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Gôdka to znóny òd dôwna ôrt kaszëbsczi lëteraturë. Jednym z jegò 
méstrów je na gwës Józef Roszman. Prawie òstała wëdónô plat-
ka z jegò dokazama, taczima jak znónô wiele Kaszëbóm Jachta na 
dzëka, ale téż wiele jinëch. Latos wasta Józef òbczas wielewsczégò 
turnieru gôdëszów bôczno słëchôł młodszich plestów, ale nalôzł téż 
përznã czasu, żebë rzeknąc cos najim Czëtińcóm (wôrt pamiãtac, że 
w pierszich numrach „Stegnë” pùblikòwôł òn kòl naju regùlarno). 
Rôczimë do lekturë ti wëdowiedzë a téż relacji z kònkùrsu we Wie-
lu i tekstu latosy dobiwczczi Òldżi Kùklińsczi.
W lëteracczi kaszëbsczi kalãdôrz wpisałë sã ju na dobré téż zéń-
dzenia w ògródkù Felicje Bôska-Bòrzëszkòwsczi. Na te zéńdzenia 
rëchtëje sã z kòżdim rokã wicy pisarzów i pòetów. Ò znaczenim 
tëch pòtkaniów mòżeta przeczëtac w najim pismionie.
Òkróm tegò żdaje na Waju wiele jinëch wôrtnëch prozatorsczich 
i pòeticczich dokazów. Mómë nôdzejã, że bãdą sã wama widzec.
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42. Wielewsczi Turniér Gôdëszów to ju hi-
storiô. W dniach 3-4 zélnika 24 ùczãstników 
z Kaszëb, Kòcewiô i Rzeszowsczi Zemi biôt-
kòwało sã na słowa ò titel nôlepszich ple-
stów w swòjich kategòriach. Òrganizatorama 
bëlë: Gmina Kôrsëno, Dodóm Kùlturë 
miona Heronima Derdowsczégò we Wie-
lu, Mùzeùm Zôbòrsczi Zemi i Kaszëbskò-
Pòmòrsczé Zrzeszenié part Kôrsëno–Wiele, 
a na drãgą jurorską robòtã delë sã: Felicjô 
Bôska-Bòrzëszkòwskô, Bòżena Ùgòwskô, 
Grégór Schramke i Tadeùsz Lipsczi (przédnik 
kòmisje).

Në cëż to nibë taczégò je – to całe ple-
stanié? „Doch tak jô bë téż mógł prawic. 
Wlezc na binã i jaczis wic rzeknąc, rozmie-
je wierã kòżdi. A jakbë jô so tak jesz przed 
tim jednégò głãbszégò wzął, tej bë mie òni 
tam stądka sëłą scëgac mùszelë. Jô bë jima 
pòkôzôł, co to znaczi richtich pò kaszëbskù 
prawic!”
„Kònkùrs dlô gôdëszów? A to wej pewno ta-
czi starszi lëdze na binã wchôdają i ò swòjim 
dzectwie i młodoscë pleszczą… abò jaczés 
stôré bôjczi czë legeńdë pòwiôdają. Nié, to 
nie je dlô mie. Mie to kąsk mier`zy”.
„Kaszëbskô gôdka – tëc to nie je dlô mło-
dëch, nowòczasnëch lëdzy! Kaszëbsczi 
jãzëk nie brëkùje taczich skansenowëch 
promòcjów. Turiscë mòże i rôd tegò słëcha-
ją, chòc mało co rozmieją… Równak za czim 
jima do głowë kłasc, że kaszëbizna kùńczi sã 
a zaczinô na kaszëbsczich gôdkach i ruch-
nach…? Kòmù to je brëkòwné…?”
Wëòbrażenia, jeżlë jidze ò plestanié, mògą 

Ana Glëszczińskô

Ò wielewsczim  
plestanim

bëc rozmajité. Òbczas rokrocznëch zéńdze-
niów na Wielewsczim Turnieru Gôdëszów, 
lëdzy co tak prawie mëszlą, drãgò bë bëło 
nalezc. Równak gdzes sã wëtwòrził i w nie-
jednëch głowach zaòstôł taczi prawie òbrôzk 
– starszich lëdzy kôrbiącëch ò strôszkach, 
dëchach czë ùkôzkach abò òpòwiôdającëch 
małowôrtné szpòrtë. Kònkùrs we Wielu 
pòkôzywô, że tak nie je. Latos ju 42. rôz 
pòtkelë sã, bë przëbôczëc, gdze je zôczątk 
wszelejaczi lëteraturë. Gôdëszczi i gôdëszë. 
Gôdkarze. Plescë. Prowadnicë i czarzélcowie 
słowów. Kògùm tak pò prôwdze òni są?
Wedle gôdkarsczich méstrów a znajôrzów 
témë plestą trza sã ùrodzëc. I na gwës nié 
ò ôrt kòlpòrodowégò rëkù tu jidze. Trza „to 
cos” miec erbòwóné pò ópie, wëcëckóny òd 

J. Roszman i Ò. Kùklińskô
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mëmczi abò prosto –  namienioné z Górë. 
Gôdësz rozmieje i lëdô bëc z lëdzama. 
Je òtemkłi na drëdżégò, baro swòbódny 
w kòntakce. Dlô niegò bina to je plac, gdze 
sã mòże „wëspòwiadac” i mdze na gwës 
wësłëchóny, jeżlë to dobrze zrobi. A bëlny 
gôdësz bëlno wié, jak te dokònac. Słëchiń-
ca trza szónowac i słëchac, trza rozmiec gò 
do se przëcygnąc – całim sobą. I ni mòżna 
miec strachù òpòwiadac ò se. Plestanié to je 
dôwanié sebie jinszim. Ale téż piãknô inte-
rakcjô, w jaczi widowniô jesz wiãcy gôdëszo-
wi òddôwô. 
Brëkòwnô je téż òsoblëwô wiédzô o swiece 
i żëcym, bë rozmiec wdzãczno a chwatkò 
„kluczëc” midze rozmajitima témama. Dzys-
dniowô gôdka tej-sej jesz sygô do nëch 
dôwni baro pòpùlarnëch, dzes kòl piéc-
ka ù starëszka czë starczi ùczëtëch bôjków 
a bôjeczków. I baro dobrze, że ne strôszczi 
a ùkôzczi nie zadżiną dzes nòwòczasnoscą 
przecësniãté. Równak ta lëdowòsc w gôd-
kach dżinie. Zmieniwô sã jawernota, zmie-
niwô sã téż témizna negò ôrtu słowny 

lëteraturë. Dzysdniowô gôdka kluczi dzes 
midzë codniowima sprawama. Je w ni wiele 
szpòrtu, ale je téż përznã pòwôdżi. Równak 
jedno sã nie zmieniwô – wcyg w samim cen-
trum są warającé wôrtnotë, chòc òsadzoné 
w jinszim swiece.
Wielewsczi Turniér Gôdëszów je bastionã 
kaszëbsczi gôdczi. Òd 42 lat bezùstôwno 
pòkôzywô, że gôdónô lëteratura jistnieje 
i dosc dobrze sã mô. A na to wskôzëwac bë 
mògło téż to, że pòwstôwają nowé tegò zor-
tu kònkùrsë – jak chòcbë Gôdkarsczi Kònkùrs 
m. Józefa Brusczégò w Lëpińcach, jaczi 
rôczi przede wszëtczim dzecë a młodzëznã, 
jistno jak dodrzeniałëch. Latos we Wielu 
beło téż dosc tëlé debiutantów, co dobëlë 
wësoczé place. Grand Prix dostała Òlga 
Kùklińskô z Kòłczigłów, chtërna kaszëbsczégò 
z dodómù nie znała. Naùczëła sã gò ju jakno 
ùstnô. W kategòrie m. Józefa Brzezyńsczégò 
laùreatką 1. placu òstała Emiliô Sziszka (pòl. 
Szyszka), jakô dobiwała téż w lëpińsczim 
kònkùrsu. Ceszi, że nowi gôdësze pòjôwiają 
sã na wielewsczi binie. Ceszi, że chcą jic 

Latosy òbsãdzëcele: (òd lewi) T. Lipsczi, F. Bôska-Bòrzëszkòwskô, G. Schramke. Òkróm nich w kòmisje 
bëła jesz B. Ùgòwskô
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szlachã méstrów, jaczi téż rokroczno dze-
lą sã swòjim taleńtã a ùczą młodëch ple-
stów. Bò żebë òstac méstrã, òkróm „tegò 
czegòs” trza téż czasã kąsk czasu i dobrégò 
mòdła. Ò to prawie téż òd dwùch lat mają 
starã wejrowsczé Mùzeùm Kaszëbskò–
Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi a Dodóm 

Kùlturë we Wielu wëdôwającé platczi 
z gôdkama. Prawie òbczas latoségò finału 
miała plac promòcjô platczi Józefa Rosz-
mana pn. „Jachtë z Plestą”. Łońsczégò 
rokù ùkôzała sã pierszô z gôdkarsczi serie 
– „Wszëtczim nie dogòdzy” z gôdkama  
ks. Rómana Skwiercza. 

