drapôł òd bëna, 
bë miec chòc rësënã widu z bùtna. Nie 
òdpùszczôł, wcyg miôł nôdzejã i czej ùczuł, 
że mòtór letkò sã dłôwi, łapiącë lëft, wbił 
pedałã òd gazu w pòdłogã, bë dac mù jak 
nôwicy lëftu do zapùszczeniô. Ale przecygłi, 
jednostajny jãk mòtóra nieòmilno wskazy-
wôł, że ju zdechł, a ruta timczasã czësto za-
miarzła i nick ju bez niã nie bëło widzec. 
– Czôrny diôbéł  – jegò klãcé tonãło 
w głãbòczi desperacji. 
Spróbòwôł jesz rôz, a tej rôz za razã, przë tim 

1 Kara (słowizna kaszeng) – aùtół.

Gail Olsheski

Kaszëbsczé òpòwiescë
Dzél II. Smierc w sniegù

zwiãksziwôł òbrotë, dodôwôł gazu i trząsł 
czerownicą. 
– Nëże, kùrwa! – przeklął, błagającë mòtór, 
bë cos dlô niegò zrobił.
Mòtór bùrknął nieczësto, jak wrëjowanié 
zwòdzyjôsza i znôw zdechł. 
Jegò młodô białka wëlecała z dodomù 
z grôpã gòtowóny wòdë. Jednym mòcnym 
zamachnienim wëchilnãła gòrącą wòdã 
na zamiarzłą przédną rutã. Aùto zarô 
wëfùlowało sã widã, a na ruce zrobiła sã tak 
przezérnô lodowô skòrëpa, że zdrzące bez 
niã widzało sã kòmùdné smiotë sniegù na 
pòdwòrzim, a zdrzącë bënë – dzecë. Tak pò 
prôwdze jich nie bëło widzec, a leno òczë, 
bò szalama bëłë òbwité òd szëjów jaż pò 
łësënë. Kòżdi dzél jich cała béł zakrëti, bë 
chrónic òd zëmna, prócz òczów. Terô te òczë 
dozdrzałë mòcną jasnosc, jakô przez przezér-
ny lód na ruce aùta wdostała sã do westrzód-
ka. Białka pòbiegła do chëczë nagòtowac jesz 
jeden grôpk wòdë, na przëtrôfk, czejbë rutë 
znôw namiarzłë sëpiącym sniegã, zanim aùto 
zapôli. 
Chłop dali nacyskôł na pedałã òd gazu 
i zwiãksziwôł òbrotë. W gminie nie bëło 
szkòłowëch aùtobùsów, tej do szkòłë 
chòdzëło sã z mùszu piechti, tëli że jich 
młodô mëma wiedzała jak dzecë przërëch-
towac do dłudżégò marszu w te wszëtczé 
znobné zëmòwé dnie. Òbwijała jich głowë 
szalëkama, a brzëchë sztopała cepłą mlécz-
ną zupą z ówsnëch krëpów i tim spòsobã 
nigdë nie òpùszczałë niżódnëch ùczbów 
w szkòle. Klôsztorné sostrë miałë bòczënk 
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na frekwencjã i na kùńc szkòłowégò rokù 
jich dzecë dostôwałë swiadectwò nôbël-
niészi òbecnoscë, co ju bëło célã wôrtnym 
starë. Dzysô to nie béł zwëczajny dzéń, bò 
òjc ùmëslił so zawiezc je do szkòłë. Nicht sã 
tegò nie spòdzôł, tej sedzałë scësnioné na 
tilnym sedzenim z błagalnym proszenim, bë 
aùto zastartowało. Zaczãłë bédowac Bògù 
òdmówienié dzéla nowennów, chtërnyma 
mòdlëłë sã dlô skróceniô czasu mãków czi-
scowëch pò smiercë i wëzwëskanié jich dzy-
sô dlô zjisceniô tatkòwi ùdbë.
Aùto zastartowało. Jakòs mòtór z jãczenim 
przëszedł do żëcô, a chłop dodôł tak wiele 
gazu, że aùtół sã trząsł, dësził, jaż sã zerwôł 
ze słabim szarpniãcym. Wrzucył wstecz-
ny biég, bë wëcopac sã na dargã. Dzecë 
ùsmiéchałë sã pòd szalëkama do ti rzôdczi 
chwilë zwënédżi. 
– Prosymë, leno nie psocë – sã mòdlëłë.
Béł to westrzódk mrozny zëmë, czej lodo-
wati, sëchi lëft wcygniony w płëca, zamrôżô 
głosowé strënë i dëszi. Òd samégò sedzeniô 
na spãkónym, winylowim sedzenim, żdają-
cë bë aùto rëszëło, dzecóm zdôwało sã, że 
jich krew wëstëdła i ni miałë mòcë rozrëszac 
sztiwniejącëch pôlców rãków i nóg. 
Kòle smiotu, na zôkrãce w dargã, aùtół ju 
czësto sã pòddôł. To béł kùńc. Nicht nie pła-
kôł. 
– Jidzë do diôbła! 
Dzôtczi wëlazłë z tilnégò sedzeniô i mùszałë 
jic piechti. Do szkòłë miałë trzë mile i déro-
wało to kòle gòdzënë, bë duńc. Wikszosc 
dardżi szłë tëłã, cobë òstri wiater nie cął 
jich pò skarniach. A téż żebë nie òdmrozëc 
pôlców, jaczé pózni gòdzënama bë piekłë 
i bez pół dnia nie dôwałë czëcô. Òb drogã 
namiarzłé rzãsë na jich òczach sklejiwałë sã 
tak, że ledwò mògłë widzec. Bënë szalów 
cepłô fùchtnosc òddichaniô téż zarô scyna-
ła sã w lód, a czej w szkòle scygałë chùstë, 
bëłë òne sztiwné, pòkąd nie roztajałë i nie 
wëschłë. Czej mòkré, zëmòwé òbùca ju 
wisałë rozpiãté w ruchniówce, chòwałë 
swòje czerwòne, z mroznyma plamama 
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òn doch ni miôł za czim jezdzëc. Dardżi 
bëłë dłudżé i pùsté, a wòzëdła niewidocz-
né w òslepiwającym sniegù. Cygnãłë sã 
leno dłudżé akrë snieżnëch pòlów i scanë 
nieprzebëtégò lasu. Czegòż òn szukôł w ten 
dzéń?  
– Głupi – rzekł leno òjc. 
Johnny sedzôł wësztramòwóny. Skarnie 
bëłë zesztiwniałé, a lëpë napùchłé i sëné. 
Miôł szerok òtemkłé òczë, a na rzãsach  
biôło namiarzłą szôdz. Rãce sã dali cwiar-
do trzimałë czerownicë. Jegò dżip stanął na 
westrzódkù dardżi. Zafelało paliwa. Nicht 
ni mógł scwierdzëc jak długò tam sedzôł. 
Mòże wnetka całi dzéń i noc. Mùszôł zarô 
zamiarznąc, bò nawet nie próbòwôł łapac 
za klómkã, żebë òtemknąc dwiérze. Wszët-
cë sã mądrzëlë, że doch czejbë szedł, tej 
bez czile milów na ti dzëwiznie bë ùtrzimôł 
cepłotã cała. Ale òn zamiôrzł na placu, tak 
jakbë wcyg jachôł i miôł jesz gdzes dojachac, 
czejbë leno mróz wëpùscył gò ze swòji łapi-
cë, a w bakù béł gaz. Czejbë tak leno òdtajôł 
i zapùscył motór, tej bë mógł jachac dali, le 
że terô bë mùszôł pòczekac do zymkù. Òb 
zëmã nigdë nie pùszczało, wcyg przëbiwało 
sniegù i mrozu. Kò wëzdrzôł jakbë czekôł jaż 
zëma sã skùńczi, ale zëmë tak flot nie mija-
ją. Sedzôł tej i gwësno mëslôł, że zaòstanié 
w aùtole je wiedno lepszé niżle wëlézenié 
w smiotë, ale zyb i sniég wcyskają sã kòżdą 
môlinką rësëną i dopadną wszãdze. Zdrzôł 
prosto przed se, chòc króm zamiarzłégò 
krôjòbrazu nick nie bëło widzec. Dzecë na 
dłudżi czas zapamiãtałë nen zëmòwi òdjimk 
sënëch farwów wiôldżich, zamiarzłëch skar-
ni. Zyb wmiknął we wszëtczé kòmórczi jegò 
skórë i napùchł tak, że béł jesz wiãkszi, jak za 
żëcô. Na tim zabôczonym przez Bòga môlu 
òsedlëlë sã jich prastarkòwie, i terô nót bëło 
biotkòwac sã z nielëtoscëwòscą kanadijsczi 
zëmë, kò doznelë sã na swòji skórze, jak òna 
pòtrafi chwëcëc i trzëmac, pòczi nie zadëszi 
òstatnym lodowatim wdechã. 
Dolmaczënk: Stanisłôw Frymark
Kòrekta: Bòżena Ùgòwskô

nodżi pòd òblôkónyma mùndurkama. Ów-
snë krëpë w brzëchù ju sã sfùtrowałë, a na 
jich szkòłowim stolikù żdała do zjedzeniô 
smierdząco pëlka z pòmùchlowim òlejã, 
cobë nie zachòrzec. Tak pò prôwdze nicht 
ni mógł przełknąc tegò òleju z pòmùchlowi 
wątrobë i leno szukôł jaczi dzurë, bë gò tam 
schòwac. Na zymkù bëło mòżna nalezc te 
wszëtczé môłé kapsułczi z òlejã, chtërne bë 
mògłë przëniesc retënk, czejbë zëma bëła 
jesz gòrszô. 
Mòżna bë bëło sã spòdzewac, że wszëtcë 
nã zëmã przeżëją. Kò bëła to Kanada, òkòlé 
traktu Òpeòngò, gdze Kaszëbi żëlë ju wicy 
niżle sto lat. Pòd kùńc gromicznika bëło sã 
ju przënãconym do minus dwadzesca szesc 
gradów niezmieniwno panëjącëch bez całi 
miesąc. Nie bëło nick òsoblëwégò w tim, 
że je òstri mróz i sniég. Czej tedë nadeszłë 
straszné wiadła, kòżdi szukôł wëtłómaczeniô, 
dlôcze tak sã stało, në bò nikòmù do głowë 
nie przëszło, bë winic mróz abò sniég. John-
ny béł jich wùją, nôstarszim bracyną òjca 
i béł nôwiãkszi w rodzënie, na szesc stopów 
i sztërë côle wësoczi, tej wëzdrzôł jak stolem. 
Miôł szeroczé, kaszëbsczé skarnie, wësoczé 
brwie i òczë, chtërne widzałë na mile dalek. 
Béł kawalerã i żił w barakòwi przëczepie, 
tak na zôczątk. Ni miôł białczi, tej nie bëło 
nikògò, chto bë mù gnërził ò bezlëtosnym 
zëbie. Nigdë sã nie przëòblôkôł na zëmã tak 
jak je nót. Stôré bótë bez pòwrózków, dzu-
rawé stréfle, cenkô kòszla pòd cenką jópą. 
Mòżna bëło przëwëknąc, że wiedno tak 
chòdzył, nawetka w zëmã, co sã letkò zmie-
niwało w mëszlenié, że mróz nigdë nie dô 
radë zamrozëc jegò krwi, i że jegò òsoblëwô, 
kaszëbskô zasadłosc sygnie za całą ceplną 
izolacjã. Jegò pòòbité cãżarowé aùto nie 
grzało, ale tedë żódno wòzëdło ni miało 
sprawnégò grzeniô. To bëłë wczasné lata 
60. i aùtołë nie bëłe bùdowóné na zëmòwi 
klimat. 
Dlôcze nie òstôł w swòji  bùdze? Cëż 
miôł taczégò wôżnégò do załatwieniô, że 
mùszôł sadnąc w aùto i gdzes jachac? Kò 
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A. Pastwa

