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W czerwińcowi „Stegnie” mómë czile dobrëch wiadłów dlô 
lubòtników kaszëbsczi lëteraturë. Pò pierszé, ju wnet Kaszëbskò-
Pòmòrsczé Zrzeszenié wëdô pòsobną ksążkã z òpòwiôdaniama 
Kristinë Léwnë. Jeden z nëch tekstów mòżeta przeczëtac 
w tim numrze, a jesmë bùszny z tegò, że wikszosc z nich ju rëchli 
pòjawiła sã w najim pismionie. Pò drëdżé, jesz latos wińdze sma-
rą jinô ksążka, jaczi dzélëczi pòznelë naji czëtińcowie. Jidze ò Bi-
bliô dlô dzecy. Nowi Testameńt. Mómë nôdzejã, że bãdze òna tak 
chãtno czëtónô jak ji pierszi part. Do tegò jesz Jón Natrzecy (aùtor 
m.jin. kaszëbskòjãzëkòwëch kòmiksów, dokazu s-f Nalazłé w Bëto-
wie, kriminału Kòmùda i Kaszëbògònie) planëje wëdac dokôz  
ò żëcym i przigòdach gazétników: Dwie szpaltë na wczora. W tim 
numrze bédëjemë krótczi dzélëk ti przińdny ksążczi.
Nalézëta téż czile wiérztów, dokôz na binã zrzeszony z majewò-
czerwińcowima òbrzãdama i czekawą kôrbiónką z prof. Danielã 
Kalinowsczim. Rôczimë do lekturë.
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Wespół z białką, prof. Adelą Kuik-Kali-
nowską, jesta wëdelë w 2017 r. pùblika-
cjã Kaszëbskô lëteratura. Wëzdrzënë, 
w jaczi wërazno jesta za òddzelenim òd 
sebie kaszëbsczi (to je kaszëbskòjãzëkòwi) 
i kaszëbskò-pòmòrsczi lëteraturë. Jak 
rozmiejã, ni ma wedle Was pòtrzébnotë 
ùżiwaniô tegò drëdżégò terminu?

W dzélu môsz prôwdã, ale kąsk chcã to 
doprecyzowac. Kaszëbskò lëteratura je 
kaszëbskòjãzëkòwô. I ni mòżemë sã bòjec ò 
tim gadac. Òdkądka jem w kaszëbsczi rësz-
noce, pòtikóm sã z wiele lëdzama, chtërny 
mają strach, że jak pòwiedzą ò sobie: jem 
kaszëbskòjãzëkòwim ùtwórcą, to bãdą kims 
gòrszim... Në nié! To je kómpleks, z jaczim 
kùreszce mùszimë so dac pòkù. Tak ju dłëżi 
ni mòże bëc. I kòżdi, chto je Kaszëbą, Ka-
szëbką miôłbë pisac pò kaszëbskù. Chëba 
że nie znaje na tëli jãzëka. To sã trôfiô i nie 
je to nick dzywnégò. Ale wnenczas mómë 
do ùczinkù z pòlską lëteraturą. Tuwò téż je 
mòżlëwé ùżiwanié terminu: „kaszëbskò-
pòmòrskô lëteratura” (to je pòlskô lëte-
ratura tikającô sã Kaszëb). Jô bë równak 
bédowôł, żebë sã z tegò pòmalë wëcopac. 
W 2019 r. je to ju përznã dzélëk historii. 
Termin ten wëpromòwôł Lech Bądkòwsczi. 
Zaczął òn jistniec w 50. latach, òsoblëwie 
w krãgù taczich lëdzy, jak Róża Òstrowskô, 
Frãcyszk Fenikòwsczi i prawie Bądkòwsczi, to 
je tëch, co twòrzëlë tamtoczasné lëteracczé 
òkrãżé (i kaszëbsczé, i pòlsczé) przédno na 
gduńsczi zemi. To miało swój znaczënk, ale 
pò przełómanim 1989 r. ten termin ju nie 

Nôgòrzi je z téatrã... 
Kôrbiónka z prof. Danielã Kalinowsczim, recenzentã i bëłnym znajôrzã  
kaszëbsczi lëteraturë.

je tak pasowny. Dzysô, jak pòwiémë kòmùs 
piszącemù ò Pòmòrzu czë ò kaszëbsczich 
sprawach, że je aùtorã kaszëbskò-pòmòrsczi 
lëteraturë, to wierã nie bãdze rôd.

Môce napisóné czile artiklów, jaczé 
òdnôszają sã do mòżlëwòtë czëtaniô ka-
szëbsczi lëteraturë z pòstkòlonialnégò 
pòzdrzatkù (na taczi ôrt próbùje to robic 
m.jin. Artur Jabłońsczi). Na czim to bë miało 
zanôlégac i czë pò prôwdze wôrt to robic?

Pò prôwdze ju czile lat temù jô napisôł tekst: 
„Literatura kaszubska z perspektywy post-
kolonialnej”, a pózni jem rozszérzwiôł tã 
témã, pùblikùjącë artikle w òglowòpòlsczich 
pismieniach. Termin „pòstkòlonializm” je 
w slédnym czasu czãsto ùżiwóny, je wkół 
niegò wiele pòrëszeniô, òdbieróny je dosc 
pòzytiwno, i nick dzywnégò, że pòjôwiô 
sã pëtanié: a co na to kaszëbskô lëteratu-
ra? Mëszlã, że je to termin do wëzwëska-
niô, ale mùsz je to robic baro delikatno 
i òpasowac, bò nie dô sã do kaszëbsczi 
lëteraturë prosto zastosowac tegò, co 
je òpisóné w anielskòjãzëkòwëch abò 
frãcëskòjãzëkòwëch tekstach. Żelë np. 
przeczëtómë so Édwarda Saida, chtëren je 
wierã jednym z nôbëlniészich przedstôw-
ców pòstkòlonialny teòrie kùlturë, to tam 
spòdlecznô deja zanôlégô na tim, że z jed-
ny stronë są nôrodë hegemóniczné, mòcné 
kùlturowò, religijno i jãzëkòwò, jaczé mają 
wzãté wòlnotã jinszim nôrodóm, a z drëdżi 
stronë są mni rozwiniãté nôrodë abò kar-
na, jaczé sã temù pòddôwają. Òpisywôł 
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Said przédno to, jak Eùropa mia zniewòloné 
Blësczi Wschód, Afrikã. I to sã sprôwdzało. 
Frãcësczi badérowie piselë, jak jich jãzëk 
zdominowôł libijską, algerską abò marokań-
ską kùlturã, a Britijczicë piselë ò tim, jak zdo-
minowelë dëchòwò i kùlturowò indiańsczé 
i afrikańsczé karna, jaczé ni mògłë wësłowic 
swòji dëchòwòscë abò pòdmiotowòscë, bò 
wzął jima taką mòżlëwòtã anielsczi jãzëk. 
System edukacje to wszëtkò ùmòcnił. 
I mòżemë sã z tim zgòdzëc. 
A jak je w przëtrôkù kaszëbsczi kùlturë? 
W dzélu mòżemë to przełożëc na naji gruńt, 
ale równak na gwës nié wszëtkò. Jak zdrzi-
më na kaszëbską kùlturã jakò tã, co rozwi-
jała sã midzë pòlską a niemiecką kùlturą, to 
ten pòstkòlonialny pòzdrzatk wëzdrzi jinaczi 
w jednym i drëdżim przëtrôfkù. Pòlskô i nie-
mieckô kùltura nie bëłë hegemónã w taczim 
samim dzélu. W wikszim dzélu mòżemë ga-
dac ò hegemóniczny kùlturze niemiecczi, 
bò òna przez prawné abò sëłowé rozrze-
szenia ju òd strzédnëch wieków nie dôwała 
mòżlëwòtë zajistnieniô kaszëbiznie (nôwëżi 

w baro môłim dzélu). Niejedny gôdają dzy-
sô, że jistną rolã miała pòlskô kùltura, ale 
to nie je prôwda. Czejbë tak bëło, sami Ka-
szëbi bë ji nie wëbierelë, czedë mielë taką 
leżnosc. A bëło tak ju pòd kùńc renesan-
su, pózni w barokù, ale téż w òswieceniu  
i XIX w. Nawetka bùdzëcél kaszëbsczi rëszno-
të Florión Cenôwa widzôł zagrôżbã przédno 
w niemiecczi, a nié w pòlsczi kùlturze i pisôł, 
że germanizacjô je nôwikszim złã, z jaczim 
mómë do ùczinkù. Wiémë, że jegò miłota do 
pòlsczi szlachtë mòcno òsłabła, òsoblëwie 
pò pòwstaniach, i òn sóm ùznôł, że doszło 
do gwësnégò rozdënkù z pòlską kùlturą, 
ale nigdë ni miôł pòlsczi tradicji i jãzëka za 
kòlonialnégò hegemóna. Tima hegemónama 
bëła równak dlô Cenôwë i całëch pòkòleniów 
Kaszëbów kùltura i jãzëk niemiecczi. Mëszlã, 
że w przëtrôfkù cëskù pòlaszëznë lepi je ga-
dac ò „pòstzanôleżnoce”. Pòstkòlonializm 
pòwstôł w krãgù anielsczégò jãzëka, 
a dlô najégò dzélu Eùropë gôdô sã prawie 
ò pòstzanôleżnoce. Termin ten je pasowny 
do państw, co w jaczims czasu bëłë hege-

„
Zdôwało sã czedës, 
że bëlné zôrno jakno 
dramaturg sejô Bernat Zëchta, 
ale to nie wërosło tak, jak më 
bë chcelë. Jinszi aùtorzë piselë 
mało dramatów, kąsk młodo-
kaszëbi, cos próbòwelë zrze-
szińcë, Bieszk (mëszlã równak, 
że niżi swòjich mòżlëwòtów). 
Pò drëdzi wòjnie téż nie bëło 
nôlepi, a dzysô je pò prôwdze 
dramaticzno.
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mónama, a w jinym cządze same stôwałë sã 
òfiarama kùlturowégò cëskù. I prawie pòlskô 
kùltura je tu bëlnym przikładã.  

Tej jaczich pisarzów mòżemë czëtac 
„pòstzanôleżno”?

Gwës wspòmnióny ju Florión Cenôwa mòże 
bëc tak czëtóny. Biôtkòwôł sã doch z nim 
chòcle nôrodno-patrioticzno-kònserwatiwny 
dzél dëchòwnëch. Na taczi ôrt mòżemë téż 
zdrzec na dzejania sanacjowëch rządów 
wedle zrzeszińców: niedôwanié mòżlëwòtë 
robòtë na Kaszëbach, zesélanié w jiné par-
të pòlsczégò państwa, kònfiskatë, cen-
zurë... To wszëtkò bëło sczerowóné pro-
cëm miészëznowi kùlturze. Nie je równak 
ùdokaznioné j istné, „pòstzanôleżné” 
czëtanié np. Derdowsczégò, klëkòwców, 
Sãdzëcczégò. Nie je to téż nijak pasowné do 
nôwikszich młodokaszëbów: Majkòwsczégò, 
Karnowsczégò abò Heyczi, chtërny bë bëlë 
zadzëwòwóny, czejbë sã doznelë, że pòlskô 
kùltura mô jich zniewòloné abò że òstelë 
cywilizacjowò skòlonizowóny.
Wôrt równak próbòwac czëtac kaszëbską 
lëteraturã, wëzwëskiwającë nônowszé teòrie 
badérowaniów. Rëchtëjã prawie ksążkã: Ka-
szuby i kulturowa teoria literatury – bãdą 
tam m.jin. artikle tikającé sã prawie ju-
wernotë, bùdowaniô swòjégò nôrodnégò, 
etnicznégò i òsobniczégò „jô”. Mëszlã, że 
bãdze to swiéżé wezdrzenié na kaszëbską 
lëteraturã.

Òd 2007 r. Kaszëbsczi Institut wëdôwô seriã 
ksążków pt. Biblioteka Pisarzy Kaszubskich. 
Wë sã mòcno zaangażowelë w ten pro-
jekt. Dlôcze je òn wôżny dlô kaszëbsczi 
lëteraturë? Kò wikszosc prezentowónëch 
tu dokazów bëła ju wëdónô wiele razë? 

Wedle mie Biblioteka Pisarzy Kaszubskich 
je jednym z nôwôżniészich zadaniów, ja-
czé stoją przed kaszëbsczim òkrãżim. Am-
bicją ùtwórców ti serii – to je nôleżników 

Kaszëbsczégò Institutu – bëło i je przërëch-
towanié i pùblikacjô klasycznëch dokazów 
kaszëbsczi lëteraturë w kriticznym wëda-
nim. Pòdczorchiwóm to słowò: „kriticznym”. 
To òznôczô, że robimë nad rãkòpisã, pózni 
np. nad maszinopisã, pòtemù pierwòdrëkã 
i dopiérze pò taczi robòce dôwómë czëtiń-
cóm tekst w dzysdniowim pisënkù. Zaczãło 
sã òd Floriana Cenôwë, pò nim béł m.jin. 
Derdowsczi, młodokaszëbi, zrzeszińcë, Jan 
Drzéżdżón... Je to tej lësta tëch nôbarżi znó-
nëch i mającëch cësk na rozwij lëteraturë 
aùtorów. Jich tekstë rëchtëją do wëdaniô 
lëdze, chtërny są historikama, znajôrzama 
lëteraturë, jazëkòznajôrzama i bédëją òni na 
zôczątkù kòżdégò tomù rozprawë, jaczé są 
brzadã naùkòwégò namiszleniô sã nad tima 
tekstama. To òstónie na lata... Jakno karno 
lëdzy wespółtwòrzącëch Kaszëbsczi Institut 
i całą tã seriã jesmë gwës, że te tomë mùszą 
miec wësoką naùkòwą rówiznã i dawac 
przistãp do òriginałów. Jô bë to przërównôł 
do tegò, co w Pòlsce robi Biblioteka Naro-
dowa, jakô doch téż wëdôwô klasykã, jistno 
je w przëtrôfkù Rusczi Akademii Nôùków, 
germanisticzné òkrãża téż mają taczé serie.

Zdôwô mie sã, że jesce dzysô jedurnym 
regùlarno piszącym kritikã kaszëbsczi 
dramaturgii. Zgòdzyce sã z tim, że ka-
szëbsczi dramat je w baro lëchi kòndicje? 

Z wiôldżim smùtkã sã z tim zgôdzóm. Zdrzą-
cë na téatrowé żëcé i dramaturgiczné tekstë, 
to widzã nômni òriginalnoscë. Zdôwało sã 
czedës, że bëlné zôrno jakno dramaturg sejô 
Bernat Zëchta, ale to nie wërosło tak, jak më 
bë chcelë. Jinszi aùtorzë piselë mało dra-
matów, kąsk młodokaszëbi, cos próbòwelë 
zrzeszińcë, Bieszk (mëszlã równak, że niżi 
swòjich mòżlëwòtów). Pò drëdzi wòjnie 
téż nie bëło nôlepi, a dzysô je pò prôwdze 
dramaticzno. Pò Stanisławie Jance krótczé 
fòrmë pisze Adóm Hébel, Grégór Schramka, 
ale nicht sã za baro nie chce dac na dłëg-
szé fòrmë. Dobrze, że szkólné kaszëbsczégò 
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jãzëka, np. Elżbiéta Prëczkòwskô, Ida Czajinô, 
Teréza Wejer, Felicjô Bôska-Bòrzëszkòwskô 
piszą edukacjowé tekstë na binã. Felëje mie 
równak tekstów, jaczé bë bëłë pasowné do 
ambicjów dzysdniowégò téatru. Czej jeżdża 
na rozmajité przezérczi, np. òglowòpòlsczé, 
to widzã, jak wiele czekawëch pòetików, 
kònwencjów, bëlno prezentowónëch aktu-
alnëch témów zrzeszonëch z òbëczajama, 
pòlitiką sã pòjôwiô, a pò kaszëbskù tekstów 
je baro mało i są òne wërazno słabszé òd 
tegò, co mómë dzysô w Pòlsce i na swiece. 
Jesz w proze i pòezje kaszëbskòjãzëkòwi 
aùtorzë rozmieją duńc do bëlny rówiznë, ale 
w téatrze tak nie je. Wiôlgò szkòda, bò je to 
mòcné i atrakcjowé medium. 
Dlôcze je tak lëchò? Zdôwô mie sã, że jedną 
z wôżniészich przëczënów je to, że ni ma chto 
nad tim robic. Kaszëbsczé téatrowé karna są 
abò szkòłowé, abò dzejają kòl òstrzódków 
kùlturë. Ni ma długòwarający fòrmalny 
prôcë nad tekstã, mëslą, zrëchã, dikcją... 
Felëje nama spòdlô instruktorsczégò, 
aktorsczégò, òrganizacjowégò. Ju òd 
wiele lat gôdóm ò tim, że mùszebné je 
ùsadzenié òglowòkaszëbsczégò téatrowégò 

òstrzódka, gdze bë robiło profesjonalné 
kaszëbskòjãzëkòwé karno, gdze bë bëła 
mòżlëwòta rëchtowaniô klasycznëch i dzys-
dniowëch dokazów na binã, òrganizowaniô 
wëjazdowëch pòkôzków. Nicht chëba rów-
nak nie je tą ùdbą tak do kùńca zaintereso-
wóny... Wiôlgô sprawa sã dzejała dzãka Ja-
romirowi Szroedrowi czile lat temù. Szkòda, 
że to, co òn zrobił, twòrzącë Dialogusa, nie 
bëło cygnioné dali. Stało sã tak w dzélu 
z pòliticznëch przëczënów, ale wierã téż 
na skùtk òrganizacjowi słabòscë kaszëbsczi 
rësznotë. Jem zadzëwòwóny, że np. tak 
bëlné miasto jak Wejrowò ni mòże sã do-
czekac stójnégò kaszëbskòjãzëkòwégò kar-
na. To je dlô mie nié do zrozmieniô. A taczi 
pùpkòwi téater w Słëpskù, gduńskô Minia-
tura, abò tradicyjny Miesczi Téater w Gdi-
ni – tam kaszëbizna pòjôwiô sã leno jakbë 
taczé „strzéle” rôz na czile lat. Jô bë chcôł 
i mëszlã, że na to żdają téż Kaszëbi, żebë dra-
maturgiô miała stójné karno lëdzy, chtërny 
kònsekwentno nad nią robią. 