A na kùńc mòjégò plestaniô lësta latosëch 
dobiwców. Trzimta sã gôdësze a gôdëszczi!
Kategóriô m. Heronima Derdowsczégò:
GRAND PRIX – Òlga Kùklińskô
I – Józef Roszman
II – Karolëna Keler
III – Halina Wréza
Kategóriô m. Józefa Brusczégò
I – Ana Glëszczińskô
II – Karolëna Keler
III – Joana Jester

Òdj. ze starnë http://belok.kaszubia.com

Wëprzédnienié – Kristina Kamińskô
Kategóriô m. Józefa Brzezyńsczégò
I – Emiliô Sziszka
II – Patricjô Gòlimòwskô
III – Andżelika Kamińskô
Kategóriô m. Wicka Rogalë
I – Mateùsz Iżińsczi
II – Paùlëna Iżińskô
II – Hùbert Sajdak
III – Wiktoriô Wąsyk

W artisticznym dzélu wëstąpiło karno Fucus
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Dzysdniowi swiat je taczi wiôldżi, lëdzy 
wszãdze jak mrówków, a kòżdi chce bëc 
w nym swiece nôwôżniészi i dobëc wësoczé 
stółczi. I terô jak jô, takô môłô białka z jesz 
mniészi wiosczi, móm so w tim stolemnym 
swiece dac radã? Ò tim jô prawie chca-
ła wama gôdac, bò czasã cëzym lëdzóm je 
lepi cos rzeknąc jak swòjim, ti doma doch 
to wszëtkò ju wiedzą i nie chcą tegò wcyg 
słëchac. 
Mòże jô za tim nie wëzdrzã, le jô swòje 
lata ju móm, chòc mòże òd zemi za wiele 
jô nie jem òdrosłô. I to je prawie nen mój 
nôwiãkszi jiwer!
Jô so nié rôz mëszlã, jak to je w nym swiece, 
że niechtërny mają centimétrów za wiele, 
a jinszim jich kąsk felëje? Ùczałi twierdzą, 
że to wszëtkò je wina geneticzi. Jô sã pitóm, 
jaczi geneticzi, czej mëmka i tatk są doch 
wësoczi, sosterczi i bracyna téż, a jô? Sami 
widzyta. Dze tu je fela? (...)
Jô mia taką ùdbã, żebë sprawdzëc, kògò 
téż ta całô genetika mô jesz tak na swiece 
skrziwdzoné? Wlazła jô w internet i jem wpi-
sa: „Znóny môłi lëdze” i czekóm, czekóm, co 
mie wëskòczi…
Pierszé nôzwëskò: Napòleón (mëszlã – fejn, 
mòże bëc), dali Kant, Picasso, Ghandi (taczé 
towarzëstwò mie sã widzy), jesz dali bëło 
përznã gòrzi: Stalin i pôrã jinszich chłopów 
z ti nowszi historie swiata. Blós nié ò to mie 
jidze! Dze są białczi? Niżódny znóny môłi 

Grand Prix 42. Wielewsczégò Turnieru Gôdëszów we Wielu

Òlga Kùklińskô

Wiôldżé jiwrë môłi białczi
z żëcô wzãté

białczi w całi lëdzczi historie? Ni mòże bëc! 
Mëszlã so: je plac dlô mie!
Mòże to bùszno a wëniosle wëszło, në 
w żëcym tak prawie je. Czej człowiek je nie-
wësoczi, tej òn mùszi wësok mierzëc, bò 
jak òn òstnie na dole, przë zemi, tej gò jin-
szi mògą miec chùtkò zdeptóné. Jô prawie 
cos ò tim wiém. Z drëdżi równak stronë, czej 
wëżi sã wléze, tej barżi bãdze bòlec, jak sã 
zlądëje. Në, tak je zrëchtowóny nen swiat. 
Wiéta wa, kùli jô móm jiwrów sparłãczonëch 
z tą mòją wiôlgòscą! Ni mùszã dalek szëkac.
Na przëmiôr, czedës w krómie z kòsmetikama 
bëła promòcjô, nëkóm. Jo, te nôlepszé  
ë nôtóńszé kòsmeticzi są dze? Nôwëżi! Terô 
co jô móm zrobic? Òbzéróm sã, czë mie nicht 
nie widzy i spòsobã na trzë (rôz, dwa, trzë) jô 
chcała doskòczëc do tegò wëbrónégò krémù 
na zmarszczczi, le cos mie nie wëszło i… blós 
béł trzôsk na całi króm. Lëdze sã do mie zbie-
glë, cobë mie retowac. Na szczescé mie sã 
nick nie stało, blós mie nen krém na gùbë 
prosto na łeb béł spadłi. Òchróniôrz jesz mie 
na kùńc rzekł, żebë jô czasã nie chcała sygnąc 
pò nen wiôldżi, niemiecczi proszk do praniô, 
bò mògã tegò nie przeżëc…
Jinszégò razu jô bëła na gòscënie ù mòji 
drëszczi Agnésë, òbaczëc ji nową chëcz. 
Chałpa jak z bôjczi, wszëtkò na wësoczi łisk. 
Agnésa mie rôcza bënë. Wiéta wa, terô 
wszëtcë w tëch nowëch bùdinkach mają 
kùchniã razã z pańską jizbą. Në, òna téż tak 
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mô. I co jô widzã! Miast stołu je „wëspa”, 
miast zwëkłëch stółków są taczé wësoczé, 
co mają nodżi wëżi mòji brodë. Jak jô móm 
terô na to wlezc? Jezës kòchóny, zôs na trzë? 
Przëcã to sã nie dô! Wzéróm na te stółczi i na 
te nowé marmùrowé kachlë na pòdłodze 
i jem całô mòkrô, bò móm w pamiãcë jesz 
nen króm. Na szczescé Agnésa mie wëbawiła 
i kawã pòstawiła na ławie przë zófie. 
Pôrã lat do tëłu jô bëła zapisónô na kùrs na 
prawò jazdë. Tam jô sã dopiérze nasłëchała 
òd mòjégò instruktora. Òn mie baro chcôł 
òdnãcëc òd jazdë aùtołã, le nié ze mną ta-
czé numrë. Jak jô cos robiã, to mùszã to 
skùńczëc. I zrobic to tak, żebë sã pózni nie 
sromic.
– Wastnô Òlga jinszich czerowców bãdze 
straszëc, doch òni pòmëszlą, że aùtół sóm 
jedze, bez szoférë! – tak òn mie wcyg prawił. 
Na pierszi ùczbie za dalek bëłë dlô mie na-
wetka te deptë hamùlca a gazu. To bëła 
prôwdzëwô gimnastika. Jak nen instuktór 
sã cesził, a mie sã tak pò prôwdze chcało 
rëczec. Na pòstãpną ùczbã jô bëła mądrzészô 
i wzãła jem so pòdëszkã, cobë wëżi sedzec 
i lepi widzec. Instruktór miôł wiôldżé òczë, 
bò na tim zôgłówkù béł malënk z bùczką 
Pepą z ti bôjczi dlô dzecy. I tak do dzysdnia 
so pò Kaszëbach wanożimë, jô i mòja Pepa, 
dlô bezpiekù jinszich czerowców, cobë nie 
bëlë wërzasłi, że aùtół sóm jedze. 
Widzyta, jak môłé białczi  mùszą bëc 
òbmëslné, cobë jaczims spòsobã przeżëc 
w nym wiôldżim swiece. Nôgòrzi równak je, 
czedë lëdze ni mają dlô mie ùwôżaniô. Në 
bò co takô môłô białka mòże ò tim, a ò nym 
wiedzec… Nawetka mój tatk to gôdô, że òn 
bë na mie mógł jesz dostac 500+, czejbë sã 
w ùrzãdze w dokùmeńtach nie pòznelë. 
Jinszim razã jô bëła na gebùrstagù ù cotczi 
Anë. Pòsadzëlë mie naprocëm jubilatczi 
i drëdżi cotczi, Adelë, tej słëcha jem, co òne 
do se prawiłë. Jedna do drëdżi gôdô:
– Ana, jô móm do grobù wszëtkò dôwno 
so przërechtówóné, trëma je wëbrónô, 
òbleczënk i bótë téż, nawetka nôlepszą taszã 