Wëklãti
(wëjimk pòwiescë fantasy pòd titlã „Pòd òkã Jastrë”)

Macłôw nie żdôł, jaż stolemë do niegò do-
biegną. Lata żëcégò w Bruksach naùczëłë gò, 
że tej-sej ni ma cwëkù sã biôtkòwac. Nerwés 
kòpnął jesz swòjégò procëmnika i pònëkôł 
w cemnicã. Słëchôł, czë chtos nie biegô za 
nim. Bëło równak cëchò. Pò dwasta, mòże 
trzësta métrach stanął. Terô czuł głosë w pla-
cu pòbitwë i równy, cãżczi krok stolemów. 
Na szczescé szłë w drëgą stronã, w czerënkù 
chëczów królewsczich żôłnérzów. Ùspòkòjił 
swój dech i gwizdnął jak jastrownik – ptôch, 
jaczi żił blós na tim swiãtim òstrowie. Jegò 
zwãk nie béł tu niczim dzywnym, ale òb noc 
òdzéwôł sã mało czedë. Krëjamnô służba 
Bòlesława miała to za swòje zéwiszcze. Ma-
cłôw wiedzôł, że jeżlë chtos przeżił tã biôtkã, 
to òb pôrã chwil pòjawi sã kòl niegò. Ni 
mùszôł długò czekac. Trzeji żôłnérze cëchò 
wëszlë z chwarznów i bez słowa zdrzelë na 
swòjégò przédnika. 

– Jidzemë do pòrtu. Wiôlgòsze mëslą, że 
wrócymë do najich chëczów i tam prawie 
szłë. Ni ma co tam wracac. Natëchstopach 
mùszimë sã dostac na naji òkrãt i jachac na 
mòrze. Wszëtczé stolemë gwës jesz nie wie-
dzą, co je lóz. Dobrą wòlą naju nie pùszczą, 
ale nie spòdzéwają sã atakù. Zabijemë straż-
nika i ùcékómë.
– Zabijemë stolema? – Warcësłôw ni mógł 
ùwierzëc w to, co czëje. – Kò za to Jastra 
grozy smiercą. Przed nią nigdze sã nie 
schòwómë. Mùszi bëc jaczi jinszi plan.
– Jak môsz jiny, to gadôj. Rôd ce pòsłëchóm 
– òdrzekł òstro Macłôw. – Na mòje wëzdrzi 
to tak. Wiôlgòsze ju wiedzą, co jesmë zrobilë 
Nôwëższi Kapłance. Mòże nawet òna sama 
to jima rzekła. Dlôte sã na naju dałë i pòbiłë. 
A skòrno jesmë na jich lësce niedrëchów, 
to chãtno wëbiją naju wszëtczich. Na Ja-
strowim nigdze sã nie zatacymë. Wëłapią 
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kòżdégò. Bãdze krótczi sąd, Kapłanka kąsk 
naju pòmãczi, a pózni zabije – ale tak, żebë 
më dobrze czëlë, że ùmiérómë. To twój plan?
– Në, nié..., ale stolemë... – Warcësłôw nie 
wiedzôł, co rzec.
– Tej zrobimë pò mòjémù. Próbùjemë przeńc 
cëchò kòl strażnika, a jeżlë sã nie dô, to jô 
gò zabijã, bò widzã, że môta fùl bùksë ze 
strachù. Jak mdã miôł përznã szczescô, to 
mie sã ùdô i dostóniemë sã na naji òkrãt. Je 
na nim trzech marénów. Wespół z nama to 
sygnie, żebë wëjachac z pòrtu w mòrze. Jak 
drëdżi rôz mdzemë miec përznã szczescô, 
to nicht nie bãdze za nama płënął. I jeżlë 
bãdzemë miec trzecy rôz wiele szczescô, to 
dojedzemë tim òkrãtã dodóm, chòc cole-
mało jegò òbsada to piãtnôsce lëdzy, a naju 
bãdze leno szesc sztëk. Wszëtkò jesta zroz-
mielë, wa lelczi lelkòwati jedny?
Cziwnãlë głowama. Cëchò przeszlë przez 
chwarzna i rëgnãlë w stronã pòrtu. Czej 
doszlë do pierszich bùdinków, słuńce zaczi-
nało pòmale wschòdzëc i pòjôwiôł sã switk. 
Stolem stojôł jak òpòka. Nie rëszôł sã, rãce 
skrziżowôł na piersach i zdrzôł na mòrze. 
Nie spòdzéwôł sã, że cos złégò mòże sã stac 
òd drëdżi stronë. Macłôw pòkôzôł rãką żôł-
nérzóm, żebë czorgelë sã kòl lózëch terô 
chëczów dlô pielgrzimów, a sóm òstôł na 
placu. 
Czej wëszczérzôł sã ze swòjich lëdzy, że sã 
bòją zabic wiôlgòsza, nie zdradzył jima, że 
òn sóm téż mô strach. I nié tegò, że stolem 
mòże z nim dobëc w biôtce. Przede wszët-
czim tegò, co bãdze pózni. Sama Jastra za-
kôzała wiele stalatów temù krziwdzëc nôstar-
szą rasã. Kòżdi, chto bë leno próbòwôł zabic 
ji lubòtné stwòrzenia, stôwôł sã wënëkańcã, 
wëklãtim przez wszëtczich, co mielë Bòdżiniã 
za swòjã matkã. A doch mielë wnet wszëtcë 
na całim znónym swiece.  Niejedny gôdelë, 
że na mòrdarza bë spadłë wszëtczé mòżlëwé 
nieszczesca, a mòże nawetka zabije gò sama 
Jastra. Macłôw ze smùtkã pòmëslôł, że cze-
dës lëdze ni mielë taczich jiwrów i chitroscą 
doprowadzëlë wiôlgòszów do wëdżiniãcô. 

Dzysô Jastra nijak bë na to ju nie pòzwòlëła. 
Wiedzôł równak, że ni mòże sã wichlac. Żelë 
nie zabije strażnika, nie ùcekną. Gôdôł żôł-
nérzóm, że nôprzód mają spróbòwac minąc 
stolema, ale doch to ni mògło sã dobrze 
skùńczëc. Nawetka, jakbë sã jima ùdało, 
to widzącë òkrãt, co wëjéżdżô w mòrze, 
stolem mógł jich bez tôklu zatrzëmac. 
Chòcle cëskającë czile cãżczich kamów... 
Nié, to ni mògło sã skùńczëc dobrze. A tu 
nie chòdzëło leno ò żëcé czile lëdzy. Jeżlë 
nie dopłëną do Wiôldżégò Królestwa, król 
Bòlesłôw sã nie dowié, że ni mają ju nick 
do gôdaniô na Jastrowim, a jich krëjamné 
planë nie są ju nijak krëjamné. Jesz wôżnié- 
szé bëło co jinszégò. W głowie Macława 
bëła infòrmacjô, jakô mòże zmienic kaw-
le swiata na wiele stalatów. Nôwëższô Ka-
płanka rzekła mù na mãkach, gdze je Lãpa 
Wiecznégò Widu. Mùszôł przeżëc, żebë  
ò tim pòwiedzec. Mùszôł... Ta swiąda dodała 
mù òdwôdżi. Zjimnął z pleców łãk i strzéle. 
Jegò cél nie stojôł dalek i béł wiôldżi, ale 
zadanié nie zdôwało mù sã prosté. Pò pier-
szé dlôte, że mùszôł trafic tak, żebë zabic 
wiôlgòsza dorazu. Jinaczi mógł swòjim rëkã 
sprowadzëc do pòrtu wszëtczich strażników. 
Pò drëdżé, rãce trzãsłë sã Macławòwi, jakbë 
jesz nigdë nikògò nie zabił. Nie wiedzôł so 
z tim radë. Nibë sóm sebie przekònôł, że tak 
mùszi zrobic, ale strach przed gòrzã Jastrë 
trzimôł gò mòcno. Czile minut próbòwôł sã 
ùspòkòjic. Kùreszce ùdało mù sã na tëlé, że 
rãce òprzestałë sã trzãsc. Serce jesz biło jak 
òbarchniałé, ale to nie zôwadzało w célowa-
nim.
Strzélił.

***

Elolu béł ju ùmãczony. Stojôł zdrzącë w stronã 
mòrza òb całą noc. Z redotą pòwitôł pier-
szé parminie słuńca. Pòd nosã zaczął spié- 
wac piesń na tczã Pani Wschòdzacégò Słuńca 
i chwôlëc nowi dzéń. Na Jastrowim béł òd 
niedôwna i wcyg ni mógł ùwierzëc w swòje 
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szczescé. W tim placu bëło czëc wiôlgą mòc 
Bòdżini i stolemë bëłë nią wëfùlowóné. 
Nicht, chto tu trafił, nie chcôł wëcygac gdze 
jindze. Bëcé strażnikã Swiãti Górë to zjisce-
nié snieniów kòżdégò wiôlgòsza. 
Elolu spiéwôł i mëslôł ò ti łasce, jaką dostôł 
òd Dôwający Żëcé. Chwôlił ji dobroc i piesnią 
przëbôcziwôł lata rządów swòji rasë – czedë 
słuńce kòżdégò dnia wstôwało prawie dlô 
nich, a môłé stolemiątka nëkałë pò grzãpach 
i  zabôwiałë sã ze sobą, zwierzãtama 
i lëdzama. Zdrzôł na pëszné òkrãtë w pòrce 
i wspòminôł swòje dzecné lata. Bëło to dôw-
no i dalek, ale téż nad mòrzã. Żëlë jesz wnen-
czas jegò mëmka i tatk...
Wtim pòczuł dzywny ból w szëji. Miôł wra-
żenié, że cos sã mù wbiło w gôrdzel. Za sztót 
to samò, tim razã w òkò. Baro bòlało, ale 
òn wcyg widzôł bawiącé sã dzôtczi i sebie 
westrzód nich. Chcôł zawòłac do mëmczi, 
że cos mù sã stało, że lecy mù krew, ale ni 
mógł wërzec słowa. Mãcził sã tak përznã, 
chcącë sã pòżalëc, jaż kùreszce sã ùdało. 
Ju mógł swòbódno gadac, przebitô gôrdzel 
sã ùzdrowiła, òkò téż... Kòl niegò stojôł tatk 
i smùkôł gò pò głowie, a mëmka z ùsmiechã 
na snôżi gãbie pitała:
– Elolkù, knôpiczkù, gdze të jes béł tak długò. 
Żdajã na ce i żdajã...