 
 

Gôdôł Dark Majkòwsczi
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Młodi piszą pò kaszëbskù

Ju szósti rôz dwie szkòłë: Zespół Ekòno-
miczno-Ùsługòwëch Szkòłów w Bëtowie i Ka-
szëbsczé Òglowòsztôłcącé Liceùm w Brusach 
zòrganizowałë kònkùrs „Twòrzimë w rod-
ny mòwie”, jaczi òdbiwô sã pòd patronatã 
„Pòmeranii” i „Stegnë”.
Pòdrechòwanié kònkùrsu razã z wrãczenim 
nôdgrodów òdbëło sã 28 strëmiannika  
2019 r. w Bëtowie. Na kònkùrs latoségò rokù 
bëłë przësłoné razã 22 dokazë, nôwicy (14) 
w kategòrii wëżigimnazjalnëch szkòłów. Żôl, 
że nicht nie napisôł ùsôdzkù w kategòrii 
maturantów kaszëbsczégò jãzëka, jakô 
w ùszłëch latach miała wësoką rówiznã, 

a dobiwelë w ni taczi ùtwórcë jak Adóm 
Hébel abò Katarzëna Główczewskô.
Nadesłóné dokazë jakno pierszi czëte-
lë nôleżnicë kòmisji òbsãdzëcelów (Dark 
Majkòwsczi – przédnik kòmisji, dôwny przéd-
ny redaktor cządnika „Pomerania”, nôleżnik 
Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, Anna Różk 
– szkólnô kaszëbsczégò jãzëka w Spòdleczny 
Szkòle w Mãcëkale, pòetka i Wòjcech 
Mëszk – kaszëbsczi ùsôdzca, wespółaùtór 
ùczbòwnika do strzédnëch szkòłów do 
nôùczi kaszëbsczégò jãzëka Jô w Kaszëbsczi, 
Kaszëbskô w swiece). Wedle nich na dobëcé 
w VI edicje kònkùrsu mają zasłëżoné:

kl. 7-8 spòdleczny szkòłë i 3 gimnazjum 
w kategòrii pòezji:

I môl – Agniészka Szulc (Spòdlecznô Szkòła 
w Lubni)

II môl – Daria Elak (Spòlëznowô Spòdlecznô 
Szkòła w Czerskù)

III môl – Bartłomiej Warsyńsczi

(Spòdlecznô Szkòła w Lubni)

kl. 7-8 spòdleczny szkòłë i 3 gimnazjum 
w kategòrii prozë:

I môl – Zuzana Gliszczińskô (Zespół Szkòłów 
w Lëpińcach)

II môl – Aleksandra Gòłuńskô (Spòlëznowô 
Spòdlecznô Szkòła w Czerskù)

III môl – Szimón Łącczi (Zespół Szkòłów 
w Lëpińcach)

Wëprzédnienié – Szimón Krensczi 
(Spòlëznowô Spòdlecznô Szkòła w Czerskù)

wëżigimnazjalné szkòłë w kategórii pòezji:

I môl – Wiktoriô Miotk (Zespół Ekònomiczno-
Ùsługòwëch Szkòłów w Bëtowie)

II môl – Nataliô Thiede (Technikùm nr 3 
w Chònicach)

III môl – Kinga Òlchòwik (Zespół 
Ekònomiczno-Ùsługòwëch Szkòłów w Bëto-
wie)

Wëprzédnienié – Nataliô Pietrasyk (Zespół 
Ekònomiczno-Ùsługòwëch Szkòłów w Bëto-
wie)

wëżigimnazjalné szkòłë w kategòrii prozë:

I môl – Katarzëna Niemczik (Technikùm nr 3 
w Chònicach) 

II môl – Alicjô Czarnowskô (Technikùm nr 3 
w Chònicach)

III môl – Katarzëna Bùczińskô (Kaszëbsczé LO 
w Brusach)
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W ùdokaznienim jurorów mòżemë prze-
czëtac m.jin.: „Pòezjô czasã zdôwô sã bëc 
nôprostszą fòrmą wërôżaniô wseczëców. 
Doch lirika przepłiwô ze serca przez rãkã na 
papiór... a równak czasã je to dosc drãgò. 
Czasã w òceniwónëch wiérztach téma je 
za cãżkò, jakòs cemiznë nie jidze chwëcëc 
i swòjim zrobic, ùsztôłtowac jã i w kôrtce 
zmiescëc. Le próbë są i barżi liriczné, chòc 
téma takô prostô. Tej cëż wëbrac? Cãżczi 
tekst, nieòbrobiony z cekawim mòtiwã, czë 
lżészi a mòcni liriczny? Letkò nie bëło...”.
Najim Czëtińcóm bédëjemë dwie nôdgro-
dzoné wiérztë:

Wiktoriô Miotk
Wanoga 

Jak bëlno nama dobëwac młodą piersą górë 
ë wcëgac w nie wiater. 
 
Jak bëlno renic pôlce ò czëpë gór, 
żijmë wic pòkądka czas. 
 
Zadowolnioné drëchów twarze witac 
przëchôdac slôdë do dni znëkónëch spiącëch 
kamiznów. 
Zdrzë tam – wstôwô bladô jutrzenka 
pierszi parmiéń słuńca nama dô. 
 
Jesz tak niedôżnô chce òbéńc szczit, 
jidzmë wiãc razã bez swiat. 
 

Tu w dolëznach wstôwô dôką mòkri dzéń 
szczitë ògniã sã pôlą 
ùrzmë skrëté w céni 
mòkré rosą trôwë wëglądiwają dnia. 
 
Czedë wanodżi przińdze kùńc 
a noc sã w lëfce zaczinô, le nim jã òplece 
gwiôzdowi mùr 
czëjta spiéwnégò chòdu 
chcemë so sadnąc kòl se 
jedną mëslą sparłãczony. 

Krótkò szczitu sã zatrzim, 
jak gwiôzdë lecą w dôł, 
a górë zdrzą razã z tobą.

Agniészka Szulc
Gwiôzdë

Chcã złapac gwiôzdë
Wëcygóm rãkã
Cało robi sã lżészé
Lecã
Przepôdają wszëtczé zastôwnicë
Ùrzasu 
Nimòtë
Môlów
Ucékają wszëtczé skrëszënë
Górz
Redota
Żôl
Ni ma ju mësli
Co witro na pôłnié
Czë wôrt òbaczëc sã z nim
Lecënk je pierszim célã
Jô jem kòle gwiôzdë
Òslépiô mie môłniô
Doch le pôlce côrnãłë
Doch le jô pòczëła cepło jasnotë
Spôdóm
Przechôdają zachë w lecënkù zgùbioné
Przëgniôtô mie cãżôr
Zachlastnicë
Bùdzã sã 
A przed òczama móm le szarą pòsowã

wëżigimnazjalné szkòłë w kategòrii dra-
ma:

I môl – Magdaléna Wantoch Rekòwskô (Ze-
spół Ekònomiczno-Ùsługòwëch Szkòłów 
w Bëtowie).

wëżigimnazjalné szkòłë w kategòrii drama:
I môl – Magdaléna Wantoch Rekòwskô (Ze-
spół Ekònomiczno-Ùsługòwëch Szkòłów 
w Bëtowie).
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W proze òbsãdzëcele delë bôczenié na to, 
że tekstë czãsto kùńczëłë sã w placu, gdze 
dopiérze chcałobë sã przeczëtac rozrzeszenié 
zaczãtëch pòkrziżawów, a pòstacjóm felowa-
ło wikszi głãbie: „Kòmisjô czasã czëła, że to 
nie je fùl wersjô. Czësto prosto, krótkò i je... 
Tu bë mùszôł zabédowac, żebë nie òstawac 
le na samëch szkicach, le je kąsk barżi roz-
cygnąc, żebë téż tak letkò nie przedawac 
swòjich mëslów. Le westrzód tëch prôców 
bëłë i taczé, chtërne òpòwiescą swòją 
zmùsziwałë do cekawòscë czëtińca. Cëż tam 
sã stónie na nym kùńcu? To ju je dobrô droga 
na przedstawienié swòjégò lëteracczégò pió-
ra. Le dôjta temù fligrowi kąsk jesz pòlôtac, 
a nié zarô pò starce scëgac gò na zemiã” – 
pisôł Wòjcech Mëszk.
Pierszi plac w kategòrie prozë pòstãpny rôz 
dobëła Zuzana Glëszczińskô (kl. 7-8 i gimn.), 
chtërny dokazë w „Stegnie” pòjôwiałë sã ju 
czile razy. Na kònkùrs wëswa taczi ùsôdzk:

Józefk
Starszi to tak do czësta nie rozmieją swòjich 
dzecy. Dzysô jô, Józefk, doznôł jem sã tegò 
na włôsny skórze. Czegò bës nie zrobił, òni 
i tak so co wëmëszlą i na niżóden ôrt jima 
tegò ze łba nie wënëkôsz.
Wiedno we czwiôrtk pò pôłnim przëchòdzy 
cotka Basza do mòji mëmczi na kawã.  Gôda-
ją ò jaczis tam swòjich sprawach, téż czasã 
ò dzecach. Coteczka ò swòji córce Mariszi, 
chtërna je ju òsmë lat stôrô, a mòja mëmka ò 
mie, Józefkù. Lat 5 i pół. Cotka kòchô prawic 
ò tim, jakô ji córeczka to je ju wiôlgô brutka, 
że sã bëlno ùczi, że òna je... òdpòwiedzalnô? 
Tak na gwës to jô nie wiém, czë tak cos òna 
pòwiedzała. Jaczés dzywné je to słowò. I do 
cze kòmù tak cos? Nie szło wëmëslec czegòs 
prostszégò? Dozdrzeniałi i ten jich swiat... 
A co do cotczi jesz, to mëmka wiedno, jak 
cotka tak wëchwôlô tã Mariszã, sã ùsmiéwò 
i dodôwô, że jô pewno téż czedës taczi bãdã. 
Slédnym czasã jem so nawetka pòmëslôł, że 
tec to ni mùszi bëc za jaczés lateczné lata. 

Czemù bë nié terôzka?
Òbùdzył jem sã, czedë jesz bëło cemno. 
Miast rëczec za mëmką, żebë do mie 
przëszła, wëgrabcowôł jem sã z mòjégò 
łóżka i cëszi kòta wslëznął do wiôldżi jizbë. 
W ni trzimóm terô swòje zôbôwczi. Stoji 
tam wiôlgô szafa, w chtërny mëma ùkłôdô 
mój òbleczënk. A pierszim pónktã na lësce 
prôwdzëwégò knôpa bëło: samémù sã òblec. 
Nie zapôlił jem widu, cobë mòjich starszich 
bez przëpôdk nie òbùdzëc. Tej wëjął z szafë 
wszëtkò, czegò jô brëkòwôł. Chùtkò, jak leno 
sã dało, wcygnął jem ten mój òbleczënk na 
se. A jaczi jô béł bùszny. Dopiérze pózni jô 
przëùważił, że dresowé bùksë założił jem 
na òdléw. Ale zarô, zarô... Doch te szléfë 
z tëłu wëzdrzą czësto jak jaczi môłi ògón. 
Tak bëło wiele lepi! Ògón mie sã baro wid-
zôł. Pòstãpną ùdbą na lësce bëło przërëch-
towanié frisztëkù. Prawie taczi, jak mój tatk 
wiedno robi, czedë ni ma mëmczi doma. Jô 
pòdreptôł do kùchni. Ùdbôł jem so, że bãdã 
jôdł płatczi z mlékã. Wëcygnął jem miskã. 
Òna jakbë nie chca mie słëchac i jakôs jin-
szô spadła na zemiã. Czëc bëło leno trzôsk 
i zôs nastała cëszô. Në cëż, jô béł leno głod-
ny jak jaczis môłi wilk. Przësënął jem stôłk 
do kùchennégò blatu i chwëcył za szôkòla-
dowé płatczi. Cos tam sã wësëpało, ale to 
nick. W lodówce jak na złosc nie nalôzł jem 
niżódnégò mléka. Tej jô mùszôł zjesc bez 
tegò. Nick sã nie dało wicy zrobic. Wrócył 
jem do jizbë i sôdł so wëgódno na zófie. Pò 
czile sztótach, pò frisztëkù nie bëło szpùru. 
Jakòs tak dzywno mòje òczë zrobiłë sã taczé 
cãżczé, a na zófie bëło mie baro milëchno... 
Zarô przëszedł do mie Grzenia. Zapôdł jem 
w spik.
Pò jaczims czasu, sóm nie wiém, jaczim, jô 
ùczuł głos mòji wspaniałi mëmczi. 
– Józefkù, wstawôj chùtkò. Cëż tu sã wëdar-
zëło? – nie wiém, czemù, ale mia kąsk na-
gòrzoną mùniã. 
– Mëmkò, zdrzë le, jaczi jô jem ju wiôldżi 
i òd... òdp... taczi, jak Marisza! – krziknął 
jem. Jô zabôcził, jak sã to dzywné słowò 
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gôdało. W tim samim sztóce wstôł jem, 
cobë ji pòkazac, że pò prôwdze ze mie je ju 
stolemny knôp. – Zdrzë, jô sã téż sóm òb-
lekł! – baro bùszny, pòkôzôł jem ji mój piãkny 
òbleczënk. Mëmka zrobiła wiôldżé òczë, zôs 
taką krzëwą mùniã i pòczã sã smiôc. Terô 
złapôł mie górz. Jô sôdł tëłã do ni i nick nie 
gôdôł. Tak, cobë widzała, jaczi jem złi. 
– Òj, Józefkù, wëzdrzisz... baro dozdrzeniało. 
Le mòże të bë chcôł, żebë jô cebie òblokła 
do przedszkòla? Tak jak jinszé dzecë? – 
jednym òkã jesz rôz pòdezdrzôł jem na mòjã 
kòszlã w krôtã, chtërnã miôł jem wiôlgą 
starã zapiąc i dresowé bùksë wcygniãté na 
òdléw. Co tùwò nie je richtich? Doch mòdri 
do mòdrégò pasejë. 
– Nié, jô chcôł bëc taczi dozdrzeniałi jak 
Marisza. Jô chcã sã sóm òblakac! – jô doch 
mùszôł mëmce pòkazac, że jô jak prôwdzëwi 
chłop téż móm swòjã ùdbã na se.
– Në jo... A mògã cos temù mòjémù knôpòwi 
doradzëc? – na to jô ni miôł żódny radë. 
W kùńcu mëmkã òblokła mie do resztë jina-
czi.
– Në, terô zrobimë jaczis frisztëk. Na gwës 
jes ju głodny, nié? – rzekła i weszła do kùch-
ni. Jaż do czësta ùcëchła. Zdrzała na miã, na 
kùchniã, zôs na miã i zôs na kùchniã. Zdôwô 
mie sã, że bëła zaskòczonô jak zajk w kapùs-
ce. W kùńcu doznała sã, że jô rozmiejã sóm 
bëlny frisztëk przërëchtowac. Równak kôzała 
mie jic tam, gdze je terô tatk. I to natëchsto-
pach. Hmmm. Dzywné.
Pò czile sztótach, czedë wszëtkò, co jô ùrząd-
zył w kùchni, jaczims cëdã zdżinãło, mëmka 
wcësnãła mie do gãbë pòstãpny frisztëk. 
Sztólã z wòrztą. 
– Leno jô ju jôdł, jô ju jôdł płatczi bez mlé-
ka! – rëczôł jem. Tak cos òni nie chcëlë czëc. 
Tatk gôdôł do mie, a mëmka dali wcyskała 
mie pòstãpné sztëczczi. Nie wiém czedë, le 
na talerzu nie òstało dëcht nick. 
A jeżlë jidze ò mój pòstãpny pónkt z lëstë, 
téż nick jô ni mógł zrobic. Chcôł jem wząc 
do rubzaka trzë farwiónczi, nowé kréd- 
czi, sykawkã z wòdą (kùńc kùńców wszëtkò 

mòżna czedës wëzwëskac), do tegò téż 
plastikòwégò kùca i kruszã, bò z mòjima 
drëchama w przedszkòlim më sã wiedno ba-
wimë w gbùrstwò. Tatk dorwôł sã do mòji 
taszë i wëcygnął z ni to wszëtkò. Za to włożił 
tam, wedle dozdrzeniałëch, baro brëkòwné 
rzeczë. 
– Tatkù, jô chcã zôbôwkã. Chcã wząc ze sobą 
zôbôwkã! Jónk gôdôł, że nama felëje ti mòji 
kruszë – tłómacził jem. I tak jem to rzekł 
pôrã razë. Wcyg to samò, żebë mie dobrze 
zrozmiôł. – Ale tatkù... Ale tatkù... Tatkù! Na 
zôczątkù òn nick nie rzekł. Równak na òstat-
kù dobéł jem, bò mój rozëmny tatk włożił do 
rubzaka piãkną, nową, plastikòwą kruszã. 
I tim spòsobã, òblokłi i nafùtrowóny jak 
zwëkòwi przedszkòlôk, pòwanożił jem do 
zwëkòwégò przedszkòla. Jô béł kąsk złi, że 
nie dôł jem radë òstac prôwdzëwim dozdrze-
niałim, prawie jak mòji starszi. A to wszëtkò 
bez to, że sã jima mòje dzejanié nie widzało. 
Jakbë wcale nie chcelë, żebëm jô ju béł ta-
czi wiôldżi jak mòja kùzynka. Mëmka rów-
nak pòwiedza, że jem ògromny knôp, a taczi 
nôwspanialszi na całim swiece. I do te jesz 
dołożëła zacht kùsa w łësënã. To mie sygło. 
Ten jeden dzéń jakno dozdrzeniałi to béł  
ò jeden dzéń za wiele. 
A mòja apartnô krusza sprawiła sã, jak 
nôleżi.

Słëchô sã pòchwalëc téż Katarzënã Niemczik, 
jakô dobëła w kategòrii prozë westrzód wëżi-
gimnazjowëch szkòłów, i wszëtczich nôd-
grodzonëch. Na kùńc chcemë pòdzãkòwac 
òrganizatoróm kònkùrsu „Twòrzimë w rodny 
mòwie” i wszëtczim, co napiselë i wëswelë 
swòje lëteracczé ùsôdzczi. Jesmë bùszny, że 
mòżemë trzëmac patronat nad kònkùrsã. Òb 
szesc lat jegò waraniô dôł òn wiele dobrégò 
kaszëbsczi lëteraturze i niejeden młodi czło-
wiek tu prawie zaczął swòjã przigòdã z pisa-
nim pò kaszëbskù.

am
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– Sala wlazła w chëczë i rzekla, że tu je wied-
no tak samò, że czlowiek bë so móg co zro-
bic przez te kùrpë i rubzaczi: – Że téż nicht 
tegò nie je w stanie ùwiesëc tam, gdze to 
sã nôleżi! Wszëtkò rzuconé i zgniotlé, jakbë 
bëlë jaczims jinym zortã lëdzy, co ni mùszą 
pò se ògarniac. Co za bańda! I zaczã wszëtkò 
òdwieszac na hôczi i ùstawiac kùrpë pò roz-
błaznowónëch dzecach, chtërne za nick so 
mialë pòrządk, a tej wòla wszëtczich za régą. 
Kòżdé sã òdzéwalo ze swòji jizbë i kòżdé 
wrzeszczalo: – Jesc!
Zarzeszëla so szorc i zaczã robic pôlnié. 
Zawòla jich do stolu. Dzecë òpòwiôdalë: 
co bëlo w szkòle, co przed sã zdarzëlo i jesz 
pò, że wiele sprôw na nie spadlo, chtërnëch 
òne nijak nie pòjmùją i nie brëkùją do resztë 
żëcô. Żëcé i tak w jich òbrëmieniu nie bëlo 
sprawiedlëwé, bo sã kòżdi jich tikôl i cos 
chcôl.
– To minie – rzekla Sala i znosza skòrëpë do 
zléwù. Pózni scarla toptuchã stól i wòla Zoszã 
do òdrôbianiô ùczbów. Dzéwczã nie chcalo. 
Narzéka, że sã nôleżi përznã wëtchnieniô 
i telewizór, a nié dërch jakbë bëla w szkòle.
Sala nie da sã zwiesc. Cwiardo gôda, że to 
mô bëc tu i terô!

Kristina Léwna

Òb jeséń Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié wëdô ksążkã „Mój z mòją”. Bãdze to drëdżi 
(pò „Mòtowidle”) wëbiér òpòwiôdaniów napisónëch przez Kristinã Léwnã. Wikszosc z nich 
ùkôzała sã w „Stegnie” i „Pòmeranii”. Pùblikacjô mdze ùdëtkòwionô przez Minysterstwò 
Bënowëch Sprôw i Administracje. W tim numrze bédëjemë tekst, jaczi téż bãdze 
w zapòwiôdóny ksążce.