móm so wëbróną – gôdô cotka Adela – bò 
czejbë mie ten mój wëszëkòwôł, to jô bë sã 
mògła tam z górë nie pòznac.
Na to òdzéwô sã cotka Ana:
– Jô jidã z dëchã czasu, na co mie je trëma, 
jô chcã bëc spôlonô i pòchòwónô w taczim 
malinczim a strzébrznym grónkù. Doch żôl 
mie je nowégò òbleczënkù do zemi, wszëtkò 
i tak robôczi zjedzą!
Jô tak zdzëwionô słëchała i pòmëslała jem 
so, że te starszé białczi to na smierc mają 
taczi barżi prakticzny pòzdrzatk. Z tegò 
filozoficznégò zamëszleniô wërwôł mie wùja 
Frãc, slëbny cotczi Anë: 
– Dzeckò, nie słëchôj, co òne tam prawią, ta 
mòja białka to ju piąti rôz sã na nen drëdżi 
swiat wëbiérô. Wszëtkò mô so dôwnô 
przërëchtówòné, blós wiedno mô cos do 
zrobieniô. A jô czekóm i czekóm – prawił 
mie wùja.
Wùja Frãc czëtô téż wiele mądrëch ksążków. 
W jedny òn mô wëczëtóné, że pò dwadze-
stim piątim rokù żëcô lëdze sã zaczinają 
kùrczëc, a wszëtkò bez jaczés kòlagenowé 
nitczi, chtërnëch je côrôz mni i mni.
Wùja zdrzôł na mie, jakbë widzôł òczama 
wëòbraznie, że wedle ti mëslë to ze mie na 
starosc òstónie taczé malinczé, pòmôrloné 
krôsniątkò. Mòże i ùczałi mają prôwdã? Jô 
jak jô, le co mają tedë pòwiedzec chłopi. Lepi 
wa sã zastanówta, czë wôrt je tak długò żëc, 
czedë to sã wszëtkò nama tak skùrczi. Jo… 
i tak mie wùja Frãc bòlesną prôwdã ò żëcym 
głosno pòwiedzôł. 
Na sóm kùńc jô bë chcała wama rzeknąc, 
że wedle mie, tak pò prôwdze nie je wôżné, 
czë më jesmë wësoczi, czë nisczi, przecã më 
wszëtcë tam na górze bãdzemë równy, bò 
do nieba jidze leno dësza. Jô jem gwësnô, że 
môłi człowiek téż mô wiôldżé mòżlëwòscë, 
leno mùszi mòcni chcec. Nôwôżniészé rów-
nak, co bë tuwò, w nym swiece, nalezc dlô se 
dobri plac z dobrima lëdzama wkół. Tëde më 
so dómë radã z wszëtczima procëmnoscama 
żëcô. Żlë môsz starã, tej jidzesz w górã! I tegò 
jô wama i sobie żëczã. Bóg zapłac.
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Plesta z Gniéżdżewa
Z Józefã Roszmanã gôdô Róman Drzéżdżón. 

Latos starą Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Pismieniznë i  Mùzyczi  we Wejrowie, 
kòl wspiarcô Dodomù Kùlturë we Wielu  
ë Òstrzódka Kùlturë w Gminie Pùck wëszla 
platka z roszmanowima gôdkama „Jachtë… 
z Plestą”. 

Czedë so zaczãła Twòja binowô kariera?
Jô miôl 17 lat, czedë jô wëstąpil na pierszim 
Fòlkloristicznym Jôrmarkù w Pùckù, a to 
dzãka bibliotekarce z Pôlczëna, Magdale-
nie Plomiéń, jakô dozéra kaszëbską kùlturã, 
a przëcyga do te mlodëch. Tã bëla takô fejnô 
atmòsfera kòl ni. Na tim Jôrmarkù jô dostôl 
glówną nôdgrodã òd Aùgùstina Dominika, 
Anë Jarzãbòwsczi a Bronislawë Rôdczi. Sta-
nislôw Òkóń, mie sã zdaje, téż tedë bél… 
A tej, jak jô miôl 23 lata, jô bél ju żeniali, jô 
jachôl na drëdżi kònkùrs do Wiela. Ò pier-
szim jô nie wiedzôl. Tedë glówną nôdgrodã 
miona Heronima Derdowsczégò wëgrôl 
Zdzyslôw Dawidowsczi spòd Kartuz, a jô miôl 
pierszi plac. Tedë bez przerwë jô jezdzyl do 
Wiela bez 20 lat. 10 razy jô nie bél, a latos 
jô bél 31 rôz. Jednégò rokù jô dobél nawet 
trzë nôdgrodë – w kategòrie Derdowsczégò, 
Brusczégò, a tej jesz nôdgrodã pùblëcznoscë.

Chtëż béł dlô Cebie wzorã?
Mój ópa, Jan Lipke – ten rozmiôl zmëszlac 
a òpòwiadac. Na gebùrstagach òn pòwiôdôl, 
pòd wieczór ò straszkach, taczé wiesolé do 
pòsmianiô. Jô tã pôrã pamiãtóm gôdków 
ópë. Òn téż pòwiôdôl ò jachce na dzëka, le 
kąsk jinaczi, jak jô to gôdóm. Jô sã niżódny 

gôdczi nie ùczã na pamiãc, temù wiedno 
gôdóm kąsk jinaczi. 
Wiôldżim aùtoritetã bél dlô mie Aùgùstin 
Dominik, jô sã wzorowôl na jegò gôdkach 
z naszich strón. Mie wiedno jegò historie 
czekawilë. Më czasã razã z nim jezdzëlë do 
Wiela.

Dzysô Të jes wzorã dlô jinëch, wadzy to Cë?
Janusz Prëczkòwsczi je dobrze zapòwiôdający 
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gawãdzôrz. Jô czëtôl w „Pomeranie”, że jô 
jem dlô niegò aùtoritetã, òn wszëtczé te 
mòje gôdczi znaje i sã na nich wzorëje. 
Terô chcã jezdzëc do Wiela leno pòslëchac 
jakò gòsc „mlodi gwardie”. Kò mómë bël-
nëch gawãdzarzi – Janusza Prëczkòwsczégò, 
Karolënã Keler, Anã Glëszczińską, Halinã 
Wrézã… ë ta co latos wëgrala Òlga Kùklińskô. 

Të môsz glowã fùl wszelejaczich ùdbów, 
chce so Cë jesz co robic?
Jô grôl w wiele kapelach, chòcbë „Klon”, 
„Pomerania”, òrganizowôl kònkùrs „Bë 
nie zabëc mòwë starków”, wëstãpòwôl 
w kabarece „Bëlôk”, jaczi rëchtëje „Topie-
nié wãgòrza” w Gniéżdżewie. Nôbarżi jô sã 
ceszã z „Kaszëbsczégò brëmzowaniô”. Latos 
to mdze ju piąti rôz. Je corôz wicy tëch, co 
grają na brëmze. Czedës kòżden knôp grôł 

na brëmze, do krów paseniô, a to je taczi 
fejny jinstrumeńt, w taszã móg so wlożëc 
a wszãdze zagrac. 

Co Të môsz jesz w glowie? Wëtrzimiôsz Të 
doma bez robòtë? 
Jô móm wãdzarniã kùpioné… Na drëdżi rok 
jô jidã na emeriturã, a më chcemë z bialką 
wãdzëc swójsczé wòrztë, rëbë…  A tej nama 
z bialką sã marzi piéck do chleba ë taczi tra-
dicyjny, jak bëlo przódë lat, chleb piec dlô 
se, dlô familie. Chcã wrócëc do robieniô róż-
ków… a jak czasã chto przëjedze, pòsedzec, 
pògadac, jezdzëc pò kaszëbsczich impre-
zach… i tak to wëzdrzi. 

Òdj. ze starnë http://belok.kaszubia.com
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Je ju tradicją, że òb lato w snôżim ògardze 
Felicje Bôska-Bòrzëszkòwsczi w Łubianie 
zbiérają sã lëteracë, lëdowi artiscë i wsze-
lejaczi lubòtnicë kaszëbsczégò słowa. Latos 
to zéńdzenié bëło 13 lëpińca, a w òrganizacji 
pòmôgało Szôłtëstwò Łubianô i Mùzeùm 
Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi 
we Wejrowie.

Latosé pòtkanié w ògardze wastny Felë bëło 
jesz barżi òglowòpòmòrsczé jak wiedno. 
Pòjawilë sã Kaszëbi, Kòcewiôcë, Bòrowiôcë, 
a – jak mô akùrôtno wërechòwóné gòspò-
dëni zéńdzeniô – przëjachelë gòsce z Czëcz-
ków, Czerska, Stôri Cziszewë, Chwaszczëna, 
Dretinia, Kòscérznë, Rokòcëna, Slëwiczków, 
Chòniców, Kònarzënów, Przedkòwa, Bru-
sów, Gduńska, Kòrnégò, Lëpińców, Wej-
rowa, Łubianë i Lëpùsza. Bëlë westrzód 
nich dzecë, młodzëzna i starszi, tradicyjno 
nie felowało absolwentów Kaszëbsczégò 
Òglowòsztôłcącégò Liceùm w Brusach, gdze 
ju òd wiele lat szkólną je prawie F. Bôska-
Bòrzëszkòwskô.
Zaczãło sã òd pòwitaniô i przedstawieniô 
bëtników, òbezdrzeniô kroniczi i òdjimków 
z ùszłëch pòtkaniów. Pózni swòje „piãc mi-
nut” (a tak pò prôwdze wicy) mielë lëdowi 
artiscë – Regina Białk, Jirena i Mark Zagór-
scë, Riszôrd Rosławsczi, Karolëna Bòber, 
chtërny pòkôzelë swòje dokazë i òpòwiôdelë 
ò swòji robòce.
W lëteracczim dzélu pòtkaniô swòje tekstë 
(napisóné prawie na łubiańsczé zéńdzenié) 
czëtelë: Aleksandra Dzãcelskô-Jasnoch, 
Kazmiérz Żarsczi, Halina Wréza, Karolëna 
Keler, Katarzëna Główczewskô i Wòjcech 
Mëszk. Bëłë téż jiné dokazë – napisónéju 
përznã rëchli, ale prezentowóné na zéńdze-
nim. Czëtelë je: Tómk Fópka, Felicjô Bôska-
Bòrzëszkòwskô, Ana Glëszczińskô i Anielka 
Makùrôt.