***

Macłôw ni miôł wiele czasu. Ni mógł rów-
nak minąc leżącégò kòl niegò zabitégò sto-
lema i nëkac dali. Bëło w tim wiôldżim cele 
cos misticznégò, pò prôwdze wiedzôł, że 
zrobił lëchò, że nigdë ju nick w jegò żëcym 
nie mdze jak donądka. Jesz nie rozmiôł tegò 
nazwac, ale ju to czuł. Nie znôł miona swòji 
òfiarë, bò nie rozmiôł ani słowa w spiéwny 
mòwie stolemów. Dlô lëdzy brzëmiało to 
dzywno. Dërch pòwtôrzało sã: „lilu, ilu, ulu”. 
Kąsk jakbë gwizdanié ptôchów. 
Z dôleka dało czëc dzywny trzôsk... Pò 
prôwdze nie bëło ju czasu na rozmiszlanié. 
Òstawił trupa za sobą i pòszedł w czerënkù 

òkrãtu. Przed nim stojało piãc chłopów. Jegò 
lëdze. Czuł równak, że midzë nima cos sã 
zmieniło. Nie zdrzelë ju na niegò z pòdzywã 
i tim ôrtã miłotë, jaką mają żôłnérze do 
dobrégò wódcë. W jich zdrokù béł strach, 
ùsłësznota, ale jesz cos... Mòże nié zgarda, 
ale cos co za nią szlachòwało. Czej pòdeszedł 
krodzy, òdsënãlë sã, jakbë niósł ze sobą jaką 
chòrosc, grozné pòszëdło. Macłôw to widzôł, 
ale nie chcôł terô ò tim gadac. Rzekł leno 
krótkò:
– Za czim stojita? Rëchtowac òkrãt! Zarô 
bãdze tu fùl wiôlgòszów.
Nie rëszëlë sã równak. Wisłôw pòkôzôł rãką 
na cało stolema i cëchò zapitôł:
– Co z nim? Nie żëje?
– Zabiti. Nie dało sã jinaczi. A terô do robòtë!
Niechãtno, ale tim razã pòsłëchelë. Za 
baro bëlë przënãcony do ùsłësznotë wedle 
swòjégò prowadnika, żebë sã bùńtowac. Nie 
warało długò, jak òkrãt béł fardich do wëja-
chaniô w mòrze. Kapténa kąsk narzékôł, że 
je jich za mało do taczi rézë, ale jak sã do-
znôł, że nicht wicy ju nie òstôł, a i òni za sztót 
mògą trafic do Jastrë, òprzestôł tracëc czas 
na plestanié. Dôł rozkazë marénóm, a sóm 
stanął westrzód żôłnérzów i pòkazywôł jima, 
co mają robic òbczas wëjéżdżaniô z pòrtu. 
Macłôw robił wespół z nima. Miôł nôdzejã, 
że dzãka temù zdżinie mù z pamiãcë òbrôz 
zabitégò stolema, ale chùtkò zmerkôł, że to 
òstónie w nim na dłëżi. Tim barżi, że jegò 
lëdze wcyg nie delë mù ò tim zabëc. Czej béł 
krótkò, przestôwelë gadac, òdsuwelë sã na 
bòk, spùszcziwelë zdrok. „Jastra ni mùszi mie 
zabic. Dlô nich jô i tak ju nie żëjã. Jakbë nie 
wiedzelë, że bez tegò, co jô zrobił, terô ju bë 
sedzelë na mãkach w stolemòwëch pajach” 
– mëslôł, ale nie rzekł jima głosno ani słowa. 
Chcôł pòżdac, jaż zeńdze z nich ten wiôldżi 
ùrzas i niedowiérnota, jaką czëlë, widzącë, 
że chtos złómôł tak wërazno rozkôz Jastrë. 
Mùszôł téż sã przëszëkòwac do taczi kôrbión-
czi, a terô nijak nie bëło na to czasu. Nôwôż-
niészé bëło wëjachac z tegò òstrowù, nigle 
wiôlgòsze pòjawią sã w pòrce.
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Czedës, dôwno temù, do òliwsczi katédrë 
przëlecała familiô grifów. Mieszkają ju tam 
òd 1615 rokù, czedë tamtoczasny òpôt, to je 
przédnik zôkònu cystersów, Dawid Kònarsczi 
ùdbôł so, że w kòscele zbùdëje grobnicã dlô 
kaszëbskò-pòmòrsczich ksążãtów.

Czej jeden z grifów, jaczi mieszkôł w miro-
chòwsczich lasach, ùczuł, że w Òliwie Ka-
szëbi bãdą tczëlë swòjich panowników, 
np. Swiãtopôłka, Mscëwòja, Sambòra, to 
natëchstopach wezwôł swòjich krewnëch 
i kôzôł zebrac sã przed pòrtalã, to je zdob-
nym weńdzenim do ti bëlny swiãtnicë. Tedë 
prawie te pòczestné i nadzwëkòwé zwierzãta 
ò cele lwa, ze skrzidłama i głową òrzła, zde-
cydowałë, że òstóną tuwò na wiedno.

– Tu bãdze naje dodóm. Mùszimë miec 
starżã kòl najich ùmarłëch ksążãtów i wszët-
czich mieszkańców Kaszëb. Dlôte kòżdi z naju 
naléze so tu pasowny môl. Taczi, z jaczégò 
bãdze mógł zdrzec wkół. Ni mòżemë téż 
za baro zawadzac lëdzóm. Niech żëją so 
ùbëtno na Kaszëbach. Jak przińdze jakô za-
grôżba, më pierszi jima ò tim pòwiémë – za-
rządzył nôwikszi z grifów, pilëjącë równo-
czasno swòjich skrzidlatëch krewnëch, żebë 
ùsłëszno zrobilë, co jima kôzôł. 

Dwòje młodszich, ale i chitrëch grifów 
chùtkò pòlecało w górã i sadło na her-
bie zarô nad weńdzenim do kòscoła. 
– Mdzemë òbzerac wszëtczich wchòdzącëch 
do katédrë. Nie wpùscymë tuwò nikògò, 

Aleksandra Majkòwskô

Dze schòwałë sã grifë?
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chto bãdze zagrôżbą dlô pòmòrsczi zemi – 
zawòłelë.

Pòsobny nalezlë so plac na czëpie bòcznégò 
weńdzeniô.

– Stądka je dobrze widzec Bôłt. Jak ùzdrzimë 
niedrëszné òkrãtë jadącé z nordë, to zlecymë 
na zemiã i pòwiémë wszëtczim Kaszëbóm ò 
niebezpiekù, jaczi jima grozy – rzeklë.

Wikszi dzél tëch skrzidlatëch jistotów 
schòwôł sã bënë kòscoła.  Nôpòczestniészi 
z nich stanął krótkò grobnicë pòmòrsczich 
ksążãtów. Tak, żebë widzec lëdzy, chtërny 
przëchòdzą tuwò na swiãtą mszã i mòdlëtwã. 
Miôł pilowac, żebë bëlno òddôwelë òni tczã 
swòjim historicznym panownikóm.

Jinym grifóm ùwidzałë sã pòrtretë pò-
mòrsczich ksążãtów, jaczi są w prezbiterium 
katédrë. 

– Schòwiemë sã pòd òbrazama panowni-
ków. Naji dobri zdrok pòmòże nama ùzdrzec 
niebezpiek nawetka w cemnicë. Mdzemë 
òbzérac cëzëch. Chùtkò zmerkómë, chto 
mô lëché planë – gôdającë to zestëdlë na 
cemnëch płótnach pòd nogama ksążãtów.

Czedë ju nôwikszi grif dopilowôł, żebë 
kòżdi z jegò krewnëch nalôzł pasowny môl, 
pòdniósł swòje wiôldżé skrzidła i pòdlecôł 
wësok nad swiątiniã. Przeniósł sã do ògardu, 
jaczi pòwstôł dzãka robòce klôsztorników, 
cystersów. Pòdzywiôł drzewa, krze i kwiatë. 
Pózni skrzidła zaniosłë gò nad pałac òpatów. 
Wezdrzôł na katédrã i widzôł na jedny sca-
nie plaskatorzezbã, na jaczi béł òliwny czerz, 
Marija i Dzecątkò Jezës. Pòdlecôł krodzy 
i stanął przed nima. Ùkłónił sã  i rzekł:

– Tu mdze mój plac. Kòl môłégò Jezësa 
i Jegò Matczi. Blëskò kaszëbskò-pòmòrsczich 
ksążãtów, grifów i snôżégò ògardu.
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Jak Walerka swiat sã rozrôstôł
Swiat Walerka sã zaczinôł ù dżadka na 
kòlanie:
Aj dżig, dżig – baranczik
Sprzedôł kònia i órczik,
Sprzedôł wóz i pòwróz – 
Na dupie sã dodóm wiózł
Tak Walerkòwi dżadk spiéwôł, na tim kòlanie 
pòdrzucôł i przë òstatnëch słowach nogã 
prostowôł i Walerik sã pùrgôł pò ti nodze 
jaż prawie do pòdłodżi a dżadk gò za rãce 
przë tim trzimôł, cobë sã na bòk nie zwró-
cył. A jak Walerik zaczął chòdzëc lepi, to bez 
pòdwòrzé na drogã, pò drëdżi stronie bëlë 
Gruchałowie, a dali Kreftowie i jinszi, a tej 
kòscół i plebania, a tej rënk i dali chëcze jaż 
do Weńtów, a na kùńcu krziż. W drëgą stro-
na sodlôrz Werra, szewc, pùmpiôrz, szkòła, 
za szkòłą stolarniô Szteńcla i gbùrstwa, jaż 
na kùńcu las, dze mëma z nim na grzëbë 
chôdała, a dali jakbë nick. Dopiérkù, jak Wa-
lerik zazdrzôł w òczë temù stolemòwi, co rôz 
roczno, na òdpùsce, na Môrcëna z ksążkama 
na karze sã zjôwiôł, dopiérkù tedë pòjął, co 
swiat je dali jak do krziża za Weńtą i do lasu 
za Szprétkama, że swiat to nie je leno to, co 
widzec je, ale téż to, co starkòwie widzelë. 
Në wezmë te dwa jezora: Swiniewò i Kòmink. 
Ani swiniów tam nicht nie widzôł, ani 
kòminka żódnégò. Tak mù ten stolem zadôł, 

Jarosłôw Kroplewsczi

Òd „Aj dżig, dżig”,  
bez „Waleri, Waleri, krowa  
sã celi”, do „… pòj na weselé” 

że swiat mùszi mierzëc nié leno krokama, ale 
i latama latecznyma. Tak jak z tim Kòminkã 
– jak jemù to cotka Baszka òpòwiedzała. Że 
lata, lata temù Zalewsczi miôł tam latnicã na 
pòlach wëstawioną, a w ti latnicë kòmink 
z wësoczim kòminã. Bez sta lat to sã zarwało, 
le ten kòmin nad jezórną gladã wëstôwôł, jaż 
na kùńcu òn téż sã zapôdł. Tak to kòminka ju 
nie bëło, a Kòmink òstôł. Jaż jednym razã bez 
wies aùto przejachało, to Waleri béł ju gwës, 
co z jedny stronë i z drëdżi stronë cos dali 
mùszało bëc, bò to aùto znikądka do nikądka 
ni mògło jachac. Në tak òni z Brunkã za tim 
aùtã nëkelë jaż za krziż, na górã i jesz sztëk 
drodżi i ùzdrzelë szeroczé pòla, a na kùńcu 
las i górë pò wełniawé chmùrë, a to doch nie 
bëło nick, a kùńc swiata na pewno nié. Tak 
to swiat sã rozcygôł i w latach, i w mòrgach.