Wnetka ptôch 

Nym czasã do chëczë wlôz chlop i pokrą-
cyl nosã, że gò nicht na môltëch nie wòlôl, 
że bùlwë są ju zëmné i że skòrëpów je fùl 
i òglowò, jak w chléwie òni żëją, a tak doch 
sã nie dô!
Sala nie slëcha jegò. Zaczã wëcëgac z rub-
zaka Zoszënégò ksążczi. – Nôprzód mate-
matika – rzekla, a dzéwczã sã òpiarlo lokcã 
ò stól i pòlożëlo na nim glowã. Nie lubila 
rechùnków, bò i pò co to lubic. I tak z tegò 
nic ji nie przińdze.
– Zdrzë – rzekla Sala, to je figùra, a to je ji 
òbrëmié. Wiele òsta jima na zbùdowanié 
negò kùrnika? – spita sã zgódno z tim, co 
bëlo na kôrtce.
Nim dzéwczã zdążëlo òdpòwiedzec, do 
chëczów wkrocza Salë mëma. Rzekla 
pòchwôlenié i kòrczi ùstawila kòl scanë. Sala 
òdpòwiedza ji, ale w dëchù so mëslala, za 
czim no babskò zôs tu przëkroczalo? 
Stach zmrëczôl cos kòl nosa nad talérzã 
bùlew, ale stôrô sã tim nie przejã, bò lubila 
ne matematiczné zagôdczi, chtërne Zosza 
mia do rozrzeszeniô. Wiedno ji sã wëdôwa-
lo, że wié, co i jak, i mògla jakòs doradzëc 
abò chòc pòdpòwiedzec. Tim szëkã stôrô 
sadla so blëskò dzecka i zaczã czikrowac 

Dzél. 1. 
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w ji heftë. Sala wiedza, że terô to sã prze-
cygnie, bò mdze wiele domëslów i gôdczi, 
co i gdze sã miescy. Nie darwa dlugò żdac, 
bò jak blós stôrô czëla, że kùrnik mô miec 
350 m, tej zarô zaczã gadac, że to pewno są 
ny z Serakòjc, co ne wiôldżé kùrniczi walą, 
blós czekawô bëla, czë na jaja, czë na samò 
kùrzé miãso? To jã baro zascygnãlo i nawet-
ka sã tak zacygnã i rzekla, że nie wié, bò to 
mòglobë bëc i na to, i na to. 
Òna bëla w Serakòjcach z KGW i widza 
piãkny kòscól: jeden nowi a drëdżi stôri, ale 
nie pamiãta, pòd jaczim òn bél wezwóny 
mionã. Pózni gôda ò miarzłëch, chtërne jadla 
pòd wiôldżim szormã i że òsë lôtalë, a òna sã 
bòja, że ji chtërna do gãbë wlecy. Wszëtkò to 
rzekla na jednym dechù, jaż Zosza pòdniosla 
lep i rzekla: – Tej co jô móm tu sztriknąc?
– Kò wiele kùrów òni tam chcą miec? – 
wëpôlëla stôrô.
Na co Sala jã pòwstrzëma i zabronila pisac. 
Wnym wlączil sã Stach i rzek, żebë napisa, że 
nicht nie mdze taczégò kùrnika bùdowôl, bò 
i tak z tegò ani wzątkù, ani pòczątkù!
Dzéwczã zwątpilo. Wezdrza na Salã, a ta 
chwôca ji heft i rzekla, że sama to zrobi, że 
Zosza mô sã mëc i ni mô nick szkólny gadac, 
bò to wstid!
Zosza szla pòmale do kąpnicë, a stôrô sedza 
i żda, co Sala tam wëmalëje, czë mdze to za-
cht kùrnik, czë nié.
Ale Sala chùtkò cos tam szrajbnã i spakòwa 
heft do rubzaka. Stôrô nie bëla zadowòlonô, 
bò skąd òna nibë mia terô wiedzec, jak to 
richtich bëlo?
Sala smùtno wezdrza na skòrëpë, chtërne 
ùroslë, jak Stach tam dolożil swój talérz jesz 
fùl bùlew z zósã i panewkã, a na wiéchrz 
pòstawil taskã.
– Krzëwô wieża w Pize to je nick w pòró-
wnaniu z tim misternym ùklôdkã – pòmëslala 
bialka i zaczã to wszëtkò zestawiac. Pózni 
napùszczëla so cepli wòdë i pòmëla skòrëpë. 
Òbczas ti robòtë Stach zawrzeszczôl, że ni 
ma cepli wòdë, że òn doch na jachtã jedze: 
– Czë tu chto dbô o piéck? – spitôl sã pre-

tensjonalnie. Sala ùdôwa, że nie czëje, że 
szëmienié wòdë przeszkòdzëlo ji to rozmiec, 
chòc wszëtkò bëlo wërazno przekôzóné i òna 
czëla, że to sã do ni czerowalo.
Zaczã zamiatac. Pózni zazdrza do Éwë. Ta spa 
abò blós ùdôwa, bo telefón swiécyl przez 
pierznã. 
– Co za jôch z nym dorôstanim! – rzekla Sala 
i letkò zamkla dwiérze.
Stôrô sedza. Żda na kawã. Sala nie bëla 
w stanie ji tegò zabédowac, tak téż ta sã 
ùpòmnãla i wtrącëla, że tak jak terô lëdze 
żëją, to nie je do weòbrażeniô: ani ze stôri-
ma nie zagôdają, ani w Bòga nie wierzą… I sã 
zaczãlo. Żale na cali czas, chtëren òpùszczôl 
jã – stôrą bialkã, chtërna do nikògò nie 
nôleża i nicht ò niã sã nie starôl, jak pa-
piór pòrzucony wirowa to w górã, to w dól. 
Chca miec jaczis swój môl, żebë mògla rzec, 
że to je ji plac, ale tak nie bëlo. Nicht tak 
naprôwdã sã ò niã nie ùpòminôl, kòżdi blós 
żdôl, żebë òna so szla, ale gdze òna sã mia 
ùdac? Wszëtkò bëlo taczé ji nieznóné, a nen 
swiat, chtëren pamiãtala, ju nie jistniôl, bò 
czasë sã zmienilë i zabralë nen sztëczk ji 
éndzlë. Òna doch nigdë, ale nigdë przenigdë 
bë nie òstawila swòji mùtrë. Òna doch z nią 
bëla do kùńca i pamiãtô, że jak ksądz przëja-
chôl, tej jesz mùszala swòji mëmie pòdniesc 
glowã i dac szluk wòdë do pòpicô kòmónie. 
Wspòmina to nierôz, ale nikògò to nie in-
teresowalo. Kòżdi le pòslëchôl i szed dali. 
A òna òczekiwala òdwdzãczeniô: że sã nią 
zajmą, że mdą jã mëlë i fùdrowalë, czej òna 
ju sama nie mdze mògla. Gôda to wërazno 
i tu, i tam, i za kòżdim razã bëlo to samò: 
glëchòta. Ni mògla sã na to gòdzëc, bò jak 
so tegò terô nie wëżorgô, tej czej? Czej ju 
nie mdze w sztãdze sã pòdniesc? Kò tej ju 
nicht sã na niã nie wezdrzi, le tak przesëną, 
jak jaczi klamòt i pùdą dali. A òna doch zna 
żëcé. Òbserwòwa, co sã wkól dzeje: jednégò 
i drëdżégò sąsôda, co tak ò ne swòje dzôtczi 
żorgôl, òddelë do chëczów cëchi staroscë, 
a tam òni zarô òdcaplowalë. To nie waralo 
długò, tidzéń, móże dwa, a ju jich nie bëlo, 
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chòc jesz bëlë mòcny, blós szpérë jima nie 
chcalë dali slużëc. Ti mlodi nawetka nie 
krzëczelë, blós na fb piselë, że ùmar ten 
a nen i zapôlalë taczé malowóne widë, że 
nibë to mialë bëc swiéczczi, a to le blós na 
nym elektricznym òbrôzkù bëlo.
Òna wiedza, co to je fb, bò kòl sąsôdczi 
so nierôz òbzéra w kómpùtrze, jak lëdze 
òdjimczi tam różné wsôdzalë: to z wie-
sól, kòmóniów czë jinszich leżnosców. Òne 
so wiedno dokladno z sąsôdką wszëtkò 
òbezdrzale. Jak chto bél òblekli, kùli rinków 
na pazurach, jaczé klatë i kùrpë. Czasã sã tak 
smielë, że jich brzëchë bòlalë, ale czasã to 
bëlo normalno do ùcekaniô, bò ti lëdze z se 
robilë taczich glëpców. 
Temù òna nie chca bëc blós fb-wspòminkã, 
chca bëc z lëdzama do kùńca i czëc, że sã 
chtos ò niã stôrô. Jakbë mialo bëc jinaczi, tej 
òna nie wié sama, co bë sã zaczãlo. Strach na 
niã szed wiôldżi, ale kòżdi, kòmù ò tim gôda, 
le spùszczôl lep i ùdôwôl, że nie rozmieje.
– Pazurama mdã sã trzima swòjégò! – za-
mrëcza pòd nosã stôrô i doda so òdwôdżi.
Sala ni mia do ni serca, do ji żalów i tegò, 
chto sã nią zajmie na òstatkù, bò czej jã 
brëkòwa, tej òna sã sta nielëdzkô, rzekla, że 
kòżdi mô sã swòjim krziżã żegnac i da Salã na 
wiôldżé swiata òkrącenié. Dzéwczã krzëcza, 
że je w cążë i brëkùje radë, ale stôrô bëla 
cwiardô i ni mia sëmieniô: – Të chca, tej biôj! 
– rzekla. Blós stôri gôdôl, że dzeckò to nie je 
sromòta, że móżna so żëc bez chlopa i mdze 
dobrze. Zãc mù sã nie widzôl, bél za frëch 
i za baro drist. 
Sala pòdkùlëla ògón i zlożëla przësëgã przed 
Bògã, że mdze Stachòwô do smiercë, ale nie 
zdôwa so sprawë, że tak długò to mdze déro-
walo.
Stach, lesny, czlowiek pò szkòlach z mie-
szkaniã i aùtã wëdôwôl sã kims, ale czej Sala 
so z nim përznã pòmieszka, tej zrozmia, że 
„król je jeden” i ni mògla sã z tim pògòdzëc. 
Jak to móże bëc? Kòżdi dzéń sã zaczinôl wkól 
Stacha i kùńczil na nim. Jegò żëcé wëpelnialo 
calą bùdã: òd sklepów pò sóm przãter: flińtë, 

skòrznie, klucze, lepë zwierzãt, skórë...
Przedtim, jak szla do robòtë, ùskakiwa swò-
jémù chlopù, chtëren dërch ji wëpòminôl, że 
co òna prostô bialka ze wsë móże wiedzec 
o żëcu, chtërne sã dzeje za ji ògrodzeniã. Kò 
nick! Bò dobrze mô tak, że ni mùszi wëcha-
dac za brómã i to wszëtkò mô pòdóné: 
sprawùnczi, dzecë òdwiozlé do szkòlów…, 
co bë jesz ji felalo? Òn to wszëtkò zalatwi!
Sala sã nie òdzéwa. Wezdrza smùtno 
w szpédżel, jakbë szuka prôwdzëwi Salë: 
òdwôżny i taczi, co nikòmù sã nie dô. Miast 
tegò widza pòkònóną bialką, fùl òbawów 
i strachù, a to nie bëlo w ji nôtërze. – 
Szpédżel doch nie lże! – rzekla do se i cëchò 
przë nim klëkla, òstôwiającë szlach swòji 
pòstacje na nim. Smùtnô smùga pòkraczno 
sã rozléwa na strzébrznym szkle. Sala we-
zdrza jesz rôz, ale smùga nick ji nie dôwa, 
blós robòtã, bò mùszala to zetrzec, chòc 
i tak na nic ni mia czasu. Zanim jednak 
zmëla ceniã, przëzéra sã ji dokladno i widza 
rozmazóną pòstacjã, chtërny nie zna, bòja 
sã ji i përznã na niã da óbacht, bò ni mia 
wszëtczégò na môlach do tegò wëznaczo-
nëch. Nie pòzna se. I zaczã sã pëtac: kim je? 
Czë òna to je jesz òna? Òstalo blós krzëcze-
nié: głëché i tak mòcné, że przedzérającé sã 
przez wszëtczé zôglówczi i déle.
Jaż zgrzeba sã i òznajmila: – Do robòtë jidã! 
A Stach na to pôrsknąl smiéchã i rzek, że to 
niemòżlëwé, że ni ma taczi mòcë, co bë jã 
z tegò dobrégò wënëkôl.
– Co të tam móżesz robic? – dodôl z nie-
ùwôgą i szed do lasu.
Dlô Salë to bëlo jak „Bòże pòmagôj!” Czëla, 
że robi dobrze. Wëszla za pórtkã i nie òbzéra 
sã na chëcze. Nie czëla nick: nie lubila tegò 
placu, bò bómów wkól bëlo fùl i żódnëch 
lëdzy, a òna doch kòcha lëdzy i wszëtczé jich 
dobré i lëché sprawë. Szla prosto. Mia na se 
sëkniã i wëgódné bótë. We wlosë so wlożëla 
mòdrôka, chtëren prawie na niã czikrowôl 
z zelonëch jesz klosów żëta i jakbë prosyl 
sã ò sztócëk czegòs lepszégò jak ùrzeszenié 
w snop zbòża.
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Szla równym krokã. Mia pòdnioslą glowã, 
a czej doszla do pòcztë, tej wszëtcë sã 
nôprzód dzëwilë, że òna, bialka fërsztë, chce 
tu robic.
Òna na to, że lubi robòtã na swiéżim lëfce 
i że lëdzy téż lubi… Zdrza tak miodno, że 
nicht nie bél w stanie ji òdmówic. Kòżdi blós 
podcygnąl mùniã i cziwnąl lepã. 
– Môsz ten fértel òd Bùków do Mòkri Rënë – 
rzek czerownik i dôl ji lëstë.
Òna je wzã i schòwa w taszã, chòc ni mia 
pòjãcô, gdze są Mòkré Rënë.
– Terô biôj! – rzek czerownik pòcztë i Sala 
szla. Pò drodze czëta, co kòmù mô dac, jaż 
sã naùczëla, chto gdze mieszkô. Pózni szlo 
ji lepi, bò pòzna wszëtczich ze swòjégò 
òbrëmieniô.
Stach krącyl nosã, bò nie bëlo i pôlnia, i nié 
tak czësto jak wiedno w chëczach, ale nie 
rzek nick, bò liczil, że Sala sã zniechãcy i tej 
mdze jesz barżi pòkórnô i robòcô. 
– Żëcé jã skrëszi! – mëslôl i żdôl, chòc to nie 
bëla jegò nômòcniészô strona.
Sala szla z torbą fùl lëstów i glową jinszich 
sprôw. Roznôsza szczescé i niedolã. Bëla 
stróżã lëdzczich szpùrów. Trochã jak aniół, 
bò niechtërny sã do ni ceszëlë, jiny gôdalë, 
że òna je jak diôbél i żëczëlë wszëtczégò, 
co nôgòrszé. Òna sã le ùsmiécha i kôza 
sztrëknąc tu i tam, na co òdbiérca pòkórno 
przëstôwôl. Jaż jednégò raza Sala zablą-
dzëla. Mòkré Rënë cygnãlë sã tak dalek, 
że òna sama nie wiedza, że je to mòżlëwé. 
Zasmùca sã nôprzód, ale pózni wlazła do 
môli chëczë i sã spita, gdze je. Tam stôrô 
bialka, pòprôwiając so chùstã, zaprôsza jã na 
pòdwòrzé. Gôda, że ju dôwno nikògò tu nie 
widza, a tim barżi brifczi. Sala sadla na lôwkã 
pòd òknã. Wezdrza na drzéwiany plot i kwia-
të, chtërne sã zgnilo na niegò kladlë. Na kòta 
przesëszającégò sã midzë sztachétama i na 
stôrą bialkã, co midzë pôlce chwôta sluńce.
– Co robice? – spita cekawô Sala, a ta ji na 
to, że tak trzeba, bò to są taczé sztótë, chtër-
ne mërgają i ju wicy nie wrôcają. – Trzeba je 
lapac! – òznajmila stôrô bialka i nijak sã mia 

do przerwaniô swòji robòtë. 
– Ce to smieszi? – spita letczim i cëchim 
glosã, ale Sala nie wiedza co rzec, bò ji nie 
bëlo do smiéchù i nijak sã z tim czëla.
– Nié! – rzekla Sala – nie smieszi, blós dzëwi. 
Skąd to? – dopëtowa.
– A, bò te wszëtczégò nie wiész? – rzekla 
stôrô i cygnã dali – nie wiész, ile mòcë je 
w sluńcu? Kòżdi, chto sã chòc rôz w nim 
grzôl, doceniô to.
– Móże jo! – rzekla Sala i òpiarla letkò glowã 
o drzéwiané òkno. Zamkla òczë. Pòcarla 
nogã ò nogã i zdjã so kùrpë. Wkól kwiatów 
brzãcza pszczola, a nad nią letkò szëmia ja-
blóń, na chtërny zarzesziwalë sã gòłczi brza-
du. Bruné kùńce mlodëch jabków spôdalë 
bialce na gãbã. Òna dmùcha, ale nie òtmika 
òczów.
Stôrô sadla kòl ni. Nick nie gôda. Sala òd-
pòcziwa. Déralo to móże wiertel gòdzënë. 
Jaż lesnô sã zaczã zgrzebòwac.
– Sygnie ju tegò dobrégò – rzekla Sala 
i òblekla kùrpë. – W jaką stronã jô sã móm 
czerowac, żebë wëlezc na szasym? – spita na 
òdchòdnym, jakbë zabôcza, że prawie pò to 
tu wtrãpnã.
– Terô pùdzesz kòl pòla Jignacowégò w dól 
do rzéczi, a tej prosto i w prawò. 
Przińdzesz jesz do mie? – spita stôrô, 
òdprowôdzającë jã do pórtë.
– Baro rôd – rzekla i szla wedle ji wskôzów.
Droga wëdôwa sã ji jak z òbraza. Ni mògla sã 
nią naceszëc. Letkòsc, chtërnã czëla w lepie, 
ùnôsza ji cãżką torbã. Dotarla na szasé i jesz 
rôz òdwrócëla glowã dowsladë, jakbë chca 
z tegò wezdrzeniégò nôwicy zapamiãtac.
Czerownik pòcztë nie bél zadowòlony. Żdôl 
na Salã dlugò pò gòdzënach robòtë i to gò 
nerwòwalo. Przejąn ji papiórë i ùpòmnąn, że 
mô chùtczi szpérama przebierac.
Sala téż gò pòżegna i zamkla za sobą dwiérze.
Doma ju żda na niã grëpa lómpów do praniô, 
chtërne wëlôżalë z kòsza jak żëwé i wieża 
skòrëpow, jak wiedno „misterno ùlożonô”. 
Sala zaczã to wszëtkò pòrządkòwac. Ledwò 
scarla stól, ju przëczadzëla ji mùter. Rzekla 
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pòchwôlenié i so sadla. Zaczã sã dopitëwac, 
czë Zosza ju òdrobila rechùnczi, bò òna tu 
prawie w ti sprawie.
– Nié, jesz nié – rzekla Sala i zaczã wòlac 
dzéwczã do stolu. To zôs sã òcygalo. Prze-
wróca zabôwczi, robiąc wiôldżi trzôsk. 
– Në, pòj doch! – rzekla stôrô, chtërna bëla 
cekawô, co dzys mdze mògla dopòwiedzec.
Nim môlô sã zjawila, Sala zagôda ò Mòkré 
Rënë, ò stôrą chëcz, chtërna stoja na samim 
kùńcu wsë i ò bialkã, chtërna w ni mieszka.
– A za czim të tam lazla? – spita sã stôrô. – 
Kò tam doch blós są sztërë bùdë na krziż, nic 
wicy! Do kògò të niosla lëst? Do Jignasa?
– Chëba Jignaca – pòprawila jã Sala, ale stôrô 
ji wëklarowa, że òni na niegò tak gôdają, bò 
òn ni móże wëpòwiedzec „c”.
– Smiéchù wiedno bëlo, czej òn sã kòmù 
przedstôwiôl, ten dôlëmón jeden i miast rzec 
Jignac, plestôl Jignas i tak ju òstalo. Sóm so 
to zrobil! – doda twierdząco bialka i ùsmia 
sã na samò przëpòmnienié mùnie Jignacowi, 
chtëren robil sã wiedno czerwiony na gãbie, 
czej miôl wërzec swòje miono.
– Nié ò niegò mie chòdzy, a ò nã stôrą bialkã 
– zniecerplëwiono òznajmila Sala. 
– Jegò mùter? Kò ta doch ju nie żëje… – 
pò czim doda: – Òna żëje? I nie żdając na 
òdpòwiedz, zarô zaczã plestac, że Jignaca 
Szorneczka bëla w „Różë”, że ni mògla nigdë 
dokraczac na nen różańc, że jinszé róże sã 
baro niecerplëwilë, jaż jã pònëkelë. – Tak ni 
móże bëc, że sã chto zapisze, a tej nie lazy! 
– dokùńczëla sëro swój sąd. – A ten ji syn… 
dôlëmón i torba, nick nie wôrt, blós bùdelka 
w taszi a to wszëtkò.
– Dôj pòkù, bò të milisz lëdzy! – przerwa ji 
Sala i zaczã sã dopëtowac ò nã przedòstatną 
chëcz.
– A ta chëcz? – pòwtórzëla stôrô, ale nie bëla 
chãtno do gôdczi. Zmrëcza, że nie wié, żebë 
tam jesz chto mieszkôl, że ji sã wëdôwa, że to 
je òpùszczoné i sã rozpadlo. Czile lat òna tam 
nie bëla… Ò, ju nie pamiãtô. Bëla pewnie jak 
Éwa, nié wikszô. Kò to mdze z szescdzesąt lat 
bezmala. Wszëtkò ji sã terô rozmiwô. Chto 