Kaszëbskô dëchòwô czesta

Wôrtnym dzélã pòtkaniô bëłë òpòwiescë 
bëtników ò jich codniowi robòce: ò dze-
janim na dretińsczi zemi i warkòwniach 
w Dodomù Pòlsczim w Zakrzewie (Joana Gil-
Slebòda), ò tłomaczënkach z rusczégò jãzëka 
na pòlsczi (Éwa Lachòwskô-Żarskô), ò robòce 
w parce Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
w Chònicach i teatralnëch dzejaniach (Jani-
na Kòsedowskô), ò robòce w „Pòmeranii” 
i sparłãczonyma z nią lëdzach (Bògùmiła 
Cërockô), ò swòji drodze do kaszëbiznë 
(Pioter Widłaszewsczi) i ò turisticznëch 
wôrtnotach i miłoce do Kaszëb (Maria 
Wróblewskô).
Jak wiedno bëło téż co do jedzeniô i co do 
picô, ale przede wszëtczim pòtkania w łu-
biańsczim ògardze to dëchòwò-kaszëbskô 
czesta! A najim czëtińcóm bédëjemë jeden 
z tekstów, jaczi òstôł przërëchtowóny pra-
wie na latosé zéńdzenié. Jegò aùtorką je 
Halina Wréza, a òpòwiôdô ò drãdżim czasu 
„wëzwòleniô” przez Czerwòną Armiã i trage-
die wëwiozłëch na wschód.

(am) na spòdlim tekstu Felicji Bôska-Bòrzë-
szkòwsczi
Òdj. z facebookòwégò profilu: Lëteracczé 
Zéńdzenia w Łubianie
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Béł nowember 1943 rokù. 
Ópa wstôł z łóżka złi jak pies. 
– Cëż We môce taką mùniã? – letëchnò spita 
sã jegò córka Ana. 
– Në móm, a cëż z tegò? Wejle, córeczkò, 
mie sã dzyso tak lëchò sniło. Wczora jô wi-
dzôł, jak toczk robił toczëznã prawie pòd na-
szą chałpą. To nie wskazëje na nick dobrégò. 
Nim wëbùchła wòjna, òn téż swidrowôł pòd 
chëczą. 
– Ale, tatkù, cëż wë gôdôce? Co mô slepi 
toczk do nieszczescégò? Sadnijce do stołu, 
zjédzce frisztëk i mdze wszëtkò dobrze. 
Po frisztëkù ópa sã cepło òblókł i szedł do 
chléwa. 
Jedną razą przëgnôł do chëczë i wrzeszczi. 
– Marija Józef! Ana, gdze są dzecë? Chùtuszkò 
zebierz jich do grëpë, bo Ruscë do nas jadą. 
– Le spòkójno, tatkù. Cëż òni mògą nama 
zrobic? Doch jesmë dobri lëdze.
Rabùsze wlezlë do chëczë, przewrócëlë 
wszëtkò do górë nogama. 
Szukelë Anienégò slëbnika, Jana. Ópa jima 
wëjasnił, że Jan je w niemiecczim pòjmanim. 
Tedë delë pòkù. 
Za czilenôsce dni wczas reno na pòdwórk za-
jachelë Ruscë fùrmanką. Kôzelë sã pakòwac 
i rëchtowac do drodżi. Anka z tatkã wiedze-
lë, że to mòże bëc jich òstatnô droga. Białka 
zwinã òbleczenia w dwa pindelczi, òblokła 
cepło piãc sztëk dzecy, sadła z nima na wóz 
i rëszëlë w drogã. 
Ópa z różańcã w rãce béł czësto bladi. 
Wërzucony z chëczë, zdrewniałi òd strachù 

Halina Wréza

Réza
tekst przërëchtowóny na łubiańśczé zéńdzenié w ògardze F. Bôska-Bòrzëszkòwsczi 
w 2019 r.

todrowelë sã z Ruskama. Dokąd, tegò nie 
wiedzelë. 
Wieczór bëlë we Wejrowie na banowiszczu. 
Tam wnëkelë jich w bidlé wagónë, na fest 
zamklë, i cuch rësził.
We wagónie bëło lëdzy jak sledzy w beczce. 
Wszëtcë stojelë, a pòtrzebë fizjologiczné 
kòżdi załôtwiôł na placu. Lëché warënczi 
sprawiłë, że lëdze pôdelë jak mùchë. 
Jedną razą westrzód łąków ban stanął. Ruscë 
wërzucëlë ùmarłëch z wagónów. Wërzucëlë 
téż ópã. Ance z żôlbë serce chcało pãknąc. Za 
sztócëk bana jacha dali. 
Za dwie niedzele transpòrt zajachôł do Ka-
zachstanu. Tam rusczima aùtama wiozlë jich 
do leżë wënëkańców, chtërna sã nazéwa 
Karabùłak. 
Dzysdnia to nie je do wëòbrażeniô, jaką 
mãkã ti lëdze tam przeszlë. Cãżkò robi-
lë wszëtcë, nawetka dzecë. Długô zëma 
z 50-gradowim mrozã, głód i wszë bëłë nié 
do strzimaniô. Ze swiata zeszłë setczi lëdzy. 
Ance ze zëmna ùmarło dwòje tëch nôm-
łodszich dzecy. Nôstarszi syn Paweł smùtno 
zdrzôł na zrobiałą, zawszoną i chùdą matinkã. 
Wiedzôł, że òna długò nie pòcygnie. W gło-
wie miôł blós jednã mëslã: Jakbë tu wiornąc 
z tegò piekła?
Jednégò dnia jôdł na wieczerzã zmiarzłé 
wrëczi i tej zaswitała jemù w głowie mësla…
Wësmarowôł gãba szadzą, na głowã wsadzył 
czôrny czôpk, na chtërnym miôł przëszëté 
kòzé rodżi. Do bùrczi przësził krowi ògón, 
wzął widłë w rãkã i szedł do bùdczi strażnika, 
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gò w remiã. Ten wëlãkłi zawrzeszczôł: 
– Szto eto? 
– Eto czort – rzekł Paweł.
– Wot czort, cziewo choczesz?
– Të terôzka żiwcã pùdzesz w pieczelny 
òdżin.
– Niet, niet! – rëczôł napiti Rusk. Zrobiã 
wszëtkò, co chcesz, le mie nie bierz do piekła.
– Tedë słëchôj, co do cebie gôdóm. Eżlë 
mdzesz dobri dlô wënëkańców, nie mdzesz 
jich bił i „kablowôł” do sztabu, jô tu wicy nie 
przińdã. Jak słowa nie dotrzimôsz, jidzesz do 
piekła.
– Oczeń charaszo, czort, oczeń charaszo...
Òd tegò czasu Rusk, eżlë nawetka cos widzôł, 
béł cëszi kòta. Taczim szëkã Anka z dzecama 

jedny nocë ùcekła. Szła drogą przez mãkã. 
Jedlë kórã z drzewów i kòrzónczi. Òstało ji 
le dwòje dzecy. Jedno ùmarło pòd drogą na 
tifùs. 
Teskniączka za òjczëzną i tatczëzną dodôwa 
jima mòcë. Jak długò szlë, tegò nie wiedzelë. 
Przed gòdama w 1946 rokù przëszlë do 
swòjich chëczi. W dwiérzach stojôł zmiarti 
chłop z długą brodą. Anka gò nijak ni mògła 
pòznac. To béł ji slëbnik. Redosc ze zéndze-
niô bëła wiôlgô. 
Anka wëcygnã z taszë wëgniotłi môłi òbrôzk 
Matczi Bòsczi Swôrzewsczi. Pòstawiła gò na 
stole i całô rodzëna dzãkòwa Bòżi mëmce za 
òcalenié. 
Swôrzewskò nasza Pani, kaszëbskò mëmkò... 
– kòżdi dzéń dało sã czëc Anczënã spiéwã.
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Rok w rok wszëtczé nôdgrodzoné tek-
stë są pùblikòwóné w specjalny ksążecz-
ce-antologi i  namieniony Kònkùrsowi  
m. Strijewsczégò. Czëtińcowie mògą je téż 
nalezc w internece na starnie http://www.
biblioteka.lebork.pl/ogolnopolski-konkurs-
literacki-im-mieczyslawa-stryjewskiego/
nagrodzone-teksty/. Je wiedzec, że są 
tam i kaszëbskòjãzëkòwé dokazë, ale naji 
czëtińcowie mało czedë zazérają do tëch 
pùblikacjów. A szkòda, bò czãsto są to wôrt-
né tekstë. Na szczescé, wszëtczé ùsôdzczi 
wëprzédnioné łoni òstałë ju òpùblikòwóné 
téż w jinëch placach. Péda Kristinë Léw-
në (dostała nôdgrodã Partu Kaszëbskò-
Pòmòrsczégò Zrzeszeniô w Lãbòrgù) ùkôzała 
sã w „Stegnie” i tam bëła ju òmówionô, a  
wiérztë Adelë Kùik-Kalinowsczi – Narodzënë, 
Pòrénk, W mòjim ògrodze i Kòlibiónka, jaczé 
dostałë nôdgrodã Òglowégò Zarządu KPZ, 
są w debiutancczim tomikù ti pòetczi Z pòla 
dodóm (Gduńsk 2018), gdze je téż pòsłów 
Stanisława Janczi namieniony ji lirikóm.
Taczégò bôczënkù ze starnë lubòtników naji 
lëteraturë nie dożdałë jesz dokazë wëprzéd-