Jak to Waleri w sztërzech jãzëkach sã 
chòwôł
Òd dzectwa Waleri mówił w sztërzech 
jãzëkach. W jednym nick òn nie rozmiôł, 
w drëdżim ju le ju, w trzecym tëlé co trze-
ba, a w czwiôrtim wszëtkò. Jakò służka przë 
wôłtôrzu òdpòwiôdôł ksãdzu pò łacënie, 
ale nie wiedzôł co. Ksądz kôzania mówił 
pò pòlskù i to szło zrozmiec, ale mùszôł 
człowiek ùważac. W szkòle szkólny ùcził pò 
miemieckù i to ni mùszało sã widzec, ale ta-
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czi czas béł. A tëlé z tegò òstało, że do kùńca 
jak kartë przë baszce rechòwôł, to wiedno pò 
miemieckù: ainc, cwaj, draj… 
Jo..., ale za to doma wszëtkò szło zrozmiec, 
bò doma mówilë pò najémù – pò kaszëbskù. 
I mùszôł Waleri jak kòżdi ùważac, cobë sã 
te jãzëczi nie miészałë. A jednégò na drëdżi 
téż nie szło tak wprost przekładac. Cobë 
nie przëszło jak temù ksãdzu, co pò stôrim 
probòszczu nastôł. To béł Miemc, ale dobri 
Miemc. Chcôł sã òn lëdzóm przëpòchlebic 
i sã zawzął, żebë pò pòlskù òd wôłtôrza 
mówic. Całé dnie òn pò ksãżim ògrodze ze 
słowôrzama chòdzył, a tëlé sã naùcził, że jak 
jemù „Leib dem Christi” zamiast na „oto cia-
ło Chrystusa” wëszło „oto mięso Chrystusa”, 
to jaż Syldatków Bòlek z trapów na ambónã 
spôdł. Tak to òd knôpiczich czasów Waleri 
wiedzôł, że swiat je złożony, a jãzëczi swiata 
rozmajité i brzadowi zupë z jãzëków sã nie 
robi.

A terô ò dorôstanim
Tak jak kòżdi, swòje dorôstanié Waleri le 
widzôł pò bótach. Bò bùksë wiedno zdążił 
pòrwac nim z nich wërósł, a bótë co i rôz brôł 
pò Bòlesu – swòjim starszim brace, a prze-
szłoroczné dôwôł młodszémù – Władémù. 
Jaż przëszło, że Bòles ze swòjich nie wërósł, 
bò na tëlé dorósł. I tedë Walerémù tata za-
mówił ù Szëmicha drëdżi rôz nowé bótë. 
Pierszé nowé bëłe na przëjãcé. A bez ten 

czas rokroczno szło tak: nôpierwi szopka, 
tej gwiôzda na Trzech Króli i tak we trzech 
ze skarbónkama pò lëdzach z Brunkã i Pawłã 
abò z Édzym. Tej z ksãdzã pò kòlãdze i znôwù 
dało kąsk dëtków. Bez pòst sã przeczekało 
jaż przëszedł czas klekòtków. Bez Wiôldżi Ti-
dzéń wkół kòscoła, a na Wielkanoc, jesz pò 
cemkù pò całi wsë lëdzy bùdzëc. Na Zeloné 
Swiątczi brzózczi wedle drodżi sã stôwiało. 
Jaż przëszło lato – rëbë, jagòdë, a do Swi-
niewa z rokù na rok blëżi, bò nodżi corôz to 
dłëgszé. Tak przë tim Swiniewie wëszło na 
to, że swiat je jesz barżi złożony. Jak ùzdrzelë 
z Édzym i Stachã Anielã òd Bronków, jak òna 
do wòdë wlazła w sami spódny kòszëlë to 
jesz, jesz, ale jak òna wëchôdała z ti wòdë, 
a ta kòszëla sã prawie przezérnô zrobiła 
i przëlgnãła do piersów i brzëcha, jak jich 
taczi gòrąc naszedł, to òni pòjãlë, że knôpi 
to jedno, a dzewùsë, to dëcht co jinszégò. 
Tak minął czas lapsa, psotë czë bówczi, 
a przëszedł czas brutkarza. A wąs jak sã sëp-
nął, to do gwiôzdków gò wzãlë. Nôpierwi za 
pùrtka, rok pózni za bòcóna, a na trzecy rok 
za kònia. Ale tedë òn ju w slépia dzewùsów 
smiało zazérôł. I sã skùńczëło, że za nim spié- 
welë: „Waleri, Waleri, krowa sã celi…” , a sã 
zaczãło: „Waleri, Waleri, pòj na weselé…” Bò 
dzewùsë rosłë i tim dzewùsóm téż co tam 
rosło, i mògło tak òstac, ale nié – swiat sã 
nie zatrzimie, czedë je nôpiãkniészi, swiat co 
i rôz nëkô w gòrszé.
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Jeden chłop miôł òsła, chtëren przez dłudżé 
lata dwigôł miechë do młëna, kùreszce jegò 
mòc sã skùńczëła i ni mógł prôcowac. Jegò 
pón zaczął mëslec, jak bë sã gò pòzbëc. Òseł 
jednak domëslił sã, co jegò pón chcôł zro-
bic i ùcekł w czerënkù miasta Brémë. Tam 
mëslôł ò tim, bë òstac mùzykańtã.
Czej przeszedł dłudżi sztëk drodżi, ùzdrzôł 
jachtarsczégò tósza, chtëren leżôł kòl drodżi 
i cãżkò dichôł.
– Czegò tak dichôsz, psu? – zapitôł òséł.
– Ach – òdpòwiedzôł tósz – jô jem stôri 
i nie nadôwóm sã ju do jachtowaniô. Mój 
pón chcôł mie zastrzélëc, ale jem ùcekł. Nie 
wiém, jak jô terô bãdã miôł na chléb?
– Wiész co? – pòwiedzôł òséł – jidã terô do 
Brémë, żebë òstac mùzykańtã. Pòj ze mną 
i téż òstań mùzykańtã. Jô bãdã grôł na lëtni, 
a të bãdzesz klepôł w bãben.
Tósz sã zgòdzył i pòszlë razã w drogã.
Pò jaczims czasu òbôczëlë kòta, sedzącégò 
na drodze ze smùtną mùnią.
– Cëż sã tobie stało, stôri wąsaczu? – spitôł 
òséł.
– Lëchò, lëchò je na swiece! – òdrzekł kòt. 
Jem ju stôri, zãbë mie sã stãpiłë i wòlã leżec 
za piéckã nigle gònic za mëszama. Mòja pani 
chcała mie ùtopic, ale jem ùcekł i terô nie 
wiém co pòcząc.
– Pòj z nama do Brémë, znajesz sã przecã na 
kòcy mùzyce, òstóniesz mùzykańtã – jakno 
i më.
Kòt sã zgòdzył i wszëtcë troje rëszëlë dali.
Pò jaczims czasu naji ùcékôcze przechòdzëlë 
kòle gbùrsczi zôgrodë. Na dwiérzach sedzôł 
kùrón i piôł z całi sëłë.

Jacob i Wilhelm Grimm

Sztërzej mùzykańcë z Brémë
Dolmaczënk: Pioter Cëchòsz

– Bądzże cëchò, bò jaż ùszë pùchną! – rzekł 
òséł – czegò të sã tak drzesz?
– Mùszã przepòwiedzëc dobré wiodro, bò 
nasza pani ùprała kòszulczi Póna Jezëska 
i mùszi je wësëszëc, a witro bãdą gòsce 
i gòspòdëni kôzała służce ùgòtowac ze mie 
rosół, bò jô jem ju stôri i niedołãżny. Krzëczã, 
pòkądka mie jesz żëcô òstało.
– Ej, ricerzu z czerwònym pióropùszã – rzekł 
òséł – pòj lepi z nama, jidzemë do Brémë, 
żebë òstac mùzykańtama, a të môsz do-
bri gòwôr i të bë mógł sã do naji òrkestrë 
przëłączëc. Na smierc wiedno przińdze czas.
Kùrónowi ùwidzała sã ta ùdba i sztërzej 
mùzykańcë ruszëlë razã w dalszą wanogã.
Ale do miasta bëło dalek i noc zaskòczëła 
jich w lese. Òséł i tósz leglë pòd wiôldżim 
drzéwiëcã, a kòt i kùrón ùsedlë na wietwi, 
kùrón gwës na samim czëpkù drzéwiëca, dze 
czuł sã baro bezpieczno. Nigle ùsnął, roze-
znôł sã jesz rôz w kòło i zdało sã jemù, że 
widzy wid, swiécącë bez gałãze. Zawòłôł wic 
do drëchów, że gwësno kòle nich je chëcz, bò 
widzec je swiatło.
– Mùszimë zarô tam jic – rzekł òséł – spanié 
w lese wcale nie je taczé miłé.
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Pòszlë tej w drogã za widã, za sztót ùzdrzelë 
swiatło òkna zbójecczi chëczë. Òséł jakno 
nôwiãkszi pòdeszedł do òkna i zazdrzôł do 
jizbë.
– Cëż tam widzysz klapòùchù? – spitôł kùrón.
– Co widzā? – òdrzekł òséł. – Widzā stół 
nakrëti, a na nim jôdã i picé, zbójcë sedzą 
dokòła stołu i raczą sã.
– To bë bëło cos dlô nas! – westchnął kùrón.
– Jo, jo! Ach, czejbë to më sedzelë kòl stołu! 
– westchnął òséł.
Pò naradze, sztërzech drëchów w kùńcu 
nalazło spòsób, jak wëgnac zbójców. Òséł 
òpiarł sã przédnyma kòpëtama ò òkno, 
tósz skòcził na skrzél òsła, kòt na skrzél 
tósza, a kùrón na głowã kòta. Pòtemù na 
dóny céch razã pòczãlë mùzykã; òséł rikôł, 
tósz brzëchôł, kòt miaùkôł, a kùrón piôł; 
pò czim wpedlë bez òkno do jizbë jaż szi-
bë zazwãczałë. Zbójcë zerwelë sã z krzikã, 
mësląc, że to ùpiorë, i w wiôldżi trwòdze 
ùceklë do lasa. A sztërzej mùzykańcë sedlë 
do stołu i zaczãlë jesc, jakbë òd miesąca nick 
w gãbach ni mielë.
Czedë ju sã najedlë do sëta, zgasëlë wid 
i leglë sã do spikù, dze chtërnémù bëło 
wëgódno. Òséł légł so na grëpie sana przed 
chëczą, tósz pòd dwiérzama, kòt na piéckù 
w cepłim pòpiele, a kùrón sôdł na dakù. A że 
ùmãczony bëlë drogą, chùtkò ùsnãlë.
Czedë minãła dwanôstô w nocë, a zbójcë 
zmerkelë z dôleka, że w chëcze ni ma ju 
widu i wszëtkò wëdôwało sã spòkójné, rzekł 
herszt:

– Nie dôjmë sã zanëkac w kòzy róg! – i wësłôł 
jednégò ze zbójców dlô zbadérowaniô sytu-
acji.
Wësłańc wszedł pò cëszkù do jizbë i zbliżił 
sã do piécka, żebë zapôlëc wid. Czej ùzdrzôł 
w cemnoscë rozjiskrzoné kòcé slépia, mëslôł, 
że to wãgle, i przëłożił do nich sztëczk drew-
ka. Ale kòt nie znôł sã na wicach, skòcził 
jemù do gãbë i mòcno przejachôł pò ni pazu-
rama. Ùrzasłi zbójca rzucył sã do dwiérzi, ale 
tósz, chtëren tam leżôł, ùgrizł gò w jikro, cze-
dë przebiégôł przez pòdwòrzé, òséł, chtëren 
spôł na grëpie sana, kòpnął gò dëchtowno 
tilnyma nogama. A kùrón, zbùdzony ze spikù 
tim rëmòtã, zapiôł głosno:
– Kùkùrikù!
Ùcekł zbójca co mòc w nogach i rzekł do 
herszta:
– W chëczë sedzy straszlëwô jãdza, chtër-
na rzucëła sã na mie i pòdrapała mie gãbã 
pazurama, przed dwiérzama zôs stoji sto-
lem z nożã, chtëren zrenił mie w jikro. Na 
pòdwòrzu leżi czôrnô maszkara, chtërna 
rzucëła we mie drzéwiã; a na dakù sedzôł 
sãdza, chtëren zawòłôł: „Dôjce łotra tu!”. 
Ùcékôł jem tej jak wiater.
Òd ti pòrë nie òdważëlë sã zbójcë wrócëc do 
chëczë, a sztërzem mùzykańtóm tak sã tam 
ùwidzało, że jaż do smiercë ji nie òpùscëlë. 
A ten, chto Wama ò tim bajôł, sóm wszëtkò 
widzôł i czuł.