bë taczé co dowsladë pamiãtôl.
Sala nie òdpùszcza. Napiéra na stôrą. Wie-
dza, że ta mia pamiãc jak nicht, że blós tak 
sztrëchô a ùdôwô.
– Chto to je? – spita bialka i napòmknã, że 
mùszi jã znac, bo są prawie w tim samim 
wiekù i nawetka, jakbë sã tak richtich przëz-
drzec, tej i są do se pòdobny.
Stôrô sã narôz pòdniosla i rzekla, że chëba 
zabëla platizer wëlączëc. To le tak kòrczi 
zgrochòtalë i ji nie bëlo. Sala jesz nie wi-
dza, żebë chtos tak chùtkò czadzyl, ale to ji 
nie zaniepòkòjilo, bò w glowie mia spòkój, 
jaczi so przeniosła z Mokrëch Rënów i no 
brzãczenié pszczolów, i ne kwiatë, trôwã, 
lôwkã…
Chca sã përznã pòlożëc na zófie. Òpiarla 
glowã, żebë pòczëc to, co ji sã przëtrafi-
lo w dzéń, ale zanim zamkla òczë, wiôldżi 
rëmór rozerwôl ji ùsëpianié – to Éwa wëcza-
dzëla za ną môlą i nawëzéwa jã òd różnëch, 
bò ta ji sznëkrowa w telefónie. Wtrącyl sã 
Stach, że tak sã nie robi, że tu je taczi jôch jak 
na zbiorowi jachce, że lëdze jednak brëkùją 
përznã spòkòju, a tu cali czas cos! I trzas dwi-
érzama, jaż bùda zdrëża.
Sala pòdniosla sã letkò i zaczã wòlac môlą 
do òdrôbianiô lekcjów. Dzéwczã rëczalo i nie 
chcalo sã dac ùspòkojic, bò bëla zlô, że nicht 
ji nie broni i nie rozmieje, że wszëtcë blós 
Éwie ùstãpùją, a òna cerpi i mùszi robic to, 
co òni ji kôżą.
Sala sã pòdda. Zamkla dwiérze. Wëlączëla 
widë i szla spac. Nie mëla sã, bò ni mia do 
tegò glowë. W mëslach dërch czëla miod-
ną pôchã, cerplëwé sluńce i spòkój, jaczégò 
dôwno nie bëla w stanie doznac.
Stach sã zwlek grëbò pò dwanôsti w nocë, 
robiąc trzôsk przë òtmikaniu szpinie z flińta-
ma. Sala sã zbùdza. Żda, jaż òn przeńdze nã 
calą drogã òd szpinie pò kąpnicã, kùchniã, 
jizbã…
Kòżdi jegò szpùr wbijôl sã ji w mëslë tak, jak-
bë òna gò pò chëczi òprowôdza. Ni mògla ju 
ùsnąc. Drapa nokcã scanã. Pózni smùka sã 
pò rãce i planowa dzéń. Chca jic wëpòczãtô 
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i swiéżô do robòtë, a nym czasã przewrôca 
sã z bòkù na bòk, pòprôwia zôglówk, zakriwa 
i òdkriwa dekã, jaż sã zaczã drapac pò rãkach 
i ùdach tak, jakbë jã cos pògrëzlo. Reno 
przëszlo samò, Sala zwlekla sã niewëspónô. 
Mia pòdkrążoné òczë i bëla midëch. Nie wie-
dza, co na se wrzëcëc. Wëjmòwa lómpë i je 
przezéra, jaż wzã pierszé lepszé z nórtu.
Wëszla w tim i czëla sã nijak. Wëdôwalo ji sã, 
że wszëtcë wiedzą, że òna, Sala, je niewëspó-
nô i że czëje sã nieswòjo, i że wszëtkò zdrzi 
na niã, i to sã pòwtôrzô. Mëslë te szlë za nią 
jaż do pôlnia, pózni to ji minãlo.
Zaszla na Mòkré Rënë do chëczi, co stoja 
przë kùńcowim nórce tegò fértla. Chwôca za 
klómkã i dwiérze sã òtemklë. Wlazla bënë. 
Wrzeszcza, ala nicht nie òdpòwiôdôl. Cëchò 
i glëchò. Z chëczów szla wilgòc. Òna we-
zdrza wkól i òbôcza szpiniã i wertek, i lóżkò 
równo zasceloné. Na wertekù nie bëlo nick, 
żódnëch sopétów: ani tasków, wazónów, ta-
lérzëków, nick... Stojôl lózy i szpinia téż nie 
bëla niczim òbladowónô, tak jakbë chtos sã 
miôl abò wëprowadzac, abò wprowadzëc. 
Nie bëlo pòznac, co sã stalo? Blós cëszô. 
Wiôlgą glëchòtã rozriwôl zédżer swòjim let-
czim tikanim. Na òknowim dererestrze leżalë 
brële, jaczis òdjimk z chlopã i kropielniczka. 
Ta òstatnô rzecz nôbarżi zdzëwia Salã, bò 
zamiast wisec na gòzdzu, zgnilo cãżëla kòl 
òkna. 
Sala jã chwôca i zaczã òbzerac. Stôrô rzecz 
stracëla swòjã strzébrzną farwã, a smùtnô 
twôrz Christusa wëdôwa sã ji jesz bar-
żi markòtnô pòd tim cãżczim naszromie-
nim lat. Òdwrócëla jã i dozdrza sã datë:  
1897 r. Pòwònia jã, ale pôcha chëczi zdôwa 
sã ji wërazniészô jak cãżczi, metalowi kro-
pielnicë. Pòlożëla jã nazôd i wzã do rãczi 
òdjimk. Bél mòcno zniszczony, nórtë jegò 
zapôdalë sã z krëchòtë papióru, a gãba chlo-
pa nie bëla wëraznô. Sala przëzdrza sã mòcni 
i zdôwalo sã ji, jakbë òdjimk bél mòcno na-
mikli òd letczich kroplów wòdë. Widza téż na 
nim òdbicé pôlców, nierówné smùdżi robio-
né wkól nieznóny ji twarzë. Òdlożëla to i sã 

përznã zasroma, że grzebie w cëzym żëcu. 
Copnã sã. Wëlazla na pòdwòrzé. Wrzesz-
cza, czë jesz chtos tam je, ale nick. Glëchò. 
I wëszla na drogã. Zamkla pórtã. Wezdrza 
na chëczë i szla dali. Zna drogã: wkól pòla 
Jignacowégò i prosto… Doszla do szasé. Tim 
razã nie òdwróca glowë. Bëla zlô na stôrą, 
że ta na niã nie żda i na wszëtkò, co jesz mia 
w taszi do roznieseniô.
Stach téż ni miôl dobrégò dnia. Mrëczôl cos 
ò zgnilëch lëdzach, ò tim, że òn sóm mùszi 
wszëtkò robic, że jak nie zazdrzi, tej nicht 
tegò nie dopilëje, ale òna nie zwrôca na 
niegò ùwôdżi. Mierzëlo to mù barżi, niżle 
jakbë mù cos òdpëskòwa. 
Dzéń sã skùńczil. Nawetka stôrô nie przë-
czwòrda, tak téż Sala jesz do ni zatelefònowa 
i sã ùpewnia, czë abë wszëtkò z nią dobrze. 
Nie lubila stôri, ale nie bëla téż czësto ji 
òbòjãtnô. 
– Czej wszëtkò dobrze, to dobrze! – rzekla 
Sala i òdlożëla telefón.
Reno zaczãlo sã wszëtkò òd pòczątkù: 
wëstôwianié tasków, robienié sztólów, 
bùdzenié dzéwczãt, chtërne nie bëlë chãtné 
do wstôjaniô. Nôprzód ta môlô sã wënurzëla 
i zarô wlączëla telewizór. Sala jã ùpòmina, 
abë szla czosac klatë i mëc zãbë. Dzéwczã 
godalo, że zdążi. Pózni dludżé nawòlëwanié 
Éwe. Ta ùdôwa, że nie czëje, a jak ju sã 
pòjawila, tej Sala kôza ji jic a sã òbléc jak 
trzeba. 
– W tim do szkòlë nie pùdzesz! – zaprote-
stowa, a Éwa sã òbraza i gôda, że nie dar-
wô wcale chòdzëc do szkòlë, że ni mô taczi 
pòtrzebë. Tam ni ma z kògùm gadac. Wszët-
cë sã na niã wëdzérają a kritikùją. 
Sala òdpùscëla. Chwôca môlą za rãkã i za-
prowadzëla do mëcô. Waralo to dlugò, bò 
dzéwczã jesz sã bawilo mëdlënama. Pó-
zni szukelë bótów. Czej nalezlë jeden, to 
ni mòglë wëszëkac negò drëdżégò, tak że 
pòstanowilë òbléc skòrznie. – Bënômni 
są dwa do pôrë! – rzekla bialka, ale môlô 
krzëcza, że dzysô nicht w skòrzniach nie 
mdze, bò nie padô.
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Witro bãdze mój kùńc. Witro przińdze mie 
ùmrzéc, temù dzysô chcã wszëtczim wkół 
wëznac, co sã stało i téż przez to scygnąc 
z mòji dëszë nen kam, co jã gniece.
Terô czuj. Czuj, bë doszło do ce, co mie zni-
kwiło.
Czej jem béł môłi, w mòji dëszë żëła miłota, 
a razã z nią serce dlô zwierzãtów – wszët-
czich ôrtów żëwëch jistnotów, a òsoblëwie 
dlô domôcëch zwiérzków, nëch, co żëją 
wespół z człowiekã, w chëczach i jizbach. 
Cos mùszi bëc w miłoce nëch zwierzãtów, 
skòrno rëszô lëdzczé serca doswiôdczoné 
òpacznoscą drëdżégò człowieka.
Przëszło mie sã żenic dosc młodo. Mòżesz 
pòjąc, jak baro jô béł rôd z tegò, że mòja 
białka téż lëdała zwierzãta, że miała dlô nich 
serce jak jô. Baro chùtkò za ji starą nalazło sã 
ù naju pôrã zwiérzków z nômilszich ôrtów. 
Mielë jesmë ptôchë, złoté ribczi, wiérnégò 
psa i kòta.
Pùjk béł snôżim zwierzãcã, nienôtërno wi-
ôldżi i całi czôrny jak smòła. Dôł jem kòtu 
miono Pluto. Ze wszëtczich zwierzãtów òn 
widzôł sã mie nôbarżi. Jô sóm gò fùtrowôł, 
a òn mie ani na sztót nie òstôwiôł. Wcyg za 
mną chòdzył. Drãgò bëło gò òstawic doma 
i jic bùten bez niegò.
Naja przëjazniô dérowa tak pôrã lat, a òbczas 
ni mój charakter sã zmieniwôł i baro sã zji-
nacził. Zaczął jem pic za wiele wina i sznap-
su. Z kòżdim dniã w mòjim żëcym bëło mni 
miłotë, chùtkò jem sã gòrził i zabôcziwôł 
ò smiéchù i ùbëtkù. I białka, i zwierzãta – 
òkróm kòta – òdczëlë zjinaczenié w mòjim 
òbëcym.
Jedny nocë wrócył jem pózno z gòspòdë, 
gdze spãdzywôł jem corôz wiãcy czasu na 

Edgar Allan Poe

Czôrny kòt

picym. Na słabëch nogach, mającë jiwer 
z jidzenim, pòlôzł jem dodóm. Pò wéńdze-
nim do jizbë òbacził jem (abò zdôwało mie 
sã, że jem òbacził), że Pluto, pùjk, miôł starã 
nie pchac mie sã pòd nodżi, że mie ùchòdzył 
z widu. To dzejanié kòta, ò jaczim dali mëslôł 
jem, że mie kòchô, rozgòrzëło mie jaż do 
chòroscë rozëmù. Mòja dësza wëchòdzëła 
ze mie i nie je wiedzec, co wëprôwia. Wëjął 
jem môłi nóż z mòjegò mańtla i òtemknął 
jem gò. Pózni chwëcył jem biédnégò pùjka 
za szëjã i jednym razã wëcął jem jedno z jegò 
wërzasłëch òczu.
Z czasã kòt doszedł do se. Prôwda, że nie szło 
zdrzec na dzurã pò òkù, ale pùjka ju nic nie 
bòlało. Jak mógł sã spòdzewac, kòt dostôwôł 
strach, czej le mie widzôł i zarô ùcékôł. 
Czemù bë miôł robic jinaczi? Nôprzód mie 
to nie gòrzëło. Z czasã zaczãło sã we mie 
pòjawiac nowé wseczëcé. Chto pò tësąckroc 
nie robił złégò blós dlôte, że wié, że tak ni 
mòże robic? Czë më, lëdze (nie je wiedzec, 
czemù), nie łómiemë prawa le dlôte, że zna-
jemë prawò?
Jednégò dnia z zëmną krwią zawiązôł jem 
mòcny pòwróz na szëji kòta i zaniósł jem do 
sklepù, gdze jô pòwiesył gò na drzéwianym 
bierzmie nad mòją głową. Wisôł, jaż pôdł. 
Wisôł, a jô miôł łzë w òczach. Wisôł, bò wie-
dzôł jem, że mie kòchô, bò czuł jem, że ni ma 
za co wisec, bò wiedzôł jem, że lëchò robiã, 
że nen smiertelny grzéch na wiedno òdłączi 
mie òd Bòga i Jegò miłotë.
Ti sami nocë, półspiącë, półleżącë, ùczuł jem 
przez òtemkłé òkno wrzôsk najich sąsadów. 
Jô wëskòcził z wëra i ùswiądnił jem so, że 
dodóm sã pôli, że wszëtkò stoji w płomie-
niach. Jesz trochã i bë naju nie bëło. Jakòs 
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ùceklë jesmë z białką. Czej jesmë bëlë bùten, 
wszëtcë jesmë zdrzelë na òdżin òbjimający 
dodóm. Mëslôł jem ò kòce, czej sã pôlëło, ò 
pùjkù, jaczégò ùmarłé cało wisało w sklepie. 
Wëzdrzało to tak, jakbë kòt krëjamno spra-
wił, że dodóm sã zapôlił, co mògło bëc skôra-
nim za to diôbelsczé dzejanié, bë sã na mie 
zemscëc.
Mijałë miesące, a jô ni mógł sã wëzbëc 
mëszleniô ò pùjkù. Jedny nocë sedzôł jem 
w gòspòdze, jak wiedno pijącë. W nórce 
òbacził jem cos cémnégò, czegò nie widzôł 
jem rëchli. Pòdszedł jem blëżi, bë òbaczëc, 
co to prawie bëło. To béł kòt, kòt wnet taczi 
sóm jak Pluto. Dotknął jem gò rãką i zaczął 
jem gò mùjkac, miãtkò wiodącë pôlcama 
pò chrzebce. Kòt wstôł i òstôł tak òpiarti 
chrzebtã ò mòjã rãkã.
W jednym sztóce zrozmiôł jem, że mòjim 
pragnienim béł kòt. Gôdóm do karczma-
rza, że gò kùpiã, a òn mie wëklarowôł, że 
nigdë rëchli tegò zwierzãca nie widzôł. Czej 
wëszedł jem z gòspòdë, pùjk pòlôzł za mną, 
a jô na to przëstôł. Niedługò kòt stôł sã 
mòjim i mòji białczi domôcym zwiérzkã.
Reno, dzéń pò przënãcenim kòta dodóm, 
òdkrił jem, że pùjk szlachùjący za Plutã 
téż mô le jedno òkò. Jak to sã stało, że jô 
tegò nie widzôł ùszłi nocë? Nen przëtrôfk 
le sprôwił, że mòja białka pòkòchała kòta 
jesz barżi. A jô procëmno: òdkrił jem, że nen 
pùjk mie corôz barżi mãczi. Czim barżi jô 
tegò kòta nie chcôł, tim barżi òn mie kòchôł. 
Chòdzył za mną, chòdzył za mną wiedno 
i wszãdze. Czej jem so sôdł, òn chòwôł sã 
pòd stółk. Czej jem wstôwôł, pchôł sã midzë 
mòje nodżi. Gdze jô bë nie szedł, tamòj òn 
wiedno béł. Nawet mie sã snił w nocë. Ni 
mógł jem gò ju scerpiec.
Jednégò razu mòja białka zawòłała mie ze 
sklepù stôrégò bùdinkù, w jaczim terô jesmë 
żëlë. Czej lôzł jem na dół pò trapach, kòt, ji-
dącë za mną jak wiedno, wepchôł mie sã pòd 
nodżi i blëskò bëło do tegò, że jô bë spôdł. 
Narôz rozgòrzony chwëcył jem nóż i cësnął 
jem chùtkò w kòta. Zarô białka zatrzimała 

mòjã rãkã. To mie jesz barżi rozgòrzëło. Nie 
mëslącë, ùmiescył jem kùńc noża głãbòkò 
w sercu białczi! Pòlecała na pòdłogã i cëchò 
skùńczëła swòje żëcé.
Całą chwilã zdrzôł jem za kòtã, ale nig-
dze gò nie bëło. Nie bëło czasu – miôł 
jem robòtã: chùtkò mùszôł jem cos zrobic 
z całã. Zarô nalôzł jem w scanie sklepù plac 
z dodôwkòwima cegłama krëjącyma dôw-
ny piéck. Scanë nie bëłë mòcné. Scyganie 
cegłów i kamieni przëszło mie baro letkò. 
Jô wiedzôł, że dali je dosc wiôlgô dzura, 
bë zmiescëc tamòj cało. Jem sã narobił, 
ale w kùńcu dało sã włożëc cało i nazôd, 
òpasëjącë, ùłożëc cegłë. Rôd jem béł z tegò, 
że nikòmù ni mògło przińc do głowë, że 
chtos rëszôł ne kamienie.
Dzéń lecôł za dniã. Wcyg nigdze nie bëło 
kòta. Czasã chtos pitôł ò mòjã białkã, a jô 
letkò òdpòwiôdôł. Jednégò razu przëszło 
pôrã szandarów. Nic nie nalézą, kò gdze? 
Jô nôtërno z nima gôdôł, chòdzył jem 
z nima, czej zdrzelë za białką. Na kùńc òstało 
òbezdrzec, czë ji ni ma w sklepie.
Kòżdi kùńc piwnicë béł wëmaklóny. Cëchò 
jem sã przëzérôł robòce detektiwów i, czegò 
jem sã spòdzéwôł, niczegò òni nie zmerkelë. 
Czej wëchòdzëlë ze sklepù, pòczuł jem jakąs 
cëzą sëłã, jakô kôzała mie zdradzëc sã z tim, 
że wëgrôł jem biôtkã.
„Scanë tegò bùdinkù” – rzekł jem, „to nie je 
bëlejakô robòta, to bëlny stôri dodóm”. I  jak 
jô to gôdôł, ùderził jem krëkwią w nen plac 
w scanie, za jaczim bëło cało mòji białczi. Na-
rôz ùczuł jem dërżenié i zëmno na plecach, 
czej ze scanë dobéł sã sparłãczony płacz 
z wrzôskã.
Przez sztót szandarowie zdrzelë na se. Zaczãlë 
chùtkò scygac kamienie i zarô òbaczëlë cało 
mòji białczi – czôrné z zaschniãtą krwią i baro 
smierdzącé rozkłôdã. Na głowie trupa, jaczi 
jedno òkò pôlëło sã żëwim ògniã, a krwawé 
lëpë bëłë òtemkłé, sedzôł kòt wrzeszczący dlô 
pòmstë.