Aleksandra Majkòwskô

Swiãtô robòta i swiãtô 
codniowòsc we wiérztach 
Katarzënë Główczewsczi

nioné w 2017 r. Jurorzë nôwëżi òtaksowelë 
wnenczas wiérztë Katarzënë Główczewsczi 
i òpòwiôdanié Wòjcecha Mëszka. Òbëdwòje 
są dobrze znóny Czëtińcóm najégò pismio-
na, bò dosc regùlarno pùblikòwóné są tu jich 
tekstë. W tim numrze chcemë sã kąsk przëz-
drzec pòeticczim ùsôdzkóm, jaczi dostałë 
nôdgrodã Zarządu KPZ.
Wëprzédnioné wiérztë pòrësziwają rozmaji-
té témë, ale zdôwô sã, że wszëtczé na jaczis 
ôrt parłãczi ze sobą mòtiw prôcë i ji zna-
czeniô w lëdzczim żëcym. Słowò „robòta”, 
„zarobiałi” pòjôwiô sã w kòżdim z sztërzech 
kònkùrsowëch lirików. Nôprzód we wiérz-
ce Môłi pòcerz mómë do ùczinkù z sakra-
lizacją trëdu człowieka. Titlową codniową 
mòdlëtwą je prawie robòta, a swiãtô je 
nié leno òna, ale i ji wszelejaczé znanczi – 
np. zmòklëzna wedle liricznégò subiektu 
mòżemë przërównac do swiãcony wòdë:

nôpierwi zaczinô sã
kropienim solë
gbùrsczima remionama,
rzucanim na sano

Do 30 séwnika òrganizatorzë XXXIV Òglowòpòlsczégò Lëteracczégò Kònkùrsu  
m. Mieczisława Strijewsczégò żdają za tekstama. Òd 80. lat XX wiekù są w nim 
nôdgrodë téż za kaszëbskòjãzëkòwé dokazë. W lëpińcowò-zélnikòwi „Pòmeranie” 
zachãcywała najich lëteratów do ùdzélu w tim kònkùrsu Regina Szczupaczëńskô 
z lãbòrsczégò partu Zrzeszeniô, a w ti „Stegnie” chcemë sã przëzdrzec dokazóm 
wëprzédnionym w 2017 r.
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kropelków
biôłi
swiãcony wòdë

Takô cãżkô robòta je bëlnym pôcerzã, òbczas 
jaczégò człowiek nie brëkùje nick gadac. 
Czej bãdze ju „mòkri i czôrny”, to „wiãcy ni 
mùszi”...
Pòstãpnô wiérzta je namienionô rãkóm, na 
jaczich je czëc pôchã żëcégò. Żebë równak 
tak wòniałë, mùszą zbierac „piôsczi, pichë 
i pôchë lëftu”, do czegò zôs je brëkòwnô 
robòta, jakô „zamikô sã i òtmikô na rãkach”. 
Trzecô wiérzta òdwòłiwô sã do òbrazów 
z romana Aleksandra Majkòwsczégò Żëcé 
i przigòdë Remùsa, a òsoblëwie do skrów, 
jaczi seje Òrmùzd:

nen malinczi płom remùsowi
wëwidnij przed pòstãpnëch òczama
pòòstałosc w cemnicë zamknij

I tuwò równak wrôcô téma robòtë, bò taczi 
płom dostôwô sã i rozdôwô jinym zarobiałi-
ma rãkama. Trzimóny je òn „w gùbach lewi 
rãczi”, a nié w głôdczich dłoniach. Czekawô 
je téż mësla ò tim, że nié wszëtkò mòżemë 
òddawac lëdzóm. Bënômni nié òd razu... 
Dzélëk tegò widu wiedno mùszi bëc kòl naju. 
To „wiôlgô Mòc”, jaką mómë trzëmac kòl se. 
Mòże dlôte, że kòżdi dzejôrz sóm téż brëkùje 
zdrzódła sëłë? Kò jak wszëtkò rozdô na lewò 
i prawò, co jemù òstónie – zdôwô sã pëtac 
liriczny subiekt. 

Slédnô wiérzta Swiãtnica je namienionô 
dodomòwi. Je òn swiãtnicą „cëchòscë, 
łzów i ùsmiéchów”, ale przédno kòscołã 
c o d n i o w ò s c ë ,  j a kô  j e  w ë s ł ô w i o n ô 
w robòce, w jadłi dzéń w dzéń wieczerzë, 
w „zamkniãcym ùmãczonëch òczów”. Jistno 
jak w pierszim dokazu, tuwò téż mòżemë 
gadac ò sakralizacji – tam robòtë, a tuwò 
swòjégò dodomù i pòwszednégò żëcô.
Pòetka chwôli w tëch sztërzech kònkùr-
sowëch wiérztach kònserwatiwné wôrtno-
të, znóné òd lat latecznëch w kaszëbsczim 
żëcym i lëteraturze, ale rozmieje to zrobic 
na dosc òriginalny ôrt. Wiele je w tëch do-
kazach niespòdzajnëch przërównaniów, cze-
rowaniô mëslów czëtińca do nieba i snôżotë, 
ale równak kùńc kùńców nié liriczné wzdich-
nienia są tuwò nôbarżi achtnioné, a cwiar-
dé chòdzenié pò zemi, zmòklëzna, człowiek 
mòkri i czôrny òd robòtë abò dodóm, gdze 
je përznã òdpòczinkù i codniowô wiecze-
rza. I w tim prawie je całô pòezjô, całô liri-
ka i ùnôszanié sã do nieba. Mùsz je leno to 
dozdrzec.
A że aùtorka tëch wiérztów, wiele lat ro-
biącô téż w „Pòmeranie”, nigdë nie ùcékô 
òd prôcë, òsoblëwie dlô kaszëbiznë, chce-
më miec nôdzejã, że ju wnetka doczekómë 
sã całégò ji tomikù. Ùznóny òbsãdzëcelë 
Kònkùrsu m. M. Strijewsczégò – Kadzmiérz 
Nowòselsczi, Wòjcech Bòros, Małgòrzata 
Bòrzëszkòwskô, Daniél Òdjia i Bòżena 
Ùgòwska – ju dozdrzelë w ni „to cos”. Czas 
na wicy...
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Kòlibiónka na krzëkwiã

Nie mdã jô cë klëszków scyna
Jaż dwanôsti miesądz minie
Nie mdã jô òbcyna nokcków
Jaż na swiece tim mdzesz roczk ju...

Nié grzebiónkã, leno szczotką
Czosac bãdã mòje złotkò
Cobë główka ce nie bòla
Cobë ribka rosła mòja...

Bë pò sercu mie nie depta
Czej mdze ùstné mòje dzeckò
Bë na stôré mòje latka
Chòc co dozdrza swégò tatka...

Dzegùrza i knôp

Dzegùrza jak róża
Ùsmiónô jak słuńce
Cëgónka wëwróża
Pòtkac sã na łące...
Pòtkac sã na łące
Zazdrzec głãbòk w òczë
Swiatã rôz zakrącëc
Widk miłotë zniecëc...

Widk miłotë zniecëc
Co sã stónie płomã
Nie zgarają lëdze
Że më sã kòchómë...

„Że më sã kòchómë”-
Wiater rozwiôc zdążił
Knôp jak malowóny
Dzegùrza jak róża...

Tekstë do mùzyczi Szëmóna Kamińsczégò

Tómk Fópka

Piesnie wanodżi
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Dorada na drogã

Pòjkôj, Synkù, pòkôżã Cë stegnã,
Tã, co prosto prowadzy na swiat
Pòtkôsz lëdzy tam, biédã niejednã
I niejeden mdze wanożny czap...

Nierôz bãdzesz namiszlôł sã w drodze
Kądka jic, chtëren wëbrac môsz szlach
Wiédzkôj Synkù, że pòswiã Cë przodzy
Mòja gwiôzda, bë gòrnią Twą ba...

Czedë czëpë dobãdzesz nôwëższé
A nieznóny człek gôdac mdze – Wë 
Wspòmnij òjca, co wiele lat rëchli
Taczé słowa do Synka béł rzekł:

Pòjkôj, Synkù, pòkôżã Cë stegnã,
Tã, co prosto prowadzy na swiat
Pòtkôsz lëdzy tam, biédã niejednã
I niejeden mdze wanożny czap...
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Na rozchòdnym pòdôsz mie rãkã
Swiôdkã bãdze nóm brzózczi kòruna
Wezdrzã w òczë serca ùdrãką
Pòdzãkùjã za drogã pòspólną...

Na rozchòdnym...

Nie płacz, terô smiéchù nóm trzeba
Co rozgòni kòmùdnoscë blónë
I pòzwòli w klôtce zasztëkac
Lop wseczëców, bò nie ba nóm dóné...

Na rozchòdnym...

Namienioné nie bëło szczescé
Cëchô redosc szła w głosną jadłobã
A wspòmnienié całé sã miescy
Na òdjimkù, dze jesmë ze sobą...

Na rozchòdnym...

Czej Cebie ni ma
Nawetka kropelka deszczu je mòrzã, mòrzã...
Czej Cebie ni ma
Kòżdô sekùńda trwô gòdzënë dłëżi, dłëżi...
Czej Cebie ni ma
Ptôchë swą nótã gùbią w spiéwanim, w spiéwanim...
Czej Cebie ni ma
Kądka móm jic do Ce, Nôwiãkszi Panie, Panie...