Kùńc
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Adóm Hébel

Sklep grzéchù

Midzë zmòkłima ùczãstnikama zôbawë prze-
mikałë jak ninja kelnérczi z farwnyma drinka-
ma. Co jaczis czas mùszą téż „tankòwac do 
fùl” jak gôdają lubińcowie złotégò napitkù 
wiedno mëszlącë, że ten tësãczny rôz 
pòwtórzony szpòrt tą razą je rozbawi. Lëdze, 
co schôdają pò trapach do sklepù wejrowsczi 
kamienicë, bë nie zrozmielë, czemù Matiso-
wô ekipa gôdô na ten plac „sklep grzéchù”. 
Hewò elegancczi lokal wëfùlowóny eleganc-
czima lëdzama, elegancczé klimatë i farwné 
napitczi. Dopiérze, jak na parkece sã pòjôwiô 
Rojbert (jo, dobrze kómbinëjesz – jegò mio-
no to Róbert, a charaktér téż ju znajesz), 
lëdze zaczinają wiedzec, skądka to sã bierze. 
Nie jidze tu ò to, że je niebezpieczno, je pro-
sto… dzywno. Tak bëło téż tą razą...
Z DJ-sczi binë dało sã czëc beszit, że kùńczi 
sã relacjô na żëwò z rozegracje na ante-
nie Radia Kaszëbë, ale zéńdzony w Kwelë 
mają jesz przed sobą czile gòdzënów do-
bri zôbawë. Rojbert pòtraktowôł to jak zy-
gnal do sekùtnégò atakù. Nie zrażiwało gò 
to, że dzeùsë nie chcałë z nim tuńcowac, 
òn dzyrskò prosył, jak jakô sã zgòdzëła, tej 
robił wszëtkò, cobë tuńc chùtkò zamienił 
sã w cmùlenié, cmùlenié w miãgòlenié, 
miãgòlenié w leasing. Colemało przë pier-
szim etapie brutczi wërazno dôwałë do zroz-
mieniô, że ten spòdleczny pakét jima sygnie 
i òn jima nie wcësnie żódnëch dodôwkòwëch 
fąkcjów. To nie je pierszi rôz, jak to sã dzeje, 
temù téż Matis i Słôwk sedzący przë swòjich 
trzecëch piwkach nawet na to òbachtu nie 
dôwelë. Dopiérze jak ùzdrzelë òczë jinëch 
zwróconé na tanczalã, tej téż kùknãlë na 
plac wëfùlowóny diskòtekòwą dôką. Roj-

bert òdstôwiôł mést tuńc himalajistë, bò 
scyskôł slôdk partnérczi jak kamë, pò jaczich 
sã wdrapiwô, a òd dłudżégò kùszkaniô gwës 
miôł do mùskù dostarczoné tëli krzisnia, 
co na wësokòscë 7000 tësący métrów nad 
mòrską niwizną. DJ z wrażeniô rozlôł sok 
na kònsolece i to dało zwiarcé. Dało sã czëc 
wzdichanié tuńcôrczi, chtërna jedną rãką 
romanticzno trzimała gò za półgąbk, a jãzëk 
mni romanticzno wcyskała w jegò ùchò. 
Wtim za Rojbertowima plecama dało sã 
czëc:
– Brzëdszégò paszteta të so ni mógł wërwac!
Wezwóny do òdpòwiescë pòdeszedł do 
nowòpòznónégò procëmnika, wzął mù 
z rãczi piwò i òdłożił w bezpiecznym distan-
su, pò czim zdrzącë mù w òczë zamachnął sã 
i grzimnął gò prosto w nos. Zakrëwawiony 
i czësto baf kritik jegò szmaczi sôdł na ławã 
i trzimôł sã za gãbã.
– Nicht nie bądze òbrôżôł mòji sostrë! – 
krziknął Rojbert, pò czim wëszedł z Kwelë.
Òn nigdë nie béł normalny. Rozmajité akcje 
miôł za sobą, le tak cos sã pierszi rôz zda-
rzëło. Nigdë pózni téż Rojbert nie gôdôł  
ò ti scenie, tak jak to miôł w zwëkù z jiny-
ma przigòdama. To smroczny duch straszący 
w Sklepie Grzéchù pòłożił na nim swòjã pajã 
i zniewòlił gò. Nicht téż sã nie dzyrżił jemù 
to wëpòminac.
W lokalu zarô ùdało sã òdpalëc zapasowi 
sprzãt i lëdze wrócëlë do zôbawë. Òchrona 
pilowa, cobë Rojbert ti nocë sã nie pòjawił.
– Jô… jô bë tak ni mógł. Ze swòją sostrą sã 
kùszkac? – rozdërgòtóny przerwôł cëszã przë 
stole Słôwk.
– Të bë sã z żódną ni mógł kùszkac – zgasył 
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gò Matis pòpijającë z zatankòwónégò do fùl 
szkła – môsz të jaką na òkù?
– Jo, le jô nie jem zdecydowóny.
– Chto sã nie zdecydëje, ten dali rãką szarżëje 
– Matis w gôdkach ze Sławekã ò dzeùsach sã 
czuł jak òjc żôłnérz, co jak wrôcô dodóm, tej 
mùszi chùtkò z knôpa zrobic chłopa, bò jina-
czi òn mdze pùną całé żëcé.
– Jo, cebie je letkò rzec, le to nie je tak ejn-

fach. Të tam mòżesz wiedno cos zagadac 
i jakòs to pòcygnąc, a jô… wiész, zaczinóm 
z nérwów głëpòtë pòwiadac i je kùńc.
Matis nie wësłëchôł gò do kùńca, le pòd-
eszedł do stojący przë barze brutczi. Znudzo-
nô wzérała w ékran móbilczi, a lózô szklónka 
przed nią jakbë zachãcywa, cobë ji pòstawic 
pòsobnégò drinka. Przed zaczãcym tegò 
lëdzczégò bùlowaniô Matis scygnął cwéter, 
copnął sã do stołu i szmërgającë gò nieluso 
rzekł:
– Wzerôj jak to méster robi.
Snôżé dzéwczątkò mùszało cos merkac, bò 
letkò pòdniosła głowã w górã i nasłëchiwa 
jak antilopka mùmlającë sano radarëje òkòlé 
pòd kątã mòżlëwëch ataków drapieżnika.
– Jô jem Matis… kòl mie pënkòwanié môsz 
gratis – ùczëła i z wrażeniô przestała mielëc 
gùmã midzë zãbama. 
– Biôj lóz glëpéro!
Słôwk ju chcôł òbsmiôc wrôcającégò z jachtë 
drëcha, le ten zdążił spëtac:
– I co të na to?
– Co jô na to?! Chłopie, to doch nie béł 
żóden pòdriw, je to ale sromòta! 
– Sławekù, wëcygnij sztil z rzëcë i pòsłëchôj. 
Tu dzejô òdwróconô psychòlogiô! Wiész, co 
bë bëło sromòtą? Jakbë òna sã ùsmiéchnãła 
i zaczã ze mną gadac, cobë pòmalinkù mie 
spławiac. A wiész co tu sã wëdarzëło? Włą-
czenié do grë! Zalogòwanié! Òna tak sëro 
mie rzekła, żebë dac znak, że z nią tak letkò 
nie pùdze i terô jô mùszã miec barżi starã. 
Ale ju zahôkniãcé je. To je wëcygniãcé ji 
wòjska z ùkrëcô, terô mògã atakòwac z roz-
majitëch stronów, rozmiejesz? Pamiãtôj jed-
no – jak dzéwczã je miłô i ce spłôwiô, tej je 
lëchò. Jak sã òpiérô – tej baro dobrze.
– Të to wëczëtôł w jaczi ksążce do pòd-
riwaniô?
– Nié, w Kùńszce Wòjnë Sun Tzu. Òpiérô 
sã, tej baro dobrze – pòwtórził jakbë prosył 
swòjégò ùczniaka ò zanotérowanié przédny 
tezë ti ùczbë.
Słôwk tedë chcôł wëzwëskac dobëtą 
wiédzã, le jemù felało nawet spòdlégò – 
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ùmiejãtnoscë wëbraniô ti pasowny. Tak tedë 
pòmëslôł, że skòrzëstô z mądroscë kómpla 
i pòprosy gò ò radã.
– Ta w bluzce w kwiatë, co je w kółkù tëch 
z panieńsczégò wieczora. Bądze òna dobrô?
Matis sã przëzdrzôł i pòmùjkôł pò pôrã-
dniowim zarosce, rëchã rãczi  chcącë 
szlachòwac za Marlonã Brando w rolë Dona 
Corleone. 
– Jo, le môsz dzesãc minut. Dokładno tëli ji 
braknie do bëcô tak spitą, że mdze sã ledwò 
trzima na nogach. Teòreticzno to je mòżlëwé, 
mòżesz jã chùtkò zòchlëc, a pózni ju mdzeta 
robic to, do czegò òna nie darwô stojec, le 
na zôczątk taczé czasowé fòrsowanié nie je 
wskôzóné. Wlézë nôprzód na Wieżëcã, a pó-
zni dobiwôj Mount Everest.
Czej wëmôwiôł te słowa, dôł wstôwającym 
całã znak, że czas je jic dodóm. Zabédowôł, 
że dzysô zapłacy. Pòdeszedł do baru z płat-
niczą kôrtą, czësto nie zdrzącë na swòjã 
sfòchòwóną wëzdrzóneczkã, przëłożił kôrtã, 
pòdôł PIN, òddzãkòwôł sã z barmanką 
i wërazno a głosno rzekł:
– Do witra! Jô mdã witro òd zôczątkù.