Tłóm. E.G.
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– Robimë brómã, brómã, wezże sã a rëszë! – 
Artur wstôł a jął nerwés szëkac za pòwrózkã. 
W czeszeni nié, w taszë téż nié. Në doch, 
klepnął Aloza, bò ten wcyg sedzôł, mòże 
prawie na pòwrozu.
– Do górë stôri pënkù – pòdskacył stôrégò.
Aloz dwignął głowã i bez zãbë szmërgnął:
– Co, kùrwa, co je lóz, srelo jeden?!
Tej przëzdrzôł sã na kamrôta, na kòscół, na 
aùtobùs, co stojôł czekającë na lëdzy, chtër-
ny zarô mielë do niegò wsadac pò mszë a ja-
chac na Gduńską na smãtôrz.
– To pògrzéb, dôj so pòkù z brómama të 
cwënkòwô torbò jedna – chlapł do Artura 
a głowã zôs zwiésył. Chcôł dosniejec historiã 
ò browarze. Béł w ni méstrã òd szmakù, 
kiperã. Në kò młodi wcyg cësnął.
– A co, të bë nie wëpił? Wstani! Kòle brómë 
bùdlã dô.
Aloz béł złi. Pòcziwôł głową, że nié. To 
je, że pic to nié, kò bróma na pògrzéb 
nie je pasownô, że nick nie sprawi. Ale 
ni miôł chãcë tegò dolmaczëc młodému. 
Miôł gò za głupégò. Schwëcył gò za rãkã 
a pòcygnął w dół, na łôwkã. To ni mùszało 
bëc tak mòcni, Artur le z trudna stojôł na 
wichlającëch nogach. Jaż trzasło. Artur dosc 
chùtkò zmerkôł, że sedzy na granitowëch 
kòstkach rënku a jegò starszi kamrôt na 
drzéwiany łôwce. Tak trafił jich Drzéj. Szukôł 
za nową témą. Nową, jiną, donëchczôs nie-
napisóną, jaką przédny dô na pierszą starnã 
a lëdze bãdą rozprôwielë doma a w robòce. 
Kùreszce. To mòże bëc akùrôtné.
– Witóm towarzësztwò – zaczął gazétnik. 
Aloz i Artur. Lëdze mielë taczich za bez-

Pioter Dzekanowsczi

Westrzód bezdómnëch
W slédnym numrze jesmë pùblikòwelë dzél òpòwiescë ò żëcym gazétników jedny 
môlowi gazétë na Kaszëbach. W tim miesącu rôczimë do lekturë pòsobnégò partu.

dómnëch pijôków, trzimelë dalek òd se, jak 
nôdali. Zero kòńtaktu, spòlëznowé tabu. 
Kò z drëdżi stronë, cos grëzło pòrządnëch. 
Sëmienié jaczé, krzescëjańsczé abò le-
wicowé? Strach, że równak taczi kawel 
i w jich rodzëznie sã mòże kòmù trafi? 
A mòże sromòta, że niejednym je pòtrzébné 
taczé spòdlé do pòkôzaniô, jaczi më nor-
malny, ùtcëwi, richtich taczi? Drzéjowi bëło 
równo. Òn ò nich prawie napisze. Dô bómbã!
– Doch jem gôdôł: brómã na pògrzéb nié! – 
òdpòwiedzôł Aloz. Nié do kùńca mërkôł chto 
a co prawi mù nad głową.
– Co? Më so sedzymë... a nie je nama 
wòlno? – zdebło przëtómny gôdôł Artur.
– Pewno, że wòlno, a jak... kò to pùbliczny 
plac, rënk... 
– Në, në... to cëż? Të nie jes z pòlicje? – Ar-
tur nie rozmiôł, za czim chtos do nich za-
gôdôł. Normalné to nie bëło. 
– Nié, dôlëbóg że nié, chcã le pògadac, do-
wiedzec sã, jak żëjeta – cygnął Drzéj. Ju wi-
dzôł titel na pierszi starnie: „Bëtowò òczama 
bezdómnëch”.
Aloz dwignął głowã. Tak cos ju dôwno ni 
miôł czëté. Miejskô òpieka, jo, kò pewno 
jaczis młodi. Te stôré babë, co òstatny rôz 
do niegò przëszłë, bëłë mni mileczné. Wiele 
mni. Letkò stãknął, tak żebë dało widzec jegò 
cerpienié. To wnet wiedno mitczëło serca.
– Reńta mie niesprawiedlëwò wzãlë, ni móm 
robòtë, bò chto bë mie zgòdzył, gdze? Na 
bùdowã jem za słabi, na gbùrzenim sã nie 
znóm, a do jaczi firmë na pilowanié bie-
rzą leno emeritowónëch szandarów. Temù 
tu sedzã – jął swòjã litaniã a bôczno sã 
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przëzérôł na Drzéja. W kòżdi chwilë mógł 
dodac ò rëkù i miesącach w bòlëcë, abò że 
białka kôza mù jic z dodomù précz, a bëła 
zëma. 
Drzéj sã ùsmiéchnął i ze zrozmienim cziwnął 
głową. Aloz cygnął dali:
– Temù bez pieniãdza sedzã tu pòd kòscołã, 
mòże chto lëtoscëwò co szmërgnie... jô bë 
chcôł jinaczi, kò taczi kawel na mie przëszedł. 
Cãżkò, biéda, zëmno...
Jesz chcôł pùscëc pãk szëkòwnégò klnieniô, 
kò dôł so pòkù. Ten nowi z òpieczi jesz bë sã 
wërzasł. Widzec, że młodi, grzeczno słëchô. 
– Tak to nama tu drãgò jidze – dokùńcził.
– Jo, jo, tec jô prawie ò tim, jak wa sã tu 
na tëch bëtowsczich ùlëcach nalezlë, bez 
dakù nad głowama. Jô chcôł z wama ò tim 
gadac... jem z „Bëtowsczich Wiadłów” – 
kùreszce przedstawił sã gazétnik. Artur sze-
rok òdemkł òczë, a zarô je grozno zacësnął. 
Wstôł i cwiardo jak le mógł, zaczął:
– „Wiadłów”! Jak jô cë jednégò pãknã! 
– zawarknął. Miôł leżnosc. Jaczis articzel 
prawie mù sã przëbôcził. Jo, to ten, w jaczim 
w pòlicjowi kronice piselë ò bicym psa przë 
ùl. Drzimałë. Jaczé bicé! Jaczi òn, nawetka 
nié jegò sąsôd, wierã nicht z jegò ùlëcë. 
Kò w gazéce, ju dôwno zabéł jaczi, mielë 
wstawioné ò tim scërzu, co gò wëkòpelë 
bùten. Za wiele jazgòlił. Terô gazétnik sã 
prawie napatolił, pewno ten, co pisôł. 
Nôlégô sã òdpłacëc. Aloz równak ju zrozmiôł 
z kògùm mają do ùczinkù. Widzącë jak jegò 
torbòwati kamrôt bierze sã na Drzéja, zôs 
pòcygnął gò za rãkôw. Artur znowa lądowôł 
na granitowim flastrze. Nierôd, równo jak za 
pierszim razã.
– Cëż të torbò, cëż... pón z gazétë je kùl-
turalny... weznie nas do baru i co pòstawi, 
tej mù òpòwiémë – klarowôł Aloz.
– Baru? Jaczégò... – Drzéjowi dba nie baro 
sã widzała.
– Ù Perłë, tam nicht nas nie wënëkô a piwò 
tóné. Za 20 złotëch bãdzemë mòglë długò 
prawic – docygnął Aloz.
Drzéj cãżkò wzdichnął.

– Tej chcemë do Perłë – rzekł niechãtno. Dlô 
témë na pierszą starnã mógł nawet to.
Aloz wstôł. Wstôł Artur. Szlë. Dopiérkù tej 
Drzéj ùczuł smród kômratów. Niewëpróné 
ruchna, niewëmëté cała, nômni dzéń, dwa, 
dłëżi, z dodôwkã smrodu òd cygaretów 
i mòkri zemie. Bez drogã nie gôdelë. Drzéj sã 
përznã sromôł jic z taczima lëdzama. Dolma-
cził sobie, że doch je gazétnikã, a gazétnik tak 
ju mô, tak mù sã słëchô, różno, rozmajice, 
tak jak terô téż. Kò szëk, wcësniony w mùsk 
òd malinkòscë, pòdswiądno pòdpòwiôdôł, 
że ten szpacér to równak wstid. Òbzérôł sã, 
czë chto abë gò nie zastrzégł. Czasã, żebë nie 
stracëc témë, na mòc ùsmiéchôł sã do Aloza. 
Aloz to czuł. Pijôkã, bëtowsczim kùbicą, nie 
béł pierszi rok. Ti lepszi, pòrządny, tak ju mie-
lë, dëtczi téż. Co robic. Wedle drodżi Artur sã 
jima zgùbił. Aloza to nie bòlało. Młodi reno 
dostôł gdzes wino. Nie òddôł ani pół szlóka. 
Ù Perłë, chòc wczas, sedzało wiérné karno. 
Pòd òknã Stach pił drëdżégò sznapsa. Pewno 
wnet wińdze, dwa kòrnusë to jegò codnio-
wô norma. Nigdë wiãcy. Pò nocny robòce 
w piekarnie jinaczi nie rozmiôł wrócëc 
dodóm. Wiedno sedzôł tu sóm i sóm chilôł. 
Doma nicht za nim nie czekôł. Temù sã nie 
spiesził. Prôwdac jegò rodzëzną bëła ta tu 
perłowô, ten czeliszk–bracyszk a krewnô 
reszta, kòrnusowi bracynowie a kùflowi pół-
bracynowie. A do tegò babcza barmanka, 
wastnô Éwa. Tu wrôcôł do swiata pò robòce. 
Resetowôł swiądã. Tacył drãdzi dzéń w dzéń 
pò dzesãc gòdzënów kòle chleba. Szesc dni 
w tidzeniu. Na przëwitanié Aloza cziwął gło-
wą. W prôwdzëwi familie lëdze sã szónëją. 
Cekawò jął przëzerac sã na Drzéja. Tegò tu 
jesz ni mielë. Sëri. Kò kòżdi mô pierszi rôz. 
Wiele to doch bawi, żebë sã spòtrzébòwôł! 
Nié leno Stach zestrzégł cëzégò. 
Na Drzéja grozno przëzdrzôł sã chłop, co 
sedzôł krótkò dwiérzi. Sóm jeden za stolikã. 
Nisczi brzëdczi, ju dosc napiti.
– A të co? Òn je z nama, trzim sã dalek – 
szmërgnął mù Aloz.
– Nie widzy mie sã – wëcedzył Adóm. Wstôł. 
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W rãkù mòckò trzimôł cãżczi kùfel. 
– Të! – zawrzeszcza na niegò barmanka. Dlô 
òstrzedżi. 
Adóm sôdł. Nawet sã nie nerwòwôł. Zôs 
ùtacył sã w bezmëslnym przëzéranim sã 
w stół i na òkno. Mòże równak cos mù sã 
w łepie kùlkòtało?
Aloz nalôzł pùsti stolëczk. Môchnął rãką na 
Drzéja. Tej barmance pòkôzôł dwa pôlce. 
Wastnô Éwa nie brëkòwa wiãcy. Sedlë.
– To za czim jes mie tuwò rôcził? – Aloz rzekł 
głosno, żebë w całim barze bëło czëc.
– Rôcził? 
– Të, gazétnik, sã nie pùpkùj. Mie mòżesz 
prost, jô ce rzekã szczero – Aloz wcyg nie 
òbszcządzôł gôrdła. Drzéj ju doprzëszedł, 
że to nié òn bãdze tu dôwôł kôrtë. Czuł sã 
dzywno. To nie béł jegò swiat. Kò wcyg tro-
piało gò na pierszą starnã...
Wastnô Éwa pòstawia na jich stolikù kùfle. 
Ùwôżno przëzdrza sã na Drzéja. 
– Gazétnik płacy – tłomacził bùszno Aloz.
– Przecã wiém, të doch nigdë nie płacysz, 
czej z kògùm przińdzesz – òdpòwiedza bar-
manka.
– Kò wiedno karujã tu do waji!
– A jô móm co procëm?! – wastnô Éwa jesz 
przecarła stolik a szła za bar.
Aloz pòcziwôł głową.
– To ò czim mómë gadac? – zapitôł.
– Mòże òd zôczątkù... jak to sã stało, że jesce 
stracëlë waje dodóm?
– Alana! Tegò bãdze na trzë piwa, kò czej jô 
nie płacã, dlôcze nié! – chwôlił sã Aloz, a jął: 
– Robił jem na bùdacjach, ù rozmajitëch. 
Domë më stôwielë, płotë, flaster kłedlë, 
czasã trôfiała sã chléwniô. Rôz nawet mar-
ket, to ten tam wëżi w miesce. To ale szło, 
chùtkò!... në jo, në jo... Jem brôł i sztërë 
a tej-sej i piãc tësący. Kò wszëtkò na czôr-
no, dôwelë do czeszeni, bez ZUSu. Temù mie 
chcelë. To bëłë dobré lata, pò pierszim jô 
mógł tu przińc wszëtczim pòstawic, jak pón... 
– prawił Aloz.
– Jo, jo... pòstawic, prawie të?! Jô nie 
pamiãtóm tak cos! – cësnął chtos òd stolika, 

co stojôł krótkò. Kò nié leno tam mielë starã 
pòdsłëchac, co Aloz plece do gazétnika. Drzéj 
sã òbrócył, żebë przëzdrzec sã, chto do nich 
gôdôł. 
– Ni ma co sã za nim czerowac – Aloz cëchò 
szmërgnął do Drzéja. Tej sã do niegò chilnął 
i jesz cëszi dodôł: – To taczi kaléka, mô cos 
z głową. 
Kaléka tegò slédnégò nie doczuł, kò wcyg 
bôczno wëcygôł szëjã, żebë nie stracëc ni 
słowa z Alozowi òpòwiescë. Jak mòżno tak 
łgac!
– Në,  kò tedë jem zachòrzôł, na fest. 
Trzimelë mie w bòlëcë dwa miesące. Ledwò 
mie òdretelë. Czej jem wëlôzł, ni miôł jem 
docz wrócëc, bò z jizbë, co jem jã pachtowôł, 
téż na czôrno, mielë mie ju wërzuconé... Za 
niepłacenié – klarowôł Aloz.
– Në, a tej co dali?
– Co dali? To wszëtkò...
– Jakùż? Rzeczce, jak tedë wama bëło, co 
wiãcy ò robòce, ò chòroscë, ò pierszich 
dniach bezdómnotë... – Drzéj brëkòwôł 
miãsa. To Alozowé sygnie mòże na plestanié 
kòl piwa, kò nié na tekst, jaczi mô dac trzôsk 
w miesce. Taczé pitu, pitu.
– A ò czim tam prawic. Zwëczajno, gôdôł 
jem, że mówiã prost. Jem ze wsë...
– Doch miało bëc na trzë piwa, a jesce nawet 
pół jednégò nie dopilë! – wëpòmnął Drzéj. 
Jął sã nerwòwac, 
– Z piwã ni ma strachù, sã dô – Aloz szcze-
ro pòkôzôł zãbë, a żebë òdjurzëc gazétnika, 
jął: – Spòkójno, terô môgã òpòwiedzec ò 
miejsczi òpiece. Ò tëch z MÒPSu. To są do-
piérze ale kùńdze! Płacymë pòdatczi, a czej 
człowiek je w pòtrzebie, tej na pòmòc ni ma 
co rechòwac. Jô ù nich béł, a żebë le rôz. 
I co? Gówno! Abò jesz mni. A jô nie jem 
człowiek?! Ti z òpieczi wiãcy swòjémù psu 
dadzą jak mie. To je demòkracjô! Za kòmùnë 
bëło lëpi! Të bë miôł wstawic tam do ti waszi 
gazétë ò tëch chcëwëch z òpieczi... Jô cë tu 
zarô co pòkôżã.
Aloz  wëcygnął  pôrã  pòmùżdżonëch 
papiórów. Wëproscył je i klarowôł.
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– Wej! Tu hewò stoji, że ni mògã cãżkò robic 
i staróm sã ò inwalidzką grëpã. Za to le mielë 
bë mie pòmòc. A terô tu, zdrzë, przëswiôd-
czenié z ùrzãdu robòtë, co nichdze nie robiã, 
ni móm płaconé. To je mało? A òpieka nie 
chce mie dac nawet jedny jizbë. Rzeklë: wez 
so jaczés stôré ruchna, zdebło jestkù i précz. 
Nijak sã za mną nie czerëją. Je jima równo, 
dlô nich mògã zdechnąc na ùlëcë
– Mie téż mają w dupie! – do jich stolika do-
sôdł Grëbi z sënoczerwionyma wëpiekama 
na licach. – Mie òpieka nijak nie pòmôgô. 
Bracczi mie wënëkôł z dodomù. A òpieka 
nie chce dac mie jizbë, nawet nie delë 
zapòmòdżi. Tak terô spiã w stôri szlachtarnie 
razã z taczima jak jô.
– To doch jedna rozwalëna! – nadczidnął 
Drzéj.
– A pewno, kò gdze móm jic?! Tam bënômni 
na głowã nie lecy. Mómë téż stôri piec. Ką-
synk dim z niegò czadzy. Në, co robic.
– Të łgarzu, rzeczë gazétnikòwi, że të nie béł 
zameldowóny w Bëtowie! Nigdë! Tak jak 
Aloz jesta naszłima! Ò naszłëch bëtowskô 
òpieka ni mùszi miec starë. Mie pòmòglë, 
kò jô jem z Bëtowa. Të jes przëszedł z tëch 
waszich barabónów i bës chcôł, żebë miasto 
dało cë, zgnilcochù, jestkù i dak! – rëczôł òd 
swòjégò stolika Kaléka.
– Mùszi pòmagac! Tec to spòlëznowô òpieka, 
òni mùszą, bez łasczi! – bronił sã Grëbi 
z wëpiekama na licach. Kaléka wstôł i szedł 
do jich stolika. Za nim dotrëkôł z pùstim kùflã 
w rãce Nisczi a brzëdczi. Kòle Drzéja zrobiła 
sã gãstew. Gazétnik próbòwôł łagòdzëc, kò 
chto bë sã za taczim srelą czerowôł. Żebë 
wastnô Éwa nie skwarczała, dałobë ladąg. 
Sala równak wcyg judzëła, spragłô wido-
wiszcza. Leno w nórce stari Walkóc sedzôł 
z zamkłima òczama, z brodą pòdpiartą 
rãkama, w piwnym zacmienim. Prawie 
òbzérôł wiôldzé pòle pòd Jeżkòjcama. Turle 
zbiérałë sã tam na jeséń. Co tegò sã tam 
miało nazlôtóné! Òn zdrzôł na ptôchë z lasa. 
Szukôł grzëbów. Prôwdac nie szukôł, doch 
znôł wszëtczé place, gdze rosłe. Tą razą téż. 