Czej Cebie ni ma
Ni móm ju wiãcy pëtaniów...
Panie...

Czej Cebie ni ma

Na rozchòdnym
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Nie mdã robiec nick a nick!
Nôwôżniészi w chëczi piéck!
Mie nie leżi żódnô sla
Taczi ze mie hùlala!

Nie pòmògã starce, nié!
Głëchi jem na jinëch krzik!
Co, że na mie wzérô tak
Taczi ze mie hùlala!

Sznapsu wëpic, dobrze zjesc
Tegò mie sã terô chce!
Tej so pùdã smaczno spac
Taczi ze mie hùlala!

Jak pò smiercë przińdze czas,
Dze mô Swiãti Pioter dac
– Biôj, dze diôbłów żdaje rzma
Taczi z cebie hùlala!

Hùlala
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czas ju nôwëższi sã przëznac
chòc je to smùtné jak ò tim pòmëslec
jô szła bezmionowô i nieznónô
pnącë sã na wësoczich hawsëcach 
przez zarosłą noc
w dniu czedë nie bëło zôczątkù
40 stãpniów minus piãc lat przódë
wësokô stãżëna Strachù
Cemna i Zëmna 
miało sã na wòjnã
prusził deszcz lôł sniég
wszëtkò pôdało
a jem tuwò słuńce nié za baro widza
całim całã 
jem czëła za to ùmierającé gwiôzdë
ale czej jem je czëła tej jem nie czëła
wierzëć jem chca w aniołë
ale czej jem wierzëła gwësnosc znikała
jem ùmierała nigle zdążëła òżëc
z òbecnoscë jem pòsëwa sã w nieòbecnosc
midzë chëczozgliszczama
mrok scekôł mie z nosa
półprzitomno splëgawionô jem wiedza
że gwôłtownosc je kategòrią czasu
nimo to jem naprãżëła sã i zatrzãsła 
jem pòbladła wëchùdła wklãsła
jem spadła kòżdim mòjim dzélkã
tak dokładno na bezgruńt
że jem chca sã jaż przespac wieczno
jem czajiła sã pò zmiartëch nórtach
mòże përznã jem żëła tak czejbë 
to miało cos znaczëc
nimò to jem nie rozmia 
równak dérowac na zawołanié
jem zaczãła przërëchtowiwac sã do pògrzebù 
dëszë ùpadłi na spódk lëstopadnika

dësza ùpadła na spódk lëstopadnika

Hana Makùrôt-Snuzëk

Wiérztë
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minãło 1046 dniów 

minãło 1046 dniów jinëch nigle tamten
jem stanãła za régą pò lepszi czas
jaczi nie nadchôdôł nimò wszëtkò
jem zapùszcza sã w głąb 
przemierzającë séc przëcasnëch kòrëtarzów
jem wcëska pôlce w zżãtą cemnotã
chcącë zrobic dzurã w widze
dërchã dërch nicht nie gasył mégò płaczu
jem widza pògrzebë w niebie 
jem wbija zdrok w dno blónów
i zbiera jem kùszniãca smiercë w nocny czôrnoscë 
tak mòcné że lëpë pãkałë
corôz wëżi jem wrzeszcza
na òbrazach pòtemù przez lata malowa jem 
kòszmarë, jaczé nimò to nie mijałë 
nawetka na zymk
mòje pòrtretë sã ze mie wëszczérzałë
nëkałë za mną wëchôdającé z nich
pòtwòrë ò przekrwionëch slépiach 
i zwłoczi ptôchów
z jaczima jem mieszka w òpùscony
chëczë chòrzała jem na wszëtkò
nôbarżi skarżącë sã na zbòlałą dëszã 
za kòżdim razã
jem spôda deszczã na zemiã
cobë biôtkòwac sã téż ò gòdnosc żôbów
gwôłconëch w jich nielëdzczim strachù
w ten wtórk bólã rozkòpónô
miłota wëzdrzała dlô mie leno za smiercą
w szlachtowni dëszów
ùparto jem wbija òstré pazrë 
w kòżden centiméter skórë òblokłi remionama 
bezradno wëdłëbòjącë splamienia i sromòtã
przenëkùjącë półgłupi strach
całi czas jesz jem òdmôwia lëtaniã do smùtkù 
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Të jes mie dôł

swójsczi lëft,
jaczim mògã
chùchnąc w dim;

swójską ksążkã,
co przenôszô 
w swiat dzëwów;

swójską mòwã,
co skłôniô 
do ùsmiechù mëslów;

swójsczi dzéń
fùl brzadny robòtë;

swòjich lëdzy,
jaczi pòkazëją szëk
w swiece bez szëkù;

swójsczi chléb 
i jegò pôchã...

pisadło,
dzãka niemù
mògã
wërazëc doznanié
nié do òpisaniô.

Të jes to dobrze wëmëslił,
chòc mie sã nié wiedno widzało.

Terô czëjã – 
to je mój czas.

Karolëna Serkòwskô

Wiérztë

dwiérze

mómë dostóną
szansã na nowi spik
zmërgnienié òczów
pò zbùdzenim
pòdzyw malënkù
z wiôldżégò òkna

żëcô
nie òddôwómë
bezswiądno
lózy dwiérze codniowòscë
òstrzégają
za nima wszëtkò
krący sã wkół

załóżmë różewé brëlë
na słuńce
cobë nie stracëc
widu

kòżdą lëtrã
stôwiôj prosto
bë nie zgùbic ùdbë
na sebie

wëplatëjã strach
z jegò kòszlë
żebës w nas
mògła mieszkac
 

24.05.2019 r.

Dzãka
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Małgòrzata Wątor

Móda we wiérztach

Pôcórnica
Białka co lubi pôcórczi

Włosë krótkò òstrzëgłé miała.
Na szëji mô pôcórczi.
Na nogach téż!
Ji kùsô sëczenka bëła bez kòlnérza
A na rãkôwkù miała
kwiatë z krepinczi i
Z czôrnëch perłów!
Wcyg kòlnérzk zastãpiwô
Òpinka farbòwniô jedwôbù.
Pôcórnica,
Pòtrafiła farwòwac płótno 
na wszelejaczé kòlorë.
Tej-sej tak bëło z blewiązką. 
Chtërna mògła przëwiãzac sã
bliskò szëji jak chùstkã pòd brodą. 

Jôrmark dominikańsczi

Żebë gùstowno wëzdrzec
Kaszëbi znelë téż szlipsë.
ë chłopsczi òbleczënk.
Chłop jak 
tak sobie 
wszëtkò dopasëje to
wiedno spòsobno wëzdrzi.
Tedë mòże téż
òblakac so w szlipsë ë
ancuch na miarã 
chtëren wedle miarë  mòże nabëc
na jôrmarkù dominikańsczim. 
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Aleksandra i Dark Majkòwscë

Mòja pierszô Bibliô

Wiôlgô wiara centuriona

Ò słowach i ùzdrowieniach Jezësa gôdelë 
midzë sobą nié leno Żëdzë. W Izraelu bëło 
wnenczas wiele rzimsczich ùrzãdników i żôł-
niérzów, jaczi pilowelë pòrządkù i mielë starã 
ò to, żebë nicht sã nie bùntowôł procëm 
césarzowi. Òni téż bôczno słëchelë ò tim, co 
robił nowi Méster, jaczégò niechtërny zwe-
lë Mesjaszã. Jednym z taczich przedstôw-
ców Rzimsczégò Césarstwa béł centurión 
w Kafarnaùm. Centurión (abò jinaczi setnik) 
béł wódcą wòjska, chtërnémù słëchało kòl 
sto żôłniérzów. Nie béł òn Żëdã i nie wierził 
w Bòga Jahwe. Rozmiôł równak dobrze żëc 
z lëdzama i nawetka zbùdowôł synagògã. 
Lëdze bëlë mù za to baro wdzãczny.
Zdarzëło sã rôz tak, że cãżkò zachòrzôł słëga 
tegò centuriona i niżóden dochtór nie roz-
miôł gò wëlékarzëc. Rzimsczi wódca baro 
chcôł mù pòmòc i pòmëslôł, że wôrt ò to 
prosëc Jezësa. Czedë rzekł ò tim Żëdóm 
w Kafarnaùm, ti pòszlë do Jezësa i rzeklë:
– Pòmóżce mù, Méstrze. Òn pò prôwdze je 
tegò wôrt. Nie wierzi w jedinégò Bòga, ale 
kòchô naji nôród i zbùdowôł nama synagògã.
– Zaprowadzëta mie do niegò. Ùzdrowiã jegò 
słëgã.
Czej bëlë ju krótkò dodomù centuriona, 
ten wësłôł do nich swòjich drëchów, żebë 
pòwiedzelë:
– Panie, jô nie jem wôrt tegò, żebë Wë we-
szlë pòd mój dak. Nie jem téż wôrt tegò, 
żebë z Wami gadac, dlôte jem sóm nie 
przëszedł.