***

Dzéń w Sklepie Grzéchù jesz sã nie zaczął. 
Nick dzywnégò, to dopiérze sódmô wieczór. 
W jedny zalë na stole samòtno stojała kôrt-
ka „òbsztëlowóné”, w drëdżi nie bëło nikògò, 
w tanczalë chłop òd technicznëch sprawów 
ùprôwiôł skażony wczora sprzãt. To nie prze-
szkôdzało sedzącym w nórce Matisowi i jegò 
wczora pòznóny brutce (jak sã òkôzało Mar-
lénie), jaczi bëlë zajãti sobą. Dopiérze dzy-
sô, czej przëszła w leginsach z wòjskòwim 
wzorã mógł pòznac lepi ji sztôłt. Përznã 
môłi i wąsczi slôdk zdrôdzôł niékaszëbsczé 
pòchôdanié, le Matis téż nie traktowôł ji 
jakno młodze, z jaczich mô ùrosc przińdnô 
familiô, le barżi jakno egzoticznô òdskòczniô 
òd jiwrów codniowégò żëcô. Czôrnô bluzka 
pòdsztrichiwa ji piersë, na jaczé wzérôł jak 
knôp zdrzi na tortã, jakô mdze pòkrojonô 

dopiérze, czej gòsce przińdą. Cerplëwie 
równak żdôł. Czekôł téż za swòjim drëchã. 
Czej ten sã nie pòjôwiôł, Matis mù wësłôł 
beszit. W òdpòwiescë dostôł wiadło, że za  
5 minut Słôwk sã pòjawi w dwiérzach Sklepù 
Grzéchù. Za wiele w tim czasu z Marlénką 
nie zrobią, tej pòmalinkù szedł òbsztëlowac 
trzë piwa.
Czej Sławòmir wnëkôł do zalë, przez sztót ni 
mógł pòznac dzeùsa. Dzysô mia swòje czôrné 
włosë w kitã zrobioné, wczora Matis pòdbijôł 
do brutczi w rozpùszczony frizurze. Zdzëwił 
sã jak zmerkôł, że sytuacjô jaką widzy, to 
je efekt wczoraszich dzejaniów. Baro dobri 
czas! Ùdô mie sã téż tak chùtkò? Mëslôł so. 
– Matis, mùszimë pògadac ò tim, co wczora 
të pòwiôdôł!
– Wezta sã pòznôjta – òdpòwiedzôł kóm-
pel – Marlénka, to je Słôwk, Sławekù, to je 
Marléna, mòja brutka. Słëchôj, Pùżeczkò, 
mùszimë cos òbgadac, dwie minutczi i jesmë 
nazôd, joczkù?
W drëdżi zalë Słôwk béł rozpiéróny przez 
chãc pòdzeleniô sã wrażeniama, Matis téż 
béł czekawi, jak jegò drëch so pòradzył. Rów-
nak zeloné òczë pòd kruz włosama nôprzódk 
pòkôzałë jintensywné mëszlenié jich miéw-
cë, a pózni wërazné zdzëwienié:
– Rzekł të do ni „Pùżeczkò”? Co to mô bëc? 
Jes të czapati, że cebie òwce jinteresëją?
– To taczé nasze… wiész, móma z Marlénką 
swój swiat. Znajema sã dobrze, chòc to nie 
są 24 gòdzënë minioné, to ma wnet przeń-
dzema na trzecy etap zrzeszë.
– Trzecy etap?
Wërazno zniecerplëwiony Matis zdecydowôł 
chùtkò i bez przëpisów mù to wëłożëc.
– Pierszi to jak òna chce tobie gadac ò swòji 
ùszłoce, òdmikô sã przed tobą. W drëdżim 
chce twòjã familiã i drëchów pòznac. W trze-
cym mòżesz przë ni głosno pierdzec. Dobra, 
gadôj jak cebie pòszło. Czerowôł të sã za 
mòjima doradama? Jak òna reagòwa? – do-
pitiwôł Matis.
– Psziknãła mie gazã pieprzowim! Òpiérô sã, 
to znaczi, że dobrze!
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Pò wstąpieniu Jezësa do nieba apòsztołowie 
zamieszke lë  w jedny  chëczë  z  Jegò 
ùczenkama i ùczniama, a téż z Jegò matką – 
Mariją. Całima dniama sã mòdlëlë i czekelë 
na òbiecónégò Pòceszëcela. Jednégò dnia 
zebrało sã kòl nich wnet 120 lëdzy. Do nich 
wszëtczich przemówił Pioter:
– Wiéta, że jeden z apòsztołów, Judôsz, 
zdradzył Jezësa. Òstało naju terô jednôsce, 
a doch dwanôsce to swiãtô i wôżnô lëczba. 
Tëli bëło pòkòleniów Izraela i tëli pòwòłôł 
Méster na swòjich nôblëższich ùczniów. 
W Swiãtëch Pismionach je napisóné, że w ta-
czi sytuacji jegò ùrząd bë miôł trzëmac chtos 
jinszi.
– Môsz prôwdã – rzekł Jan.
– Leno kògò mómë wëbrac? – zapitôł Jakùb.
– Chcemë wzyc do najégò karna kògòs, chto 
òd pòczątkù chòdzył z Jezësã, dobrze zna-
je Jegò nôùka i béł z nama, czedë Méster 
pòkazywôł sã pò zmartwëchwstanim – 
pòwiedzôł Pioter.
– To dobrô ùdba – rzekł Tomôsz.
Zgłosëło sã dwùch taczich ùczniów. Jeden 
zwôł sã Barsaba, a drëdżi Macéj.
– Terô bãdzeta cygnąc kawle – pòwiedzelë 
apòsztołowie.
Nôprzód równak sã pòmòdlëlë, bò chcelë, 
żebë Bóg pòmógł jima dobrze wëbrac. I tak 
gôdelë:
– Panie, të znajesz serca wszëtczich. Pòkôżë 
nama, kògò z tëch dwùch dobrëch lëdzy 
mómë wëbrac do karna apòsztołów, żebë 
zastąpił Judasza.

Dark Majkòwsczi

Mòja pierszô Bibliô

Dwanôsti apòsztoł i zesłanié  
Dëcha Swiãtégò

Pò ti mòdlëtwie Barsaba i Macéj cygnãlë 
kawle. Dwanôstim apòsztołã òstôł Macéj.

Piãcdzesąt dni pò zmartwëchwstanim, 
a sztërdzescë pò wniebòwstapienim, przëja-
chało do Jeruzalemù baro wiele Żëdów, co 
mieszkelë w rozmajitëch krajach. Tegò dnia 
swiãtowelë òni Dzéń Piacdzesątnicë, zwóny 
téż Zelonyma Swiãtama abò Swiãtã Celtów. 
Kòżdi ùstny Izraelita miôł òbòwiązk przińc 
tegò dnia do swiãtnicë.
Téż apòsztołowie i wiele ùczniów Jezësa ze-
brało sã razã, żebë sã mòdlëc. Wtim ùczëlë 
dzywny szëm z nieba, jakbë zerwôł sã wiôldżi 
wichier i wëfùlowôł całą chëcz, w jaczi sã ze-
szlë. Ùkôzałë sã téż jima môłé płomë ògnia, 
jaczé sã rozdzelëłë i spôdałë na kòżdégò. To 
béł znak, że przëszedł do nich òbiecóny przez 
Jezësa Swiãti Duch Pòceszëcél.
Zarô wëszlë bùten i zaczãlë wëchwalac Bòga 
w rozmajitëch jãzëkach, jaczich donądka 
nie znelë. Niejedny téż prorokòwelë. Lëdze, 
chtërny bëlë tegò dnia w Jeruzalemie, nie 
wiedzelë, jak to je mòżlëwé.
– Òni gôdają w mòji rodny mòwie – krziknął 
jaczis Żid z Egiptu.
– I pò łacëznie téż – dodôł Izraelita z Rzimù.
– A to je wierã pò greckù...
– Pò arabskù téż kôrbią. Jak to mòżlëwé? Kò 
to prosti lëdze, co pòchòdzą z Galileje.
– Co to òznôczô?
Wiele lëdzy zebrało sã wkół ùczniów Jezësa 
i baro sã dzëwòwelë. Tedë przemówił do 
nich Pioter:
– To, co widzyta i czëjeta, bëło zapòwiedzóné 
w Swiãtëch Pismionach. Dôwno temù pro-
rok, co sã zwôł Joel, pisôł, że Bóg wëléje 
swòjégò Dëcha i waji sënowie i córczi mdą 
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prorokòwac. To sã prawie dzeje.
– A kim wa jesta! – krziknął chtos ze stoją-
cëch wkół.
– Jesmë ùczniama Jezësa Christusa, to je 
Mesjasza. Tegò, chtëren robił wiele cëdów, 
a òstatno òstôł wëdóny na smierc. Bóg wró-
cył Gò do żëcô i më jesmë tegò swiôdkama, 
bò ùkôzôł sã nama pò zmartwëchwstanim.
Wiele Żëdów mòcno przeżëło słowa Piotra, 
a ùczniowie gôdający w cëzëch jãzëkach 
zrobilë na nich wiôldżé wrażenié. Niejedny 
zaczãlë tej pëtac:
– A co mùszã zrobic, żebë stac sã jednym 
z waju?
– Sygnie, że sã òdwrócysz òd wszëtczégò, co 
je procëmné Bògù i òchrzcysz sã w miono Je-
zësa Christusa – òdpòwiôdôł cerplëwò Pioter 
i jinszi apòsztołowie.
Tegò dnia nôùkã Jezësa i chrzest przëjimnãło 
kòl trzech tësący lëdzy. 

Filëp głosy Jezësa

Pò smiercë Szczepana Żëdzë próbòwelë 
zniszczëc kòscół w Jeruzalemie. Zamikelë 
w sôdzë tëch, co wierzëlë w Jezësa, dlôte 
wiele ùczniów ùcekło z miasta. Jednym 
z nich béł Filëp, jeden z sétmë chłopów, ja-
czich apòsztołowie wëbrelë so do pòmòcë. 
Trafił òn do Samarii i głosył tam prôwdã  
ò Jezësu. Mieszkańcë tëch strón rôd gò 
słëchelë i pòdzywielë cëda, jaczé robił – 
ùzdrôwiôł chòrëch i wënëkiwôł złé dëchë, 
co mãczëłë lëdzy. Dowiedzelë sã ò tim 
apòsztołowie w Jeruzalemie.
– Mùszimë pòmóc Filëpòwi – rzekł Jan.
– Wôrt tam chùtkò pòjachac, żebë zmòcnic 
wiarã tëch lëdzy – dodôł Pioter.
– Ale ni mòżemë wszëtcë wërézowac do Sa-
marii, bò kòscół w Jeruzalemie téż brëkùje 
pòmòcë – pòwiedzôł Jakùb.
– Jakùb mô prôwdã. Mòże tej pòjedzemë 
tam razã z Janã, a wa òstónieta tuwò – 
òdrzekł Pioter.
Ta ùdba widzała sã wszëtczim i dwùch 