Prôwdzywczi i peperlëszczi. Tëch béł nôbar-
żi rôd. Ale brôł wszëtkò. Z jednyma szedł 
na skùp, jiné sëszëlë. W dobrim rokù, razã 
z jagòdama, wzątkù dôwało wiãcy, jak białka 
przëniosła z ti swòji robòtë w krómie. Òdeckł 
sã, jak wiedno, czej w snikù òbôcził slëbną. 
Walkóc rozezdrzôł sã. Wej! Aloz zôs mô kògò 
dostóné do baru. Ten to rozmieje darmôk 
sã napic. A za czim wastnô Éwa tak wëpa-
trëje tegò, co sedzy krótkò Aloza?... Pòcygnął 
szlóksa, jesz jednégò. Cziwnął do Adama. 
Dzysô sã jesz nie widzelë. Jo. Grzenia zôs jął 
gò tłuc. Zamkł òczë. Terô ze szwagrã wëbi-
érelë bùlwë. Sëché lato. Za wiele nie do-
stóną. Në, nie mdze jiwru z gnicym. Piãkné 
bùlwë...
Kòle stolika Drzéja stanął wësoczi chłop. 
W rãkù trzimôł kùfel. Gazétnik sã wërzasł. 
Dlô bezpiekù do czeszeni schòwôł mòbilkã, 
na jaczi nagriwôł rozmòwã. Aloz na przëwi-
tanié cziwnął wësoczémù głową. Ten równak 
nie òdpòwiedzôł. Aloz dlô niegò béł za môłi. 
– A co, młodô prasa ju ni  mô j inëch 
cekawëch témów, że tu do naszégò lokalu 
zazérô?... Jem Stach Pélk – rzekł. Nie czekôł 
na rôczbã. Dosôdł sã.
– To bëlny bar. Wastnô Éwa trzimô szëk. 
Je czësto, dostóniesz ùtcëwé piwò z czija. 
Kòbiéta mô równak za dobré serce, że ta-
czich jak ten – Stach pòkôzôł na Aloza – tu 
wpùszczô. Të, Aloz, co gãba cë sã zacyskô!? 
Nie mdzë taczi ùrażony. Jô prôwdą i të to 
bëlno wiész. Wiele razy jes tuwò ze swòjégò 
zapłacył za piwò? Wiele?
– Stach, të nie mdzë taczi ùrzeczny! Jô so tu 
radzã bez twòji pòmòcë. Dôjże ju pòkù Alo-
zowi! – gruchnãła wastnô Éwa i dali próbòwa 
ùspòkòjic Kalékã i Grëbégò z wëpiekama. 
Òsoblëwie temu, że Nisczi a brzëdczi ju cy-
gnął Grëbégò za mańtel, żebë gô zdrzucëc 
ze stółka.
– Dobrze, dobrze. Jô jem leno chcôł rzec 
temù gazétnikòwi, że to pòrządny lokal, 
a taczi ùchlóny to tu le dodôwk. 
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Karól: Mô 10 lat. Lubi mówic i spiewac, jezdzëc na kòle i na 
kòleczkòwëch szrëcach [pòl. „rolkach”]. Pòdzywiô kòsmòs i bë 
chcôł òstac astronomã abò mùzykã, jaczi graje na gitarze. Kùńsztã 
interesëje sã, czedë jegò tatk zabiérô gò na wanodżi i òpòwiôdô 
mù ò zabëtkach.

Jegò lubòtnô rzeklëna to: „Pòżdôj, zarô sprôwdzã w wikipedii”.

Aleksandra Majkòwskô

Òpòwiém cë ò jednym zabëtkù!
Kòscół sw. Józefa w Salinie

Adóm, tatk Karola: Je architektã. Kòchô historiã, a òsoblëwie 
architektoniczné zabëtczi. Czëtô wiele ksążków. Lubi téż robic 
òdjimczi. Wiedno mô ze sobą aparat.

Jegò lubòtnô rzeklëna to: „Chcemë wëjic aparat, pòkądka mómë 
dobri wid”.

Paùl Thiede: Żił w latach 1845-1906. Cesla, chtëren 
robił ù grafów Kònrada i Henrika Brockdorff-Ahle-
feldt`ów w Chënowiu, krótkò Salina. Sóm naùcził sã 
żłobic. Stwòrził m.jin. krucyfiks dlô kòscoła w Sali-
nie. Stoji òn terô w przédnym wôłtôrzu. Òkróm tegò 
je aùtorã gòdowi szopczi (szkòda, że terô je mòcno 
zniszczonô) i smãtôrzowi ławë, jaką zrobił pò smier-
cë swòjégò sëna Christiana.
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– Architektura to nié leno bùdink. Architek-
tura to wszëtkò, co tu widzysz. Ten całi krôj-
malënk, jaczi twòrzą kòscół, chëcze, ògrodë, 
smãtôrz abò to kamiané ògrodzenié. Wedle 
mie nawetka to jezoro je dzélã architekturë.
– Wiém tatkù, gôdôsz mie ò tim kòżdi rôz, 
czedë jedzemë na naje „sznëkrowanié”.
– Ale to wôżné synkù. Zdrzącë na ten kòscół 
sw. Józefa w Salinie mùszisz ò tim pamiãtac! 
Jô bë téż chcôł, żebë jes wiedzôł, że ten kò-
scół òstôł zbùdowóny w tim placu nié przez 
przëtrôfk. Jesmë w westrzódkù wsë. Wszëtcë 
mieszkańcë, jaczi szlë na nôbòżéństwò, mielë 
do niegò wnet tak samò dalek.
Zdrzë, kòle niegò je stôrô szkòła, dali dwórk, 
a kąsk dali smãtôrz. A tu jezoro. Jak to pësz-
no wëzdrzi!
– Pëszno wëzdrzi... Rozmiejã. To òznôczô, że 
jô bë miôł terò robic òdjimczi. Jo, tatkù?
– Jo, jo Karolu. Chcemë wëjic aparat, 
pòkądka mómë dobri wid!
– Wiész tatkù, dërch jem zadzëwòwóny, że 
w kòżdą drëgą niedzelã miesąca mómë taczi 
dobri wid. Prawie w ten dzéń, czej jedzemë 
na wanogã. Tak jak të bë mógł zmieniac wio-
dro. Mòże të jes kòsmitą?
– He, he, he... baro smiészné! – tatk smiôł 
sã z ti ùdbë Karola, ale pòmëslôł, że kąsk mô 
prôwdë. W kòżdą drëgą niedzelã miesąca 
jeżdżą razã na wanodżi, jaczé zwią „sznëkro-
wanim”. W te dni wiedno je bëlné wiodro. 
Nie wieje wiater, nie padô deszcz ani sniég. 
Swiécy pëszné słuńce. Je to nôlepszé wiodro 
do zwiédzaniô i fòtografòwaniô architekturë.
– Të zrobił òdjimk wieżë? – pitô Adóm.
– Jo, to béł pierszi òdjimk...
– Fejn. A terô pòwiédz, co wiémë ò tim 
kòscele?
– Je môłi, mô jednã cegłową wieżã. Co cze-
kawé, scanë są zbùdowóné z kamów. W wi-
kipedii napiselë, że robòtã nad jegò bùdową 
zaczãlë w 1838 r., a skùńczëlë w 1840 r. – rzekł 
knôp zdrzącë na ekran swòjégò smartfòna.
– Bëlno! A dlôcze zdôwô sã tobie czekawé, 
że gò zbùdowelë z kamienia?
– Kò wszëtczé kòscołë, jaczé më donëchczôs 

widzelë, bëłë z cegłë, a ten nié. A tak pò 
prôwdze, to dlôcze?
– Mòże dlôte, że je to neòromańsczi kòscół? 
Pamiãtôsz, jô tobie gôdôł, że w XIX w. pòjawił 
sã w architekturze taczi stil, jaczi béł zwóny 
historizmã. Tedë bùdowelë kòscołë i jinszé 
bùdinczi pòdobné do dôwnëch stilów, np. 
tëch ze strzédnëch wieków – romańsczégò 
abò gòticczégò. Ù naju na Pòmòrzu w cządze 
gòtikù bùdowelë kòscołë i zómczi z cegłów, 
a te romańsczé...?
– Z kamów?
– Jo, nôczãscy bùdowelë tedë z òbrobionégò 
kamienia. Mòżlëwé, że gwôscëcelë tëch ze-
miów, to je familiô Rexin, chcała, żebë ten 
kòscół jak nôbarżi szlachòwôł architekto-
niczno do tëch romańsczich. Chcemë wéńc 
do westrzódka i sprawdzëc, co czekawégò je 
w tëch kamianëch mùrach.
Bënë kòscół béł pòdzelony kòlumnama na 
trzë nawë, to je na trzë dzéle: westrzédną 
i dwie bòczné. Strop (jinaczi: pòsowa) je 
drzéwiany i prosti, bez wëòzdobieniów.
– Wëzdrzi jak gimnasticznô zala w mòji 
szkòle. Je tu jedno wiôldżé, prostonórtowé 
òbmiescé. Pòsowa je wësokò i òkna téż są 
wësok – rzekł Karól, czedë ju weszlë bënë.
– Hmm, môsz prôwdã. Taczé kòscołë są tej-
-sej zwóné zalowima. Ale ta zala je zaplano-
wónô jakno môl sacrum, to je swiãti. Mô to 
bëc dodóm Bòga, plac mòdlëtwë i gôdczi 
z Nim. Wszëtkò mô bëc dëchòwé, krëjamné 
i symbòliczné. Na przikłôd òkna mają rozwid-
niac bënë, bò wid je symbòlã Bògã. Kòscołë, 
taczé jak tu w Salinie, są bùdowóné tak, żebë 
wéńdzenié bëło òd zôpadu, a prezbiterium 
i przédny wôłtôrz są sczerowóné na wschód. 
Gôdô sã tedë, że kòscół je òrientowóny, bò 
słowò „oriens“ to pò łacëznie „wschód“.
– To baro czekawé...
– A terô przedstawi sobie, że je noc i wchò-
dzysz do tegò kòscoła. Jes w ti cemny, òkrëti 
cemnicą zalë. Czej sã zacznie widnica [pòl. 
„świt“], wid wschòdzącégò słuńca dostôwô 
sã do westrzódka prawie przez to òkno 
w prezbiterium. Pózni bãdze sã przesëwac 
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òd wôłtôrza w stronã dwiérzów na zôpôd. 
Je tak dlôte, żebë lëdze jidącë òd dwiérzów 
kòscoła szlë w stronã rozwidnionégò wôł-
tôrza, òd cemnicë do widu, symbòliczno: 
òd grzéchù do zbawieniô. Do słuńca, to je 
do Bòga. Wschód je symbòlã Bòga, a zôpód 
człowieka.
– Tatkù, gôdôsz ò tim placu, jak të bë czëtôł 
jaczés krëjamné ksãdżi...
– Kò czãsto tobie tłómaczã, że architektu-
ra je baro czekawô i nawetka krëjamnô. 
Dërch mòżemë w ni nalezc cos nowégò. 
Ale dzysô jô tu przëjachôł dlô tegò anioła. 
Zrobiã mù czile dobrëch òdjimków – rzekł 
tatk pòkazywającë na drzéwianégò anioła 
wiszącégò w bòczny nawie nad chrzcelnicą.

Tatk Karola rozmieje zrobic pò prôwdze bël-
né òdjimczi. Mô – jak sã czasã gôdô – „dobré 
òkò“. Wiedno fòtografùje stôré chëcze, zóm-
czi, kòscołë. Sztatura anioła z kòscoła sw. Jó-
zefa w Salinie miała bëc jedną z bòhatérków 
cyklu zdjãców ò rzezbach w architektu-
rze. Adóm razã z grëpą swòjich drëchów-
fòtografów mô za pół rokù przërëchto-
wac wëstôwk. Je to dlô niegò baro wôżné 
i wszãdze szukô żłobiznów, jaczé bãdą paso-
wac do tegò wëstôwkù.
Czedë tatk robił òdjimczi, knôp sprôw-
dzôł w wikipedii, czë są w ni jaczés wia-
dła ò zabëtkù w Salinie. Dowiedzôł sã, że 
w tim placu stojôł rëchli jinszi kòscół, ale 
béł tak zniszczony, że mùszelë gò rozwa-
lëc w përzënë i pòstawic nowi. Bùdowã 
skùńczëlë w 1840 rokù, swiãtnica słëchała 
protestantóm, a bënë wëzdrzało czësto ji-
naczi jak dzysô. Terô kòscół nie je taczi pa-
radny jak czedës, ale i tak òstało pôrã pësz-
nëch dokazów kùńsztu [pòl. „dzieł sztuki“]: 
òbrazów i rzezbów, np. krucyfiks z przédnégò 
wôłtôrza zrobiony w 1900 rokù przez Paùla 
Thiede z Chënowia. Karól przeczëtôł téż, że 
w kòscele je òbrôz z przełómaniô XVII/XVIII w.
– Ten òbrôz òstôł gwës z pierszégò kòscoła, 
tegò sprzed 1840 rokù. Leno gdze òn je? – 
szeptôł do se Karól.

– Co të rzekł? – zapitôł tatk.
– Òbrôz ùkrziżowaniô... Ni mògã gò nalezc – 
òdpòwiedzôł, ale tatk gò ju nie czuł, bò baro 
zaczekawił gò aniół.
Karól zaczął szukac zabëtkù. Jeżlë wszãdze 
piszą, że je tuwò òbrôz, to mùszi bëc i kùńc! 
Chëba, że chtos gò ùkrôdł, abò lëchò napi-
selë w wikipedii. Na scanach kòscoła taczi 
òbrôz nie wisy. Knôp pòszedł w stronã krëch-
të (pò kaszëbskù gôdô sã téż na ten plac „ba-
bińc“), ale tam téż nie bëło òbrazu.
– Czegò szukôsz młodi człowiekù? – w dwi-
érzach Karól ùzdrzôł nisczégò chłopa w skó-
rzany jace.
– Òbrôz... yyy... ùkrziżowanié... – pòwiedzôł 
mòcno zadzëwòwóny Karól. – A kim Wë je-
sce? Jô mëslôł, że jesmë tu z tatkã sami.
– Jô sã zwiã Paùl, mieszkóm krótkò – 
òdpòwiedzôł chłop.
– Jesce żłobiôrzã? – zapitôł knôp, bò ùzdrzôł 
w jegò prawi rãce dłóto.
– Tim prawie sã zajimóm. To je, czedës 
jem żłobił, a terô chcã leno cos ùprawic. Të 
gôdôsz, że szukôsz ùkrziżowaniô? Pamiãtóm, 
béł tu taczi òbrôz. I wiele jinëch. Ale czas 
wszëtkò zmieniwô, nawetka kòscołë – na 
chwilã sã zamëslił, a pòtem nôgle zapitôł 
Karola: – Të jesz wierã nie béł na empòrze?
– Empòrze? Nawetka nie wiém, co to je.
– Chùr, to je balkón, na jaczim są òrganë. 
Mòże pùdzemë razã? Pòszukóm tam rze-
zbów, jaczé jô chcôł ùprawic.
Tatk Karola wcyg fòtografòwôł. Nie wi-
dzôł krëjamnégò żłobiôrza. Dërch mëslôł ò 
wëstôwkù. A parminie słuńca, jaczé prze-
mikałë przez witraże bëlno rozwidniałë 
pòstacjã anioła. Na chùr Karól z Paùlã weszlë 
bòcznyma, krąconyma trapama [pòl. „scho-
dami“]. Bãdącë ju na górze nalezlë sztatur-
czi pasturzów i trzech królów, jaczé zdobiłë 
gòdową szopkã. Żłobiôrz stanął i zaczął sã 
jima przëzerac.
– Czedës jô robił taczé sztaturczi. Wszët-
cë mie chwôlëlë i pòdzywielë. Grôf Henrik 
chcôł, żebë jô rzezbił téż w jegò pałacu. Kòl 
Rexinów jô téż żłobił.
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– Grôf Henrik? – przerwôł zadzëwòwóny Ka-
ról.
– Niewôżné. To bëło dôwno, baro dôwno 
temù, nie bãdzesz wiedzôł... Chcemë jic dali.
Czedë weszlë na chùr, bënë kòscoła sã zmie-
niło. Bëło widni jak rëchli. Ten sóm cząd 
dnia, ale nié zëma a zymk [pòl. „wiosna“]. 
Zrobiło sã cepli. Wòniało téż jakòs jinaczi. To 
wierã przez te kwiatë kòl wôłtôrza?
– Tu sã dzeje cos dzywnégò. A mòże to 
ze mną cos nie graje? – pòmëslôł Karól. 
W ti chwilë ùczuł mùzykã. Nie wiedzec skąd 
pòjawił sã òrganista i zaczął grac. Na dole 
jaczis lëdze w niedzélnëch òbleczënkach 
zaczãlë spiewac piesni, ale Karól nie rozmiôł 
słów.
– To pò niemieckù – pòwiedzôł Paùl, czed 
dozdrzôł zdzywienié na gãbie Karola.
– Gdze jô jem? – zapitôł wërzasłi knôp.