– Widzã, że to baro pòkórny człowiek – rzekł 
Jezës. A drëszë dodelë:
– Centurión jesz prosył, żebë më przekôze-
lë taczé jegò słowa: „Sygnie Wasze jedno 
słowò, żebë mój słëga béł znôwù zdrów”.
Jezës béł tim baro zadzëwòwóny.
– Mùszã wama rzeknąc, że jesz nigdë jô nie 
widzôł i nie czuł, żebë jaczi człowiek miôł 
taką wiôlgą wiarã. A doch òn nie je Żëdã, ale 
pògónã, niewierzącym w Jahwe... Widzyta – 
pòwiedzôł do Żëdów – żebë òstac zbawio-
ny, człowiek ni mùszi bëc Izraelitą. Niejeden 
Żid trafi w cemnicã, gdze nie ùzdrzi Bòga, 
a pògóni z całégò swiata, jeżlë ùwierzą, bãdą 
chwalëc Jahwe razã z wajima prastarkama –
Abrahamã, Izaakã i Jakùbã.
A do drëchów centuriona pòwiedzôł:
– Mòżeta wracac. Ùzdrowiã tegò słëgã 
mòjim słowã.
I tak téż sã stało.

Mal. M. Niebùdek
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Na gòscënie ù farizeùsza

Jeden z farizeùszów, chtëren miôł miono 
Szëmón, rôcził Jezësa do se na môltëch. 
Czedë sedzelë kòl stołu, pòdeszła do nich 
białka, jakô bëła wiôlgą grzésznicą. W rãce 
miała bùdelkã z pôchnącym alabastrowim 
òlejkã. Stanãła przed Jezësã i tak płakała, że 
ji łizë spôdałë Mù na nodżi. Òbcérała te łizë 
swòjima dłudżima włosama, a pózni kùszkała 
Jegò stopë i smarowała je òlejkã.
Farizeùsz Szëmón zdrzôł na to wszëtkò 
i gôdôł sóm do se:
– Ten Jezës je nibë wiôldżim prorokã, a nie 
wié, że ta białka je grzésznicą. To sromòta, 
że pòzwòliwô sã ji dotëkac.
Jegò gòsc ùczuł te cëché słowa i rzekł:
– Słëchôj, Szëmònie, cos cë mùszã pò-wiedzec 
...
– Gadôjce, Méstrze.
– To historiô ò jednym człowiekù, chtëren 
miôł dwùch pòżëczników. Jeden miôł mù 
do òddaniô piãcset denarów, a drëdżi 
piãcdzesąt...
– Jô zarôbióm jednégò denara òb dzéń, tej 
żebë spłacëc piãcset jô bë mùszôł robic i ro-
bic – rzekł głosno jeden z gòscy sedzącëch 
wkół stołu.

– Tim pòżëcznikóm téż bëło drãgò òddac te 
dëtczi – pòwiedzôł Jezës. – Mielë równak 
szczescé, bò czedë ten człowiek widzôł, że 
nie są w sztãdze gò spłacëc, darowôł jima 
i nie kôzôł òddawac.
– To mùszôł bëc baro dobri chłop! – krziknął 
jiny gòsc.
–To prôwda. A terô móm pëtanié do cebie, 
Szëmònie. Jak mëslisz, chtëren z tëch dwùch 
pòżëczników bãdze barżi wdzãczny i barżi 
bãdze kòchôł tegò człowieka?
– Gwës ten, jaczi miôł wiãcy do òddaniô – 
òdrzekł farizeùsz bez namiszlaniô.
– Mie téż sã tak zdôwô – pòcwierdzył jegò 
słowa Jezës. I dodôł:
– Zdrzë na tã białkã. Gôdôsz, że je grzész-
nicą i jô bë ni miôł ji pòzwòlëc pòdchadac 
do sebie. Ale pòmëslë: të mie nie dôł wòdë, 
żebë jô sobie ùmił nodżi pò wanodze, 
a òna òbmiwô je swòjima łizama. Të mie nie 
kùsznął na przëwitanié, a òna dërch kùszkô 
mòje stopë. Të nie nasmarowôł mie głowë 
òlejkã, a òna smarëje mòje nodżi. Ta biał-
ka mòcno kòchô, bò òdpùszcziwóm ji wiele 
grzéchów. A kòmù mało sã òdpùszcziwô, ten 
mało kòchô.
Szëmón sã zawstëdzył tima słowama, bò pò 
prôwdze òkôzôł swòjémù gòscowi mni miło-
të i ùwôżaniô jak ta białka.
A Jezës wiele jesz razy pòkazywôł, że chce 
pòmagac grzésznikóm, a nié jich òbwiniac. 
Gôdôł, że przëszedł prawie do nich, żebë òni 
téż mòglë bëc zbawiony i trafic do nieba.

Mal. M. Niebùdek

Pòtkania  
ze Zmartwëchwstałim

Trzecégò dnia pò smiercë Jezësa, w nie-
dzelã, dwùch Jegò ùczniów szło do wsë, 
jakô sã zwała Emaùs. Bëła òna kòl 11 km 
òd Jeruzalemù, tej mielë wiele czasu, 
żebë pògadac so ò tim, co sã wëdarzëło 
z Jezësã w òstatnëch dniach. Òbczas dro-
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dżi pòdeszedł do nich jaczis chłop i zapitôł, 
dlôcze są taczi smùtny i ò czim prawią.
– Ò tim, co sã stało w slédnym czasu z Jezësã 
– rzekł jeden z ùczniów, co miôł miono 
Kleòfas.
– A co sã stało? 
– Nie wiész? Kò wszëtcë w òkòlim gôdają 
blós ò tim. 
– Nie wiém. Cëż taczégò sã wëdarzëło? – pi-
tôł sã chłop.
– Jezës z Nazaretu, chtëren béł wiôldżim 
prorokã, ùzdrôwiôł lëdzy i mądrze naùczôł, 
òstôł zabiti na krziżu. Wëdelë Gò na smierc 
naji arcëkapłanowie – òdpòwiedzôł Kleòfas.
– A më mëslelë, że to prawie Òn je òbie-
cónym przez Bòga Mesjaszã, chtëren wëbawi 
Izraela òd Rzimianów – dodôł drëdżi ùczeń.
– Kò w Swiãtëch Pismionach je napisóné, 
że Mesjôsz bãdze cerpiôł, a dopiérze pó-
zni pòkôże swòjã chwałã i wiôlgòsc – rzekł 
krëjamny wanożnik. – Mòże Jezës prawie 
dzãka ti smiercë wëbawi Izraela i całi swiat? 
Czedë sã czëtô to, co napiselë ò Nim proro-
cë, to zdôwô sã, że Òn chce ùretac lëdzy òd 
grzéchù, a nié òd rzimsczégò wòjska – tłó-
macził.
Ùczniowie słëchelë i bëlë zadzëwòwóny 
mądroscą tegò dzywnégò chłopa. Czej do-
szlë do Emaùs prosëlë, żebë òstôł z nima na 
noc i jesz kąsk pògôdôł. Òn sã zgòdzył. Se-
dlë razã do wieczerzë, a czedë nieznajemny 
pòbłogòsławił i pòdzelił chléb, pòznelë, że to 
je Jezës. Zarô pò tim zdzinął jima z òczów.
– Kleòfasu, jak to sã stało, że më dorazu nie 
wiedzelë, że to je Méster? Kò nicht jinszi nie 
znaje tak dobrze Swiãtëch Pismionów i nie 
rozmieje jich tak tłómaczëc.
– Téż tegò nie wiém. Chcemë zarô jic nazôd 
do Jeruzalemù i pòwiedzec ò wszëtczim Pio-
trowi i jinym.
A czedë wrócëlë do miasta, nalezlë jed-
nôsce apòsztołów (òkróm Judasza, chtëren 
zdradzył Jezësa) i jinëch ùczniów. Zeszlë sã 
òni razã i gôdelë, że Pón pò prôwdze zmar-
twëchwstôł, bò ùkôzôł sã téż Szëmónowi 
Piotrowi. 

Òb wieczór Jezës zôs przëszedł do ùczniów. 
Ùzdrzelë Gò w jizbie, chòc dwiérze bëłë 
zasztëkóné i nicht nie czuł, żebë chtos je 
òdmikôł.
– Mir wama – pòwiedzôł.
Wszëtcë sã ùredowelë, ale i përznã wërzaslë, 
bò nie bëlë gwës, czë nie widzą dëcha. Jezës 
rzekł:
– Czemù môta w swòjich sercach strach? 
Wątpita, że to pò prôwdze jô? Zdrzëta na 
mòje rãce i stopë: to jô jem. Mòżeta Mie 
dotknąc. Duch ni mô cała ani gnôtów, a jô 
móm. 
A czej widzôł, że dali mają wątplëwòtë, 
pòprosył, żebë delë mù cos zjesc. Pòszmakôł 
përznã rëbë i rzekł:
– Dëchë nie jedzą. Jô nie jem niżódnym 
dëchã. Pò prôwdze jem zmartwëchwstôł.
Dopiérze terô ùczniowie bëlë gwës, że stoji 
przed nima żëwi Jezës. 
Òbczas tegò pòtkaniô nie bëło jednégò 
z apòsztołów – Tomasza. Czej òpòwiôdelë 
mù ò tim, że òdwiedzył jich zmartwëchwstałi 
Méster, ni mógł w to ùwierzëc.
– Jak sóm nie ùzdrzã dzurów pò gòzdzach 
w Jegò rãkach i nogach i nie włożã tam 
swòjégò pôlca, to nie ùwierzã. 
Pò òsmë dniach Jezës zôs pòkôzôł sã 
apòsztołóm. Tim razã béł z nima téż Tomôsz.
– Dôj mie swój pôlc. Mòżesz Gò włożëc 
w plac pò gòzdzach, a rãkã w môl, gdze żôł-
niérz przebił mie bòk – rzekł Jezës.
Ale Tomôsz ju nie chcôł nick sprawdzac. 
Ùwierził zarô, jak leno ùzdrzôł Méstra. 
Pòwiedzôł leno:
– Pón mój i Bóg mój.
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Gail Olsheski

Gail Olsheski ùrodzëła sã 6 gòdnika 1950  r. 
w Killaloe, w kanadijsczim stanie Òntario,  
13 km òd Wilna. Ji rodzëzna tak ze stro-
në matczi, jak i òjca pòchòdzëła z Kaszëb. 
Ji przódkòwie wëemigrowelë do Kanadë: 
w 1858 rokù ze stronë matczi Szczypior/Chip-
pior (kasz. Szczipiór), a w 1872 rokù ze stro-
në òjca Walk/Olsheski (kasz. Walk/Walkùsz, 
Òlszewsczi).
W wiele krajach, pòd mionã Gail Henley 
(bò wëdôwca béł dbë, że taczi lëterac-
czi pseùdonim mòże pòmòc w promòcji 
i marketingù ksążczi), ùkôzało sã tłómaczenié 
ji pierszi pòwiescë Where the Cherries End 
Up, midzë jinszima téż w pòlsczim jãzëkù 
w przekładze Béatë Janiżanczi pòd titlã Co 
się stało z wisienkami (1985). Spitónô, czë 

sã czëje kaszëbską pisôrką, òdrzekła, że jo, 
bò w swòji ksążce òpòwiôdô prôwdzëwą 
historiã, jakô dzeja sã midzë 1950 a 1970 
rokã w kanadijskò-kaszëbsczi spòlëznie, 
a je to cząd òd ji ùrodzeniô do czasu, czej 
z wiôldżima jiwrama sã z ni wëdosta, rojącë  
ò wësztôłcenim i nowim żëcym w wiôldżim 
gardze. „The New York Times Book Review” 
w 1979 r. bédëjącë dokôz Gail napisôł w re-
cenzji, że je to „jeden z nôlepszich debiutów 
rokù. Ò nôbarżi drãdżim dzectwie, jaczé le 
mòże sobie wëòbrazëc. Mùszebné do prze-
czëtaniô”.
Dzysô na nowò pòwrôcô jakno pisôrka 
krótczima òpòwiescama ò Kaszëbach zeza 
òceanu, bë nama przëbliżëc jich kawle w Ka-
nadze.

I. Òpòwiescë i rozskacenia
Tak wiele wëdarzeniów przëchôdô na mësl, 
a nie je nijak wiedzec, skądka òne wszëtczé 
sã wzãłë. 
Do klôsztoru òna szła jesz jakno młodé dzéw-

czã i żëła tam całé swòje żëcé. Nowicjôt 
zaczãła w Pembroke, diecezji naszich klôsz-
torniców i nigdë nie bëła nigdze jindze, nigdë 
téż nie òpùscëła diecezji, a przëbëcé do na-
szi parafii bëło jediną ji rézą pòza klôsztor-

Kaszëbsczé òpòwiescë
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nyma mùrama. A równak, pòd mączkòwóną 
napiersnicą ji habitu, w ritm serca biłë 
pòwiescë. 
W naszim parafialnym klôsztorze nie pòtikałë 
nikògò òkróm nas i sebie samëch, a całé 
noce sã mòdlëłë i niglë pòréńczny wid sã 
rozswiécył, ju zôs bëłë przë mòdlëtwie. Przez 
szkòłowi deptownik më mòglë òbaczëc, 
gdze bëła ji jizba. Leno te nôpòbòżniészé 
miałë swòjã włôsną klôsztorną celã. A bëła 
òna baro skrómnô. Më wiedzelë, że w ti 
jizbie bëło leno môłé łóżkò i wiôldżi krucy-
fiks na scanie. Tam òna wiedno klëczała. 
W swiãta to mògło bëc trzë dni jeden pò 
drëdżim. Wiedzec téż bëło, że czãsto pòscy 
i tedë klëczi nawetka dwanôsce gòdzënów. 
Pòdłoga bëła z délów, czëstô, ale do klëcze-
niô cwiardô. Bezùstôwno nosëła cãżczi 
czôrny habit, do kòstków dłudżi, a pòd nim 
grëbé, czôrné stréfle, chtërne bë mògłë dac 
ùlgã w klëczenim, ale gwësno òna je zjimała, 
bë ni miec pòczëcô winë z tegò ùletczeniô. 
Doch nie chòdzëło ò wëgòdë w tim pòsce 
czë w mòdlëtwie, a nawetka pôra stréflów 
mògła sprawic, że dlô ni to pòswiãcenié 
bëłobë za môłé. 
Habit béł cãżczi, ale nick nie bëło cãżészé 
jak ten metalowi lińcuch, òbwiti wkół 
pasa, z czôrnyma, drewnianyma pôcora-
ma, zwiészający sã wzdłuż ji ùda. Mùszała 
sã zdebło ùdżąc, czej chcała dosygnąc krzi-
ża zaczinającégò różańc, chtëren wisôł ju 
pòniżi kòlanów. Pôcorë bëłë z drewna cypri-
sów ze Swiãti Zemi, bë nigdë nie zabôczëła, 
że z tegò samégò drzewa béł zrëchtowóny 
krziż ùkrziżowaniô. Trzeba bëło mòcë, bë 
cygnąc jednã dzesątkã różańca pò drëdżi, 
z nieùbëtną mëslą, czë bë sã mògło zda-
rzëc, że òpùscy dzesątkã i nawetka tegò 
nie zmerkô, a tej wzdichô z ùlgą pò wszët-
czich piãc dzesątkach. Ale wcyg jesz cze-
kałë dwa pòstãpné różańce pò piãc dze-
sątków do zmówieniô, ale nawetka to jesz 
nie òznôczało kùńca, kò mùszała òdmówic 
różańc jesz rôz przed wieczerzą, pò wiecze-
rzë i przed spanim. Wiedno i wiedno ji pôlce 

przesuwałë jednã kùlëstą pôcórkã pò drëdżi. 
Ten drewniany lińcuch nie béł zjimóny, czej 
klëczała w swòji jizbie. Dali wisôł òbwiti wkół 
ji pasa, corôz cãżészi i cãżészi, a òna bëła co-
rôz słabszô i słabszô òd pòszczeniô. Temù 
prawie drãgò bëło pòjąc, że òna mô tak wie-
le historiów do òpòwiedzeniô.
Òne za czãsto nie gôdałë ze sobą, bò kòżdô 
z nich, a bëłë leno sztërë w klôsztorze, 
mia to samò do zrobieniô. Wszëtczé żëłë 
w swòjich jizbach, mòdlëłë sã i pòscëłë. 
Jeżlë sã pòtkałë w kùchni, tej bëłë zajãté 
robienim kòmùnijnëch hòstiów, jaczé za-
nôszałë bez pòdwòrzé do kòscoła, abò téż 
czëszczëłë statczi, prałë, mączkòwałë, pla-
towałë wôłtôrzową bielëznã i ksãżé albë. To 
bëłë swiãté òbòwiązczi, òznôczającé, że sã 
mòdlisz robòtą. W co dzéń bëłë dwie msze 
swiãté, a w niedzelã trzë. Parafianowie dosc 
chùtkò zbrëkòwelë hòstie, a wôłtôrzowô bie-
lëzna i ksãżé biôłé òbleczenia mùszałë znôw 
bëc próné, mączkòwóné, platowóné, bë bëłë 
wôrtné celebracji, tak jakbë kòżdô zwëczaj-
nô mszô òdprôwiónô kòżdégò zwëczajnégò 
dnia bëła dëcht jak ta nôpierszô abò jak 
òstatnô w żëcym. Tak tej jich robòta ni mia-
ła kùńca. Bëło to w latach piãcdzesątëch, 
wszëtkò bëło robioné rãczno, bez maszinów. 
Kùchniô mùszała bëc wësterilizowónô, nim 
zaczãło sã robic casto. Dali, òstróżno, kòżdi 
swiãti òpłatk trzeba bëło rãczno wëtłoczëc. 
Zaòstałô resztka òpłôtkòwégò casta bëła do-
kładno wëskrobónô i zgarnionô w miskã do 
wmiészaniô w pòstãpné zaczënienié casta 
w klôsztorny kùchni. Swiãtokradztwã bë bëło 
wërzucenié resztków òbczas czëszczeniô bla-
tów w kùchni. Më wiedzelë, że w te wszët-
czé lata nie zmarnowa sã nawetka òkrëszëna 
pòwstałô z òczëszczony mączi wëmiészóny 
z wòdą. Do jich òbòwiązków nôleżało dbanié 
ò swój klôsztór, parafialny kòscół i naszã ka-
tolëcką szkòłã. Ni miałë niżódny pòmòcë ani 
zôpłatë czë òfiarë, a doch nawetka nômiészi 
wek gùrków béł przekazywóny na plebaniã. 
Dlôte më wiedzelë, że