apòsztołów pòjachało pòmagac Filëpòwi. 
Czedë sã tam pòjawilë, wiele mieszkańców 
Samarii bëło ju òchrzczonëch, ale na nikògò 
jesz nie zestąpił Swiãti Duch. Tej Pioter i Jan 
kłedlë na nich rãce i nowi ùczniowie Jezësa 
dostôwelë darënczi Dëcha, m.jin. òdwôgã 
do głoszeniô Christusa. Apòsztołowie 
baro sã ceszëlë, że tëli lëdzy nawrócëło sã 
i ùwierzëło w jich Méstra.
Jidącë nazôd do Jeruzalemù Filëp pòtkôł na 
drodze ùrzãdnika etiopsczi królewi, chtëren 
zajimôł sã ji wiôldżim skarbã. Prawie czëtôł 
jednã z ksãgów Swiãtëch Pismionów – knégã 
proroka Izajasza. Filëp pòdeszedł do wòza, 
na jaczim sedzôł ùrzãdnik i zapitôł:
– Rozmiejesz, co je tu napisóné?
– Jak móm to rozmiec, żelë nicht mie 
nie wëtłómacził – òdpòwiedzôł etiopsczi 
ùrzãdnik.
– Jeżlë chcesz, pòjadã z tobą i òpòwiém  
ò tim prorokù i jinëch wiôldżich sprawach 
zapisónëch w Biblii.
– Sadnij, proszã, i gadôj.
I Filëp zaczął kôrbic ò tim, że Izajôsz zapò-
wiôdôł, że przińdze Mesjôsz, chtëren bãdze 
cerpiôł za grzéchë swiata. Rzekł téż, że 
tim Mesjaszã je Jezës Christus i zbawi òn 
kòżdégò, chto ùwierzi i przëjimnie chrzest.
– Tej na co żdajemë – pòwiedzôł etiopsczi 
ùrzãdnik. – Bòkã płënie jakôs wòda, dôj mie 
chrzest.
Filëp zjiscył jegò prosbã. Pózni głosył jesz 
nôùka ò Jezësu we wiele miastach i wsach.
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Nawrócenié Szawła
Westrzód lëdzy, jaczi ùstëgòwelë na ùczniów 
Jezësa w Jeruzalemie i òkòlim, nôgòrszi béł 
młodi człowiek, jaczi zwôł sã Szaweł. Brôł òn 
ùdzél w kamienowanim Szczepana, wchòdzył 
do chëczów i zabierôł białczi i chłopów do 
sôdzë. 
Nie sygło mù równak gnãbienié wierzącëch 
w Jezësa w Jeruzalemie i òkòlim. Pòprosył 
arcëkapłana Kajfasza, żebë dôł mù prawò 
szkòdzeniô ùcznióm Christusa téż w jinëch 
placach, nôprzód we wiôldżim miesce, jaczé 
sã zwało Damaszk. 
Czedë tam jachôł, òslepił gò wiôldżi wid 
z nieba. Ùpôdł na zemiã i ùczuł głos:
– Szawle, Szawle, dlôcze na Mie ùstëgùjesz?
– Ale jô Was nawetka nie znajã. Kim Wë je-
sce?
– Jô jem Jezës, jaczémù të zrobił tak wie-
le krziwdë. Wszëtkò jesz równak ùprawisz 
i bãdzesz mòjim apòsztołã. Terô wstani i biéj 
do Damaszkù. Tam tobie pòwiedzą, co môsz 
dali robic.
Szaweł wstôł, òtemkł òczë, ale nick nie wi-
dzôł. Òd tegò widu z nieba stôł sã slepi. 
Lëdze, chtërny jachelë z nim, pòmòglë mù 
weńc do miasta.
W tim czasu Pan Jezës ùkôzôł sã jednémù 
ze swòjich ùczniów, chtëren mieszkôł 
w Damaszkù. Zwôł sã òn Ananiôsz.

– Ananiaszu, biéj na szasëjã Prostą i zapëtôj 
ò Szawła. Pòtkôj sã z tim człowiekã – rzekł 
Jezës.
– Panie, ale to je naji nôwiãkszi procëmnik. 
Zrobił nama wiele złégò. Bòjã sã tam jic. 
Wiém, że arcëkapłón dôł mù prawò do za-
mëkaniô w sôdzë wszëtczich, co wierzą we 
Wasze słowa.
– Ni miéj strachù. Jô gò wëbrôł na tegò, co 
zaniese mòjã nôùkã do lëdzy w rozmajitëch 
dzélach swiata. I baro wiele bãdze cerpiôł 
dlô mòjégò miona.
Ananiôsz pòsłëchôł i pòszedł do chëczi, w ja-
czi béł Szaweł.
– Bracynie, Pón Jezës, jaczégò të pòtkôł na 
drodze do Damaszkù, kôzôł mie tu przińc, 
żebë të dostôł nazôd zdrok. Òstóniesz téż 
wëfùlowóny Swiãtim Dëchã – rzekł.
A Szaweł dorazu pò tëch słowach przezdrzôł. 
Dôł sã téż òchrzcëc. Pózni w żëdowsczich 
synagògach naùczôł, że Jezës je Bòżim Sënã. 
A czedë wrócył do Jeruzalemù pòszedł do 
apòsztołów i pòwiedzôł ò wszëtczim, co mù 
sã zdarzëło.
Pózni Szaweł, zwóny czãsto Pawłã, głosył 
nôùkã Jezësa i wiele lëdzy nawrócëło sã 
dzãka niemù. Nôprzód razã z jinym ùczniã 
Barnabą pòjachôł do Antiochii, gdze pierszi 
rôz wierzącëch w Christusa nazwelë chrze-
scëjanama (bò bëlë òchrzczony w miono 
Bòga Òjca, Jegò Sëna Jezësa i Swiãtégò 
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Òstatnô knéga Biblii mô pòzwã: Apòkalipsa. 
To grecczé słowò òznôczô òbjawienié, 
òdkrëcé krëjamnotów. Ji aùtorã je swiãti 
Jan – ùkòchóny apòsztoł Jezësa. To jedurny 
z dwanôsce wëbrónëch ùczniów, chtëren 
nie òstôł zabiti za głoszenié nôùczi Jezësa, 
ale i òn wiele cerpiôł òd Żëdów i rzimsczich 
cesarzów. 
Jan òstôł przez niedrëchów Kòscoła zesłóny 
na grecczi òstrów Patmos. Jednégò dnia – 
a bëła to niedzela – ùczuł głos z nieba. Béł 
òn mòcny jak zwãk wiôldżi trąbë.
– Janie, bãdą przed tobą òdkrëté wôż-
né krëjamnotë. Dowiész sã, co sã stónie 
w przińdnoce, a òsoblëwie na kùńcu swiata, 
czedë Jezës wrócy na zemiã.
– Móm to leno zapamiãtac czë pòwiedzec 
téz jinszim? – pòmëslôł so Jan. Ale głos z nie-
ba zarô mù òdpòwiedzôł na to pëtanié, jaczé 
pòjawiło sã w jegò mëslach.

Apòkalipsa

Dëcha). Ta pòzwa mają òni jaż do dzysdnia. 
Pózni Paweł rézowôł pò wiele krajach, jaczé 
bëłë wnenczas dzélã wiôldżégò Rzimsczégò 
Cesarstwa. Òpòwiôdôł ò słowach i żëcym 
Jezësa na òstrowie Cypr, na zemiach, jaczé 
dzysô zwiemë Grecją, Tërëcką i Italią. Béł na-
wetka w stolëcë cesarstwa – w Rzimie.
Nôprzód wiedno zaczinôł nôùczanié òd 
Żëdów. Ti nie chcelë gò równak słëchac. Wik-
szosc nie wierzëła, że Jezës béł òbiecónym 
przez Bòga Mesjaszã. Dlôte Paweł szedł do ji-
nëch lëdzy. W kòżdim miesce, do jaczégò tra-
fił, bëlë taczi, co òstôwelë chrzescëjónama. 
Paweł bòjôł sã, że jak òd nich òdjedze, to 
zabãdą ò nowi wierze i dlôte pisôł do nich 
lëstë. Są òne zapisóné w Swiãtëch Pismio-
nach. Taczé pisma słelë do ùczniów téż jinszi 
apòsztołowie: Pioter, Jan abò Jakùb.
Paweł wiele téż cerpiôł dlô Jezësa. Lëdze 
czãsto wëszczérzelë sã z niegò, bilë gò abò 
zamikelë w sôdzë. Òn równak to wszëtkò 
strzimôł i głosył słowa Jezësa jaż do smiercë.

– To, co mdzesz widzôł, môsz wiérno zapisac.
Jan ùzdrzôł Christusa, chtëren béł òblokłi 
jak wiôldżi król. Wëchôdôł òd Niegò wiôldżi 
blôsk, tak że Jezës swiécył jak słuńce. I rzekł:
– Ni miéj strachù, Janie. Wiém, że të i całi 
mój Kòscół terô baro cerpi, ale to sã wnet 
skùńczi. Nôwôżniészé je, żebë wa òstelë wiér- 
ny mòji nôùce. 
Pózni apòsztoł widzôł rozmajité òbrazë, ja-
czé przedstôwiałë to, co sã stónie na kùńcu 
swiata. Ùzdrzôł wiôldżé nieszczesca i wòjnë. 
Widzôł téż slédny sąd, pò jaczim ti wszët-
cë, co bëlë wiérny Jezësowi òstóną zba-
wiony – bãdą baro szczestlëwi, nigdë ju nie 
bãdą cerpiec i wszëtcë razã mdą z redotą 
i wdzãcznotą chwôlëc Bòga. 
Apòkalipsa je baro krëjamną ksãgą i wiele 
zapisónëch tu òbrazów drãgò je zrozmiec. 
Nôwôżniészé je równak to, że Bóg òdkrił 
w ni lëdzóm prôwdã ò tim, że kùńc kùńców 
dobãdze dobro, prôwda i miłota, a zło i cer-
pienié bãdą znikwioné na wieczi wieków.
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Małgòrzata Wątor

Mëmka niebòszczëca

Cebie tak mògã pamiãtac
Chòc szplétkã përznã ògrzôc
Nen gòrzczi chléb smùtkù 
Wcyg mie bòli
Jaż łzë kùlają sã.
Pò lecówkach rozpaczë
Znowa, trëmã òpùszczają do grobù.
Wa mòżeta òpùscëc niżi
Do ni do trëmë ë wsadzëc
Mòje całé dobré wëchòwanié.
Ë głãbòk w zemiã wkòpac,
To co mie sedzy we krwi
Ë nie kùsë sã żëbë zdżinąc.
Mòże dzysô,
W ten Zôdëszny Dzéń,
Nie dóm pò se nic pòznac.
Ë że wszëtkò graje.
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Hana Makùrôt-Snuzëk

Wiérztë

Swiat zagrëzłi przez wòjnë

Mòjim adresã zamieszkaniô je swiat,
chtërnémù nigdë nie òprzestónã dzãkòwac.
Razã wespółczëjã mù, że mô téż dzëwé dzecë,
co dokònëją wzôjnëch szlachtënków na frontach,
a òn sóm zagrëzłi do krëwi przez mòrdarsczé wòjnë
nie rozmieje zachòwac bënowi równowôdżi. 
Zybie sã całô kònstrukcjô jawernotë 
z wielnyma przãtrama pòłómónëch żebrów.
Stojącë przed tim – wszechswiat stôwô sã cerpiszczã
żëjącëch i jich człowieczëznë, miłotë 
a wschòdów i zôpadów Słuńca.
Całé jestestwa wëmiérają, wëtracającë sã wzôjno,
a smùtny swiat dërch zwijô sã w kłąbk, 
cobë w swòjim westrzódkù nôserdeczni sã wëpłakac
na winnëch pòlach i wëtrząsc sã òd trzôskù
abò przespac sã spikã wërównawczim,
chòcbë na jednym bòkù padłégò gwôsnégò jistnieniô. 
Nawetka w nôbarżi martwi strefie
wcyg je czëc nôgłosniészé wrzeszczënczi ò żëcé.
Wòjna hewò, czej dodrzenieje, nie dozwôlô ju przińc nazôd.
Równoczasno za kòżdą biôtką tacy sã nieùbëtk
zakłopòtónëch òceanów egzystencji, 
jaczé corôz to cãżi pómpùją krëwiã doswiôdczeniów. 
A swiat pòłkniãti, wëchùdłi i zdzëczałi,
zaszczwóny, bezdomôcy òd pòłowë pòczątków
splotłi beznôdzeją bënë smùtków,
sedzącë w swòjich sztërzech pòwiérzchniach
w westrzódkù historii i wszechmòcë strachù
robi piszkù na swiãtą pòdłogã zemską.
Sërowò, zażarto, z wiôlgą mòcą dëcha
zarëje sã w tóniach gwôsnégò miãsa,
wëschłégò mòczu i ùmarłi jeseni.
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Noc długò miaùczała