– W Salinie! – òdpòwiedzôł żłobiôrz ze 
smiéchã.
– A mój tatk? Gdze òn je? Co tu sã dzeje? 
– Nie gadôj tak głosno, bò na dole je 
nôbòżéństwò. Pastor Philipp zarô wëgłosy 
czekawé kôzanié. Jedno z mòjich lubòtnëch. 
Ò, zdrzë, tam na ti bòczny empòrze sedzy 
mòja białka z Christianã, mòjim sënã.
Karól wezdrzôł na białkã, pòtemù na knôpa 
i wszëtkò zrozmiôł.
– Jesmë w stôrim kòscele, w XIX wiekù. Të jes 
Paùl Thiede, ten żłobiôrz!
– Në, kùreszce! Jô ju mëslôł, że nigdë na to 
nie przińdzesz. Kò të czëtôł ò mie w ti dzyw-
ny ksążce.
– To nie je ksążka, to smartfón – zasmiôł sã 
Karól.
W ti chwilë na ambònã wszedł pastor i zaczął 
kôzanié ò rozpieniãżnym sënu [pòl. „synu 
marnotrawnym“]. Paùl sedzôł i słëchôł, tej-
-sej zdrzącë na familiã.
– Dlôcze do nich nie pòdéńdzesz? – zapitôł 
knôp.
– Ni mògã. Kò òni nie jistnieją...
Wtim Karól ùczuł za sobą głos tatka, chtëren 
wszedł na chùr, żebë zrobic jesz czile 
òdjimków.
– Z kim të gôdôsz?
– Z Paùlã, tim żłobiôrzã z Chënowia! – Karól 
wezdrzôł na ambònã, empòrã i całé bënë. 
Wszëtkò, co przed chwilą widzôł, zdżinãło. 
Zôs béł XXI wiek.
– Kò jesmë tu sami... – Adóm pòłożił jednã 
rãkã na remiã sëna, a drëgą pòkôzôł òbrôz na 
scanie. – To Ùkrziżowanié. Tegò jes szukôł?
– Jo, prawie dlôte jô przëszedł na tã empòrã.
– Óóó! Widzã, synkù, że znajesz corôz wicy 
słów zrzeszonëch z zabëtkama. Jem z tegò 
baro rôd. Ale mëszlã, że na dzysô to sygnie. 
Czas wracac dodóm. Na zakùńczenié dóm 
tobie jednã wôżną nôùkã – czedë człowiek 
òbzérô zabëtczi, chùtkò robi sã głodny. Mie 
jaż bùlgrotô w brzëchù.
Karolowi téż zachcało sã jesc. Ale pòprosył 
jesz tatka, żebë zatrzimelë sã kòl stôrégò 
smãtôrza. Chcôł leno cos sprawdzëc...
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Jezës, razã ze swòjima ùczniama, chòdzył 
kòl sztrądu wiôldżégò jezora zwónégò Ge-
nezaret abò Galilejsczim, i naùczôł. Jednégò 
dnia, czej ùzdrzôł, że je wkół Niegò baro 
wiele lëdzy, wszedł na wësoką górkã, żebë 
wszëtcë mòglë gò widzec i czëc, i zaczął jima 
prawic. A Jegò głos niósł sã dalek, bò wòdë 
jezora zdôwałë sã gò òdbijac i roznaszac 
midzë lëdzama. Nôblëżi sedzelë ùczniowie, 
chtërny próbòwelë zapamiãtac kòżdé słowò.
– Błogòsławiony są ti, co są biédny, smùtny, 
cëchi, sprawiedlëwi, miłoserny, co mają 
czësté serce i kòchają mir – gôdôł Jezës.
– Tatkù, co to znaczi „błogòsławiony”? – za-
pitôł môłi Juda, jaczi sedzôł krótkò ze swòjim 
òjcã. Czuł wszëtkò wërazno, ale nié wszëtkò 
rozmiôł.
– Błogòsławiony to jinaczi szczestlëwi – 
òdpòwiedzôł mù tatk.
– To Òn chëba gôdô do naju, bò më jesmë 
biédny i kòchómë pòkój – rzekł Juda. Ale 
tatk pòłożił pôlc na lëpach, co miało znaczëc, 
żebë cëchò słëchôł. A Jezës gôdôł dali:
– Szczestlëwi jesta, czedë jinszi lëdze robią 
wama krziwdã abò wëszczérzają sã z Waju 
dlôte, że jidzeta za Mną. Czekô na Waju wi-
ôlgô nôdgroda w niebie.
Wiele lëdzy zaczãło gadac do se:
– Co Òn gôdô? Jak mòżemë bëc szczestlëwi 
bez pieńdzy i tedë, czej jesmë krziwdzony? 
Nie rozmiejã tegò?
Nawetka ùczniowie zdrzëlë na swòjégò 

Dark Majkòwsczi

Mòja pierszô Bibliô

Méstra zadzëwòwóny. A Òn rzekł prosto do 
nich:
– Wa jesta solą i widã swiata. Mùszita swi-
écëc dlô jinëch. Pòkazëwac jima droga do 
prôwdzëwégò szczescô. Bò prôwdzëwie 
błogòsławiony nie są bògati, niesprawie-
dlëwi i ti, co mają jinëch za gòrszich òd 
se. Bóg wszëtkò widzy i znaje jich serca. 
Wszëtczé bògactwa bãdą mùszelë cze-
dës òddac i òstóną bez niczegò, a ti, co są 
błogòsławiony, ni mùszą sã bòjec ò swój 
skôrb, bò je òn bezpieczny w niebie.
– Zaczinóm to rozmiec – pòwiedzôł cëchò 
Szëmón Pioter do swòjégò bracynë. A Jezës 
zôs zaczął gadac do wszëtczich lëdzy, co bëlë 
wkół górë:
– Znajeta przëkôzanié: Nie zabijôj?
– Jo! Kòżdi to znaje – krziknãlë niejedny ze 
słëchińców.
– A jô wama do tegò dodóm wiãcy. Ni 
mòżeta sã nawetka gòrzëc na swòjégò 
bracynã abò sostrã, bò to sã baro nie widzy 
Bògù. Òn nie chce, żebë wa gôdelë do se 
niemiłé słowa i przezéwelë jeden drëdżégò. 
Bóg chce miłotë, nié sztridów i wòjnë. Dlôte 
wôżné je téż, żebë chłopi i białczi kòchelë sã 
przez całé swòje żëcé i nie òdchòdzëlë òd 
sebie.
– Jak móm kòchac człowieka, chtëren zrobił 
mie krziwdã? – krziknął jaczis starëszk. – Nie 
wiéce, że swiatã rządzy taczé prawò: òkò za 
òkò i ząb za ząb? To sprawiedlëwé!

Kôzanié na górze.  
Chto je pò prôwdze szczestlëwi? 
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– Jô wiém, że mòje prawò nie je letczé. Ale 
chcã, żebë wa bëlë tak bëlny jak Bóg. Tedë 
bãdzeta szczestlëwi, chòcbë wszëtcë bëlë 
procëm wama. Lepi je kòchac wszëtczich 
lëdzy, nawetka tëch, co cebie nie lubią, bò 
tedë w twòjim sercu zamieszkô szczescé. 
A jak bãdzesz sã z nim sztridowôł i biôtkòwôł, 
zrobisz w sercu plac dlô tegò, co je złé i stra-
cysz mir i błogòsławiéństwò. 
– Eee tam... – òdpòwiedzôł starëszk. – To 
sã nie ùdô. Nie chcã Ce dali słëchac – i za-
czął pòmale schòdzëc z górë. Na szczescé 
wikszosc lëdzy òstała, bò widzałë sã jima 
słowa Jezësa, chtëren zaczął terô gadac  
ò mòdlëtwie:
– Czedë chceta sã mòdlëc, mòżeta zamknąc 
sã w swòji jizbie i cëchò kôrbic do Pana Bòga. 
Òn wszëtkò widzy i wszëtkò wié. 
– A mòżesz naju naùczëc jaczi mòdlëtwe? 
Jak mómë mówic do Bòga? Wszëtkòmògący? 
Nômòcniészi? Rządco swiata? – zaczãlë 
pëtac ùczniowie.
– Wszëtcë jesmë Jegò dzecama, tej chcemë 

mówic: Òjcze – òdpòwiedzôł Jezës.
– To mòże zacznã tak – òdezwôł sã tatk 
môłégò Judë – Òjcze mój...
Jezës sã ùsmiéchnął. 
– Lepi bãdze: Òjcze nasz. Kò wszëtcë jesmë 
bracynama i sostrama. Mòdlëta sã tak:
Òjcze nasz, jaczi jes w niebie, niech sã 
swiãcy Twòje miono, niech przińdze Twòje 
królestwò, niech mdze Twòja wòlô jakno 
w niebie tak téż na zemi. Chleba najégò 
pòwszédnégò dôj nama dzysô i òdpùscë 
nóm naje winë, jak i më òdpùszcziwómë 
najim winowajcóm. A nie dopùscë na nas 
pòkùszeniô, ale nas zbawi òde złégò.
Lëdze wkół słëchelë kòżdégò słowa ti piãkny 
mòdlëtwë. I pòwtôrzelë jã tegò dnia wiele 
razy. Jesz długò pò tim, jak Jezës zeszedł na 
dół ùmãczony pò cãżczim dniu, na górze 
brzëmiało: Òjcze nasz. Ùcznióm zdôwało 
sã, że to całô góra mòdli sã tima słowama. – 
Ale mądri je ten naji Méster – gôdelë do se 
z bùchą i redotą.

Pòtkanié z Samarijcziczką

Òbczas jedny ze swòjich rézów do Galileje 
Jezës z ùczniama przechòdzył przez krôjnã 
zwóną Samarią. Mieszkańcë Samarii – jist-
no jak Żëdzë – téż wierzëlë w jednégò Bòga 
Jahwe, ale nie chòdzëlë òddawac mù tczë 
w swiãtnicë w Jeruzalemie, leno na swòji 
swiãti górze Garizim. W baro dôwnëch cza-
sach w ji òkòlim Abraham zbùdowôł swój 
pierszi wôłtôrz dlô Bòga, a patriarcha Jakùb 
wëkòpôł stëdniã. I prawie kòl ti stëdni Je-
zës pòtkôł białkã, chtërna przëszła tuwò pò 
wòdã. Czedë jã ùzdrzôł, rzekł do ni:
– Dôj mie, proszã, pic!
A òna baro sã zadzëwòwała, bò w tëch cza-
sach Żëdzë nie gôdelë z Samaritanama, a tim 
barżi z jich białkama.

– Të jes Żëdã i òdzéwôsz sã do Samarijczicz-
czi? – zapëtała. – Pò prôwdze baro mùszisz 
bëc spragłi, jeżlë to robisz.
– Nie jidze ò tã wòdã, białkò. Jak të bë mie 
znała, to bës wiedzała, że leno jô mògã dac 
lëdzóm żëwi wòdë – òdpòwiedzôł krëjamno 
Jezës. Białka nie zrozmiała, ò czim Òn gôdô:
– Kò ni môsz czim wëdostac wòdë ze stëd-
ni... Jak tej chcesz mie dac wòdë? – rzekła.
– Jesz rôz gôdóm, że nie jidze ò tã wòdã ze 
stëdni. Jô móm taką wòdã, że jak sã ji napi-
jesz, nigdë ju nie mdzesz spragłô.
– Hmm..., tej dôjce mie taczi wòdë. Bãdã so 
miała lepi na swiece – kôrbiła z nieznónym 
sobie chłopã Samarijcziczka.
– Pòj  nôprzód pò swòjégò chłopa – 

Kôzanié na górze.  
Chto je pò prôwdze szczestlëwi? 
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Bóg, chtëren szukô grzészników

Jezës czãsto gôdôł do lëdzy w przëpò-
wiôstkach. Ò drãdżich do zrozmieniô spra-
wach òpòwiôdôł z pòmòcą rozmajitëch hi-
storii. Wiele z nich tikało sã miłoserdzô Bòga, 
chtëren je baro rôd, czej wrôcô do niegò 
grzésznik. Nie widzało sã to farizeùszóm, 
chtërny gôdelë:
– Z Jegò słów wëchôdô, że nawetka ti, co 
całé żëcé nie zachòwiwelë Prawa, mògą bëc 
zbawiony. Sygnie, że sã nawrócą w òstatny 
chwilë. Kò to bë bëło niesprawiedlëwé. 
Bóg na gwës chce, żebë wszëtcë, jistno jak 
më, òd dzecnëch lat bëlë wiérny kòżdémù 
przëkôzaniu.
Czedë Jezës ùczuł te słowa, òdwrócył sã do 
lëdzy, co chòdzëlë za Nim òd rena. A bëło 
tam wiele taczich, jaczich farizeùszowie mie-
lë za gòrszich òd se: na przëmiôr cłowników, 
jaczi zbierelë pòdatczi dlô Rzimianów, abò 
biédnëch pasturzów.

pòwiedzôł Jezës.
– Ale jô ni móm chłopa.
– Wiém. Wiém téż, że jes miała piãc chło-
pów, a terô jes z człowiekã, chtëren nie je 
twòjim chłopã – rzekł spòkójno Jezës.
Białka tegò sã nie spòdzéwała. Ten nieznóny 
wanożnik wiedzôł wszëtkò ò ji żëcym. Òn ni 
mógł bëc kims zwëkłim.
– Widzã, że jesce prorokã. Òdpòwiédzce 
tej na taczé pëtanié: chto mô prôwdã – më 
w Samarii, òddôwającë tczã Bògù na górze 
Garizim, czë Żëdzë, co Gò tczą w Jeruzale-
mie?
– Zbawienié zaczinô sã òd Żëdów i to òni wi-
érno ùchòwelë prôwdã ò Bògù, ale pòwiém 
Cë, że ju wnet to nie bãdze miało niżódnégò 
znaczënkù. Nôwôżniészé bãdze to, żebë na 
kòżdim placu na swiece miec tczã dlô Bòga 
w swòjim sercu – Jezës dërch òdpòwiôdôł 

dosc krëjamno, a białka wcyg bôczno słëcha-
ła Jegò słów.
– Jô czëła, że ò wszëtczim dowiémë sã, jak 
przińdze Mesjôsz, wiôldżi pòsłańczik samégò 
Bòga – rzekła.
– To jô jem tim Mesjaszã – òdpòwiedzôł Je-
zës, tim razã bez niżódnëch krëjamnotów 
i wëzgódków.
Białka wezdrzała na Niegò, pózni na ùczniów, 
chtërny prawie do nich pòdchòdzëlë, 
òstawiła swój zbón do wòdë i pònëkała do 
miasta. Tam gôdała lëdzóm, że pòtkała Me-
sjasza, chtëren wiedzôł wszëtkò ò ji żëcym. 
Kôrbiónka z Jezësã tak jã zmieniła, że lëdze, 
chtërny ji słëchelë, ùwierzëlë. Przëszlë do Je-
zësa i pòprosëlë, żebë òstôł ù nich. Béł tam 
leno dwa dni, ale to sygło do nawróceniô 
wiele lëdzy w Samarii.

– Chcemë dzysô pògadac ò òwcach i dëtkach 
– pòwiedzôł.
– Jem pasturzã. To mie baro czekawi – krzik-
nął chtos z dôleka.
– Më téż. Chãtno pòsłëchómë – kąsk cëszi 
òdezwelë sã lëdze czësto krótkò Jezësa.
– A më jesmë cłownikama. Òpòwiédzce  
ò pieniądzach!
Jezës sã ùsmiéchnął.
– Mëszlã, że to sã bãdze widzało wszëtczim, 
nié leno pasturzóm i cłownikóm. Zacznã 
òd pëtania do pasturzów: chto z waju, żelë 
mô sto òwców, a zgùbi mù sã jedna, òstawi 
wszëtczé i pùdze szëkac za tą zgùbioną?
Zrobił sã trzôsk. Lëdze głosno krziczelë jeden 
przez drëdżégò:
– Jô bë pòszedł!
– Jô téż!
– Nié, kò më bë mòglë tej stracëc całé karno. 
Lepi stracëc jednã...
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– Dobrze gôdôsz. Na jednã nie przińdze, cze-
dë mómë jesz dzewiãcdzesąt dzewiãc.
Jezës pòdniósł rãkã do górë i pòprosył, żebë 
delë mù co rzeknąc:
– A Bògù zanôlégò na kòżdi òwcë. Chòc mô 
baro wiele wiérnëch Mù lëdzy, czedë widzy, 
że jaczis człowiek błądzy w grzéchù, z całi 
mòcë próbùje gò nawrócëc. Rozmiejeta, pa-
sturze?
– Jo – òdrzeklë.
– To terô ò dëtkach... Czej białka, co mô 
dzesãc dëtków, zgùbi jednégò, tej co robi?
– Kò szukô tak długò, jaż naléze. 
– Prôwda. A jak ju naléze, tej prosy swòje 
drëszczi i rëchtëje rozegracjã, bò je baro rôd. 
Jistno robi Bóg, czedë naléze zgùbionégò 
grzésznika. Rozmiejeta? – zapëtôł Jezës.
– To jasné jak słuńce, co terô swiécy na naje 
głowë – òdrzeklë.
– To pòwiém chùtkò jesz jednã przëpò-
wiôstkã, nigle to słuńce zacznie grzôc za 
mòcno. Béł òjc, chtëren miôł dwùch sënów. 
Młodszi rzekł do niegò, że chce swój dzél 
majątkù, bò mô chãc wëcygnąc w daleczé 
stronë...
– Jô bë mù nick nie dôł. Zadanim sëna je 
òstac przë starszich i pòmagac jima – krziknął 
jeden ze słëchińców.
– Ale ten òjc nie chcôł nick robic na mòc – 
òdrzekł Jezës. – Chcôł, żebë jegò dzeckò 
samò mògło wëbrac, czë lepi mù je z tatkã, 
czë bez niegò. 
– Dzywné. Jô bë równak...
– Dôj ju pòkù. Chcemë pòsłëchac Méstra, 
a nié cebie – przerwôł mù jegò sąsôd. A Je-
zës kôrbił dali:
– Ten syn wëjachôł i całi majątk stracył, bò 
wëdôwôł dëtczi na swòje rozmajité zachce-
nia. A czedë ju nick ni miôł, zaczął sã wiôldżi 
głód w tim placu, w jaczim zamieszkôł. I ni 
miôł co jesc. Żebë przeżëc, mùszôł pasc swi-
nie...
– Swinie? – stojącë krótkò Pioter jaż sã zdri-
gnął, bò dlô Żëdów to są nieczësté zwierzãta.
– Jo, swinie – pòcwierdzył Jezës. – Tak baro 
ùpôdł. W kùńcu pòmëslôł, że mùszi wrócëc 

do òjca i prosëc ò wëbôczenié, bò jinaczi 
ùmrze z głodu.
– Jô bë gò nie przëjął. Dostôł swòje pienią-
dze, ùcekł òd starszich, niech terô cerpi – 
pòwiedzôł apòsztoł Judôsz.
– Ale òjc zrobił jinaczi. Jak leno gò ùzdrzôł, 
pònëkôł do sëna i rzucył sã mù na szëjã. 
Pòtemù dôł mù nôlepszé ruchna i zrobił wi-
ôlgą rozegracjã na jegò tczã.
– Mógł lepi zrobic imprezã dlô starszégò 
sëna, co nigdë òd niegò nie ùcekł. Jô bë na 

jegò placu sã òbrazëła – pòwiedzała jakôs 
białka, co sedzała kòl apòsztołów.
– Òn téż sã òbrazył, ale òjc mù wëtłóma-
cził, że mùszą sã redowac z tegò, że jegò 
brat béł ùmarłi, a żëje, zadżinął i sã nalôzł 
– òdpòwiedzôł Jezës. I dodôł:
– Bóg je taczi, jak ten miłoserny òjc. Czekô 
na grzésznika, żebë wrócył. Nawet, jeżlë mô 
baro wiele lëchégò zrobioné, to Bóg wszëtkò 
mù darëje. Sygnie przińc i pòwiedziec: Bòże, 
jô zgrzésził procëm lëdzóm i procëm Tobie, 
ale nie chcã wiãcy òd Cebie òdchadac.

Słuńce swiécëło ju baro mòcno, ale nicht nie 
òdchòdzył. Słëchińcowie Jezësa stojelë abò 
sedzelë bez pòrëszeniô i w cëszë mëslelë nad 
tą snôżą przëpòwiôstką. 
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Cemno, noc. Na òbswietlonym kalãdôrzu 
ùkazywają sã na zmianã datë: 30 łżëkwia-
ta/1 maja. Na drëdżim planie góra. Jadą 
na nią czarownice, na rozmajiti ôrt: na czi-
jach òd miotłów, òżogach itd. Na dwiérzach 
(òd dodomów, stodołów), chtërne òmijają 
czarownice, malëją lëdze krziże i przëbijają 
drżón.
Głosë (zawòłania):
– Jadą na Łësą Górã!
– Wejle, kùli jich je!
Wieszającë rekwizytë:
– Krziż, drżon!
– Mdą òmijałë najé chëczë!

Chtos z aktorów zriwô z kalãdôrza kôrtkã, 
gdze ùkazywô sã data (na czerwiono) z pier-
szą niedzelą maja. Na spòdlim melodii – pie-
sni ò òddzãkòwanim sã z zëmą i pòwitanim 
lata knôp – paróbk w towarzëstwie 3-4 
knôpów abò dzéwczãtów òbnôszô danowé 
drzéwkò ùfarwioné blewiązkama, papiórkama 
i òbrôzkama swiãtëch – môjik. Ùstôwiają gò.

Głosë (òbczas zriwaniô kôrtczi z kalãdôrza):
– Pierszô niedzela maja!
– Mùszimë sã òddzãkòwac z zëmą!
– I pòwitac lato!
– Jidzemë z majikã!
Wszëtcë spiéwają.
Głosë:
– Ùstawmë naju môjik!
Ùstôwiają gò w nórce.
Głosë:
– Szkòda, że tegò zwëkù ùstôwianiô majika 
ju ni ma.

Felicjô Bôska-Bòrzëszkòwskô

Majewò-czerwińcowé òbrzãdë 
i zwëczi na Kaszëbach

– Jo, wiôlgô szkòda, że ti brzózczi z witkama 
ùcãtima jaż pò czëpk ju sã nie ùstôwiô, ten 
zwëk ju nie je znóny!
Zriwanié trzech kôrtków z kalãdôrza – trzech 
dniów przed Wniebòwstãpienim Pańsczim. 
Pòle, przëdrożné krziże, przed chtërnyma za-
trzëmiwô sã procesjô i òdmôwiô sã krótkò ja-
kąs mòdlëtewkã abò spiéwô pielgrzimkòwą 
piesniã.

Wszëtcë òdmôwiają mòdlëtwã i spiéwają 
piesniã. Czëc téż kôrbiónkã.

Człowiek 1:
Dlôcze w maju òdprôwiô sã abò òdprôwiało 
mòdlëtwë i procesje do przëdrożnëch krzi-
żów?
Człowiek 2:
Dlô ùproszeniô błogòsławieństwa niebiosów 
dlô pòlów.
Człowiek 1:
A gdze w maju są pielgrzimczi na kalwarie?
Człowiek 2:
Na Wejrowską Kalwariã! Do Wejrowa jidą 
jaż dwie pielgrzimczi: jedna w maju, a drëgô 
w dzéń Swiãti Trójcë.
Człowiek 1:
Na Wielewską Kalwariã!

Aktorzë wëmieniwają pielgrzimkòwé môle 
kòl swòjégò môla zamieszkaniô. Terô zriwa-
nié kôrtczi z kalãdôrza – ùkôzywô sã data 
Wniebòwstąpieniégò Pańsczégò.
Głosë: 
– Wniebòwstąpienié Pańsczé!
– Wstôwô słuńce!



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

31

– Pòjmë pòzbierac kacanczi!
Wiążą je w grónka, wiészają na scanach.
Głosë:
– Terô grzëmòt nic lëchégò najémù dodo-
mòwi nie zrobi!
– Piorën pùdze jegò stroną!
– Szkòda, że ten zwëk ju zadżinął! A to sã 
stało w 1870 rokù.

Pò pòlach chòdzą dzéwczãta, zbiérającë 
kwiatë i spiéwają piesniczkã.

Piesniczka:
Zelonô łączka, mòdri kwiat,
Wãdrujże dzéwczã ze mną w swiat…
Czëc téż kòrbiónkã:
Człowiek 1:
Co robią te dzéwczãta?
Człowiek 2:
Në… zbiérają pò pòlach kwiatë, pò pôłnim, 
w Wniebòwstąpienié Pańsczé.
Człowiek 1:
Aaaa… jeżlë spiéwają taką piesniã, to jô ju 
wiém, dlôcze to robią…

Schôdają z binë, a w jich môl wchôdô kar-
no z brzozowima, lëpòwima, klónowima 
i grabòwima witkama. Rozdrzucywają 
w rozmajitëch môlach (jizbach, dodomach 
i na pòdwòrzim) sycënã. Ùbarniają òbrazë 
swiãtëch niazabôdkama. Na binã wchôdają 
pasturze i trzôskają batugama. Przëstrojiwa-
ją krowë łąkòwima kwiatama.

Człowiek 1:
Baro mie sã widzy to swiãto, jaczim są Zelo-
né Swiątczi.
Człowiek 2:
Taczé farwné.
Człowiek 3:
Jô czuł ò dôwnym zwëkù, czej jednégò 
z pastuchów òwijelë jałówcã i przëstrojiwe-
lë kwiatama, a tej òprowôdzelë gò pò wsë, 
zbiérającë datczi.
Człowiek 4:
Ò Zelonëch Swiątkach piselë midzë jinszima: 
Alojzy Bùdzysz, Stanisłôw Bartélëk. 
Człowiek 5:
W dokazu Agùsta Chrabkòwsczégò czëtó-
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më: „Przëszłë Zeloné Swiątczi. W pierszé 
swiãto reno më naplotlë wińców z wietew-
ków i kwiatów i nima ùstrojilë krowë. Na 
pôłnié jesmë je nëkelë dodóm. Òb drogã 
më mùszelë dobrze òpasowac, żebë jedna 
drëdżi te wińca nie zeżarła, bò za wińce më 
sã spòdzéwelë dostac cos w nôdgrodã. Le 
z tą nôdgrodą rozmajice biwało. W drëdżé 
swiãto më so ùbzdurzëlë zrobic doma 
mùzyczkã, czej òb smrok przënëkómë kro-
wë. Jak sã zrobiło smroczno, tej wszëtcë sã 
stawilë ze swòjima zwierzãtama”.

Karno z brzozowima, lëpòwima witkama 
ùstôwiô je jakbë kòl kòscoła, chałëpów, na 
darżëcach i westrzód nich jidą, dzecë cyskają 
płatczi kwiatów z kòsziczków. Za sztëczk biał-
czi zbiérają witczi i ùtikają je na binie.

Człowiek 1:
A to ju Bòżé Cało. 
Człowiek 2:
Co robią te białczi?
Człowiek 3:
Pò procesji òne zbiérają te witczi i ùtikają je 
w ògrodach i na pòlach.
Człowiek 4:
A pò cëż to robią?
Człowiek 5:
Cobë lepi òbrodzëłë i nie òstałë zeżarti bez 
wãdzëbôczi.
Kòżdi mô terô w rãce môłi wiónuszk.
Człowiek 1:
Co wa môta za wiónuszczi? 
Człowiek 2:
Taczé wiónuszczi swiãcy sã w czas òktawë 
Bòżégò Cała.
Człowiek 3:
A z czegò sã je robi?
Człowiek 4:
Z timiankù, rozchòdnika i macerzónczi.
Człowiek 5:
Co przëpisywô sã tim roscënóm z wiónusz-
ków?
To ò czim sã gôdô, mòże bëc zaprezentowó-
né.

Człowiek 6:
Mają cëdowné włôscëwòscë: zawieszoné 
w kùchni zabezpiecziwają mlékò przed kwa-
snienim.
Człowiek 7:
Òbczas grzëmòtu wiészô sã je przed dwiérza-
ma dlô ùchronieniégò òd piorëna.
Człowiek 8:
Czile wëjãtëch z wiónka kwiôtków, włożony 
w pierszi snopk, barni zwiozłé plonë przed 
znikwienim przez piorëna abò mëszë. 
Człowiek 9:
Bëdło òkadzoné wiónkama je niewrażlëwé 
na czarë.
Człowiek 10:
Mie baro widzy sã wiérzta Stanisława Janczi 
pt. Bòżé Cało (recëtëje):
Midzë rzãdama bùdinków
jidą lëdze w cenim òbrôzów
z jednostónnym wezdrzenim swiãtëch
chòrągwie përpòtają farwnyma lecëdłama
pòd niebã z dërdzanégò żelazła
głowë jedna kòl drëdżi spiéwą
pòzdrôwiają żëwą hòstijã
biôłé kòło słuńca żôli sã
w kòsmicznym ògniu pielgrzimi
z mëslama w òtemkłëch òczach
nié z ti zemi Pón Bóg
zastãpów dôł sã òbłaszczëwic
w lëstinkach dzëwëch kwiatów.
Człowiek 1:
W maju i czerwińcu je jesz wiele jinszich 
zwëków a òbrzãdów. Szłobë chòc wspòmniec 
ò piãknëch majewëch nôbòżéństwach, ale ò 
tim wszëtczim pòkôrbimë jinym razã.

Bibliografiô:
Chrabkowski A., Jak jô béł bògati [w:] Chrab-
kowski A., Jak jô béł bògati, Banino 2007,  
s. 15-16.
Janke St., Bòżé Cało [w:] Janke St., Piesnio-
dzejanié, Gdańsk 2003, s. 12.
Lorentz F., Rok obrzędowy [w:] Lorentz F., 
Zarys etnografii kaszubskiej, Gdańsk 2014, 
s. 75-84.



Hana Makùrôt-Snuzëk

artiscë na wòjnie
w kùrpach z mgławów i kùrzawów
biegną dziewiãc lat i trzë miesące
niewëmieniony z miona i nôzwëska
czejbë w ògle to nié òni bëlë
w tim sercu zëmna
nie są prôwdzëwim ôrtã sebie
chòc mòże tak jak wiedno
strachlëwi zmiarti delikatny
rozmieją leno w sobie
za miliónë kòchac i cerpiec mãczi
timczasã mùszą biec tëlé lat
bùten zasygù cepłégò mléka
w wëłożonëch smiercą pùszczach
nie zezwôlô sã jima ksãżëcowac 
dokòchiwac pòezji a domëslac mëslów
cobë duńc głãbòk
i téż pòsadzony kòl strachù
ni mają tuwò nick pòspólnégò
z rechòwanim dërżénia rzeczë
spią nieùbëtkã i nié z letkòscą
roją w dolëznach strzódpòlnëch
smierc wchôdô w nich ùszama
i òcznyma gôłkama
a jich cała jak sztëczczi miãsa
schłodzoné zëbã i môłczenim 
jaczés lëpë zjôdają szokòlôdczi 
nasztopóne krëwią
z niezasłużonym zajiscenim
napiãti i scwiardniałi òd strachù
artiscë na wòjnie 
zabùgrëją kòlbama serc
w wiôldżich mrozach jaczé w sobie mają
rëkną trupim głosã

artiscë na wòjnie cénie nosymë w kòbiôłkach

cénie nosymë w kòbiôłkach
dalek przez pòkòlenia strachù
wiater grëze naju do gnôtów

tak przemiklëwò
że na gwës nie żëjemë na próbã

mijómë rzôdczé zelenie
i cemniejącé niebòwschòdë

nierôz widzymë nen widk
jaczi dërch znikô nóm z òczu

równak nimò że czasã stëdniemë
mómë starã nie ùmierac

za baro pòpãdlëwò
mili przekłôdómë naje smiercë
nawetka czej jesmë tak cãżczi

òd ùmãczeniô że kùleją nama łzë
jaczima namòkłë naje dësze

nimo to nie pùszcziwómë nieba
òsoblëwò czej tłësti sztorm

òrze jasnosc blónów
wëwòłiwającë òbarchniałé skòczi słuńca

i nicht nie ògrzéwô swiata
w zawiniãtëch dôką 

lëstopadnikòwëch dolëznach
z òbjãców stãgłégò czasu

ùwòlniwô sã nôdzeja
wëlôżającô spòd kamów 

trwòdżi i mrozu
chtërna zarëczi tak mòcno

że lecy z ni cepło
i chtërna na swòjich piersach

nosy naje spiczi 
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***

nie brëkùjã rimów
do twòjich słów
të mdzesz wiedzôł sóm
czej zazwòni ten zwón
trôwa mòkrô òd łzów
chùtkò schnie
niech tej mdze
jak chcesz
le bez skrzidłów
nie zdążã
dolecec na twój start
mòrze mòże bëc zëmné
a dze redosc z kąpielë?
jem bliskò
le nié dosc
bë cos
z tim zrobic

jem glëną

glëną jem
jinszą òd wszëtczich
czej je mòkro
jô sniã ò słuńcu
w słuńcu
móm pragniączkã
jak kania deszczu
òni nëkają
jô wòlã stojec
stojã
le chcã nëkac

dlôcze
wiedno pitóm
czej jinszi ju wiedzą
wiém
òni jesz nié

szukóm
czej jinszi mają nalazłé
mój mùsk
je wlazłi
w òdkriwanié
òni gôdają
co je lóz

ten wóz
je cãżczi

Wiérztë
Karolëna Serkòwskô
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Martinie

zbùdzył mie
pòwiéw mëslów
że Cebie ni ma
a Të doch jes

w môłczenim cëszë

sëchòscë wòdë

trzôskù pùstków

cemnoscë dnia...

czedë mdzesz szła
dzes dali
zazdrzë
czë mie nie trzeba
twòjich
bëlnëch słów

Niewiérnô brutka

Szła pôra
na szpacérã,
chłop sã zwrócył
i pòłómôł szpérã.
Przechôdała prawie
doktórka i szoféra.
Doktórka mù tam zazéra,
le leno pòcwierdzëła:
złómónô szpéra!

Kawalér nie chòdzy
ju na szpacérã,
terô jegò brutkã
wòzy szoférã.

tãga

lepi mie sã
do rãków
sok wëcësniãti
z tãdżi
òdcësniãti na ruce
szlach ùsmiechù dzecka
gôdô
że czas 
sã stac
nową nôdzeją
cepłã
dlô
skrziwdzonégò zła
je nót
brac
to co w nas
niepòznóné
i jic
z parminiów wëplatac
òdwôgã

***

miãtkò leżã
na swòji ceni
stolemną sëłã
móm wzãtą
na se
zdrok òstrzészi
chòc ten sóm
szczegle mie zjôdają
a miało bëc na òpak

nie jiscë sã 
na zrozmienié swiata
wiedno chtos chlëchô
nié wiedno cerpi

swój swiat
òpòrządzã
na mój ôrt

wôrt
czekac 
za wiatrã
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1. Introit
W miono Pańsczé
Wid ju wstôjô 
i gòrejë gòrnia Słuńca
Alleluja 
Pón nad Pónów 
Christus Zbôwca i Mesyjôsz
Alleluja 
w swiata stronie 
Wid je wstóny – bez Zôpadu 

2. Graduał 
Hewò jô jem Pańską Słëgą
drżącé słowò – niech sã stónie
głosã słowa Słowò zwãczi

Archaniele zanies Amen
Bóg mô Òkò na to słowò
wiekùjistô mòja zgòda

3. Kirie 
Serce mòje je zrenioné
mòja wina – żëcé stłëkłé  
mòja wina – serce z kamã

Jagniã Bòsczé w miłowanim 
w zmiłowanim krëchną mëslë 
krëchnie mòwa i ùczinczi 

Serce spragłé miłowaniô 
Zmiłowaniô 
Kirie eleison

4. Gloria 
Chwała Bògu na wiżawach 
Òn zamieszkôł z nama niskò 
przëòdzałi jasnym słuńcã

Wiek co stôwiô w wiecznosc kroczi 
Òblubionô – Miłosc sama 
Ùkòchóny swiat mô wszëtek 
Zôpôd Óst Nordã i Pôłnié 

Głãbiô wlónô w mòdrosc wòdów
Bóg nick wezwôł do jistnieniô
gwiôzdë jak skrë – w sódmëch niebach – 
w całi pełni chwalą Bòga

Miarą czasë – Bòskô wiecznosc 
– dze Aniołów skrzidła niesą 
w wszëtczich swiãtëch przestôwanim 
i kòchanim
i dërchanim
Gloria in excelsis Deo!

5. Credo 
Brzôd i żniwò wiarë Bògù 
wierzã w Bòga – Òn je Jeden
w Trzech Òsobach - niepòjãti
Serce miescy Jegò w sobie

Semiã wsóné w krëchą zemiã 
rosą pòji Stwórca swiata 
miłosc wlónô w czelëch kwiata 
Słowò rzekłé przed wiekama

Wieczny – co zajistniôł w czasu
przëòdzałi w lëdzczé cało
pòstawiony krok na zemi 
co ùmarłé – nie ùmiérô

W mãkach Pón nasz zbôwno wzérô
Zmartwëchwstóny na dobëcé
bòskô Wiecznosc – bezmiar Żëcô
co sã rodzy – żëje wiarą

Br. Zbigniéw Joskòwsczi OFMConv.

Missa Cassubiae



miłosc – darã i òfiarą
widzy sercã w lewò, w prawò 
– Bòsczé sprawë – żëwòt wieczny 
i serdecznym pòlcã – AMEN

6. Sanctus 
Swiãti Nôszczestlëwszi Bóg
dze Aniołów zamëszlonëch 
darzi szczescym 

wiater w skrzidła 
lecą chwałã niesc serdeczno 
dze pòkòra – tam bezpieczno

Nôszczestlëwszi 
chto przestąpi serca próg 
– tuwò hewò je Bóg 

7. Hosanna
Hosanna hosanna 
z biôłëch kwiatów tëpich Bògù 
witôj Swiãté Niepòjãcé 
Królu Wiôldżi nié z ti zemi 
Hosanna hosanna 

8. Agnus Dei 
Barónk Swiãti w swi pòkòrze 
ùbëtk sercóm z-miłowónym 
ùbëtk zwãkóm 
ùbëtk lãkóm
drżącym rãkóm
w miłoserdzym zachòwónym 
pòceszonym 
ùkòchónym
w môłëch sprawach zaòstałim
Miserere nobis

9. Benedictus
W miono Pańsczé
Bënë
W miono Pańsczé
serce
W miono Pańsczé
Swiãté tchnienié 
w swiãté bënë 
co dalek i bliskò 
co głãbòk i szerok 
miono Pańsczé błogò sławi 
żëgnô 
wòłô kòżdé miono
błogò sławi
Amen!



Wësziwk ë pasyk

Wësziwanié mòdrą nitką
Stôrégò przëodzéwkù
Dôwô schronienié mòce ë sëłë
kòżdi na Kaszëbach miôł 
swój wësziwk òbronny.
Pasyk 
jegò przërzeszenié
Mòże céchòwac sã że człowiek
Wcyg je w gòtowòscë.

Tajemny zapisënk
 
Nichtos we wsë spiéwôł,
Że stôri rëbôk Adolf
Całi doróbk Naji nôrodny kùlturë
Miôł wëpôlëc sã 
Jak farwné ruchna.
Chtërne mają sztôłt
nôwiérniészégò kònia i psa.
Nicht nie je bez felów
Òdkąd strëga płënie do jezór.

Małgòrzata Wątor