Noc długò miaùczała. 
Z przëczënë niedostatków widu
jem dëszëła sã ji cemnoscą.
Bëła gòdzëna pół trzëdzesti całi czas.
Jem mëslała wicy nigle gôdóm, 
gôdała jem mni nigle mëszlã, 
próbùjącë ùtacëc sã przed cerpienim
w czelëscach nieba.
Dërchã dërch cygnął sã smùtan,
dłudżi deszcz zaczął pòdlewac szczërze 
zbòlałima kroplama,
razã z chtërnyma kòżdi mój dzélëk mùszôł spadnąc,
rozpłënąwszë sã w kalëgach.
Wszëtczé mòje òdłamë ùmarłë baro cëchò,
markòtné, zmùrszałé, jałowé, òklapłé w sobie.
Jem złożëła do grobù na pòstãpny stacji
smùtk. Wcyg òn nie topniôł,
a jô żdała na zmianã widu, 
bò na czôrnym ùzdrzec bëło mòżno leno 
zwłoczi òwadów pòwetkóné w wąsczé rësënë
scanów rozgrëzłëch na piersach
i przëbitëch smrokã.
Równak nawetka, czej szklëstô jasnosc
zaczãła sã przebijac,
jem dali nie rozmiała żëc,
dlôte nimò wiôldżi tesknicë
za łuną biôłoscë jem stopiła wid
i slédno zatrzëmawszë ksãżëc,
jem ùgôdała sã nazôd w cemnoscë.
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Klebbów Matis

Wiérztë

Smãtk

Zgasłë wszãdze widë,
Òn tu je?
Wzérôsz w prawò...
Wzérôsz w lewò...
Dze òn je?!
Wejle!
Jidze,
R...ô...z, d...w...a, t...rz...ë.

Dze òn je, dze?!
Tuwò nié !

Zabéł të jes mòwë...

Òn tu... je.
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Prôwda

Nie pòradzył Cenôwa,
Nie dôł radë téż Majkòwsczi,
Czë was zbùdzy dokôz swójsczi?
Ni ma Kaszëb bez Kaszëbów,
Ni ma gôdczi bez kôrbieniô,
Ni ma wiarë bez mòdlënkù,
Ni ma głupëch bez robieniô...

Czej nie robisz tej nie błądzysz,
Czej nie gôdôsz tej jes cëchò,
Czej të nie jes tej cë ni ma,
Tej ju lepi nëkôj...

Czë Wë jesce czësto chlapłi?
Czë le jô...
jem ùrzasłi?

Nie pòradzy tu gôdanié.
Nie dô radë szkalowanié.
Tuwò mùszi bec dzejanié.
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Kaszëbsczé nótë ò Słëpskù
(tekst przërëchtowóny na Kaszëbsczé Diktando 2019)

Ten je bruny, ten kaszëbsczi,
to je słëpsczi symbòl szczescô.
To je miedwiédz, to je jantar,
to je Słëpiô, a to szańdar.

Ref. Słëpiô, szańdar, miedwiédz, jantar, bruny i kaszëbszi to je naji symbòl słëpsczi.

To je bróma, to je zómk, 
to je spichlerz, a to króm. 
To je baszta, to je  kòscół,
kòżdi pòwie do ce pòj tu

Ref. Kòżdi pòwie pòj tu, baszta, kòscół, spichlerz, króm, bróma, zómk, Słëpiô, szańdar, 
miedwiédz, jantar, bruny i kaszëbszi to je naji symbòl słëpsczi.

Słëpsk z Witkaca dzys je znóny, 
zôs Bògùsłôw je kòchóny, 
Ana Łajming tu twòrzëła 
i pòcztówka Słëpska bëła!
 
Ref. Słëpsk, Łajming, Bògùsz, Witkac, kòżdi pòwie do ce pòj tu, baszta, kòscół, spichlerz, 
króm, bróma, zómk, Słëpiô, szańdar, miedwiédz, jantar, bruny i kaszëbszi to je naji symbòl 
słëpsczi.

W naji Szkòle numer dwa 
Je Kòscuszkò tu òd lat,
Karno Perlë piãknô grô
niech nas pòznô całi swiat!

Ùczniowie sódmi klasë Spòdleczny Szkòłë nr 2 i jich szkólnô Karolëna Keler
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Mòniuszkò pò kaszëbskù
Skaszëbił Tomôsz Fópka

Z leżnoscë 200. roczëznë tegò bëlnégò kómpòzytora Sejm RP mô ògłoszony la-
tosy rok Rokã Stanisława Mòniuszczi. Z ti leżnoscë wiele jegò spiéwów (niejedné 
pòwstałë do tekstów jinëch aùtorów) òstało skaszëbionëch przez Tomaszã Fópkã. 
Czile z nich bédëjemë w tim numrze „Stegnë” najim czëtińcóm.

Przãdôrka

Dzéwczãta kòl przãdôrczi sedzą jak aniół
Przãdą sobie, przãdą niteczkã jedwabną.

Krãcë sã, wijôtkù 
Jaż mdze kłąbùszk nitk!
Chtërny bãdze dłëgszô – 
Pamiãtô dłëżi!

Pòjachôł na bôce do Pùcka knôpiéla
Dzéwczã żôl òstawic, jaż zmòkrza gò łiza

Krãcë sã... 

Rãką jidze kółkò w robòce kòl smiészczi
Pò trzech dniach pò knôpie w pamiãcë le néżczi.
Krãcë sã... 

Cëzé, wej, sã knapskò do brutczi przëslécô 
I dzéwczëcé òczka do jinégò swiécą.

Krãcë sã, wijôtkù,
Z nitką je ju kùńc
Zasromia sã dzéwczã
Je to ale wstid!
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Znajesz nen krôj?

Znajesz nen krôj, 
dze kwiatë cytrónowé?
Strzód lësców skrzą 
sã jabka òranżowé
Dze lubkò wiater 
blónczi nëkô zgòdą
A z mërtë wińc 
jak laùr dobëcô wòłô

Znajesz ten krôj? 
Ach, tam, nômilszô mòja!
Tam béł mie rôj
Póczi të ze mną bëła!

Znajesz bùdink,
Dze jizbë sã stolemią 
Dze słupów sta
I rzma sztaturów w niebò?
A wszëtczé mie
Witają biôłim licã:
„Wanogò weńdz,
Ùgòscëc dôj sã dzysô!”

Znajesz ten krôj? 

Znajesz nen brzég,
Dze kamiznë tak przitczé
Pòstrzód nich kóń
I stegnë w górã żimczé
Dze z kùlów zdrok
Wëpłiwô mitczim kamã
A wòdny włos
Zaplotłi strużk copama

Znajesz ten krôj? 
Ach, tam, nômilszô mòja!
Tam béłbë rôj
Czejbë të ze mną bëła!

Halka, aria „Jakno òd wichru czerz 
pòłómiony”

Jakno òd wichru czerz pòłómiony
Tak je na dëszka pòdzartô
Dze jes mój z różów wiónkù pòdzóny
Biôłą leliją dze nańdą?

Wszëtkò mô wzãté mój jastrzib, Jaszkù
Zabrôł mie, biédkã, do nédżi
Jô za nim szukóm, pòzéróm nawkół 
Òkò gò mòje nie widzy. Òkò gò mòje nie widzy...

Dze jes mój ptôsznikù bëstri
Dze mòje słunkò na jasnym niebie
Jak kłos, co òstôł sómny na r’zëskù
Ùswiãdnã, ùmrzã bez cebie.

Pólnô różëczka

Ùzdrzôł knôp rôz strzód jôrczi różëczkã z daleka
Młodą, skrzącą blôskã rzóz, i pònëknął ji na przódk, 
i z redotą witô:
Róża! Róża czerwionô!
Różëczka strzód żëta!

Knôp ji rzeknie: cã zerwiã, różëczkò strzód żëta!
Róża na to: nié, nié, nié! 
Jô kłoc mògã, òpasuj, nie wôżë sã chwëtac!
Róża! Róża czerwionô!
Różëczka strzód żëta!

Zrobił mù sã żôlów żôl ò ten kwiôtk, nã różëczkã 
strzód żëta.
I kòlana przed nią zdżął
Z pòlów dzëczich dodóm wzął
Jak królewą witô.
Róża! Róża czerwionô!
Różëczka strzód żëta!
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Recytatiw i dumka Zoszë z òperë Flis

Przesniti ten pòrénk je, piorënowi jeden grzim! 
Dze je Franuszk mój drodżi, ach dzeż òn wnenczas béł?
A kùliż łzów jem wëla bez nen smùtny czas?
Jakùż Bòga jem błaga, bë sparłãcził, sparłãcził nas! 

Mòże bëc, że të strzód bùrzë w Wisle nalôzł grób, 
le mie serce mòje wróżi, że ce zretôł Bóg,
Mój Franuszkù, mój skarbùszkù, czejbës nen òpùscył swiat, 
ùschnãbëm, chòc wëla łzów trój, jak jesénny kwiat.

Frankù, mój skarbùszkù, Frankù, mój skarbùszkù, 
czejbës të òpùscył swiat, ùschnãbëm z teskniączczi, 
czejbës të òpùscył swiat, ùschnãbëm z teskniączczi. 
Frankù, mój skarbùszkù, Frankù, mój skarbùszkù, 
ach czejbës nen òpùscył swiat, òpùscył swiat 
ùschnãłabëm z teskniączczi, ùschnãbëm, jak jesénny, jak jesénny kwiat.

Ùsnãłabëm pòd mòdżiłą, zastëdłabë krew, 
ju bë słunkò ba bez widu, spiéw flësôkow scëchł.
Le nié, nié, tak sã nie stónie, ùzdrzã jô ce wnetkã zôs, 
słodczé bądze przëwitanié pòstrzód szczescô słów.

Frankù, mój skarbùszkù, Frankù, mój skarbùszkù, 
czejbës të òpùscył swiat, ùschnãbëm z teskniączczi, 
czejbës të òpùscył swiat, ùschnãbëm z teskniączczi. 
Frankù, mój skarbùszkù, Frankù, mój skarbùszkù, 
ach czejbës nen òpùscył swiat, òpùscył swiat 
ùschnãłabëm z teskniączczi, ùschnãbëm, jak jesénny, jak jesénny kwiat.

Mój Franuszkù, mój skarbùszkù, mój Franuszkù, mój skarbùszkù, 
ùschnãbëm, chòc wëla łzów trój, jak jesénny kwiat.
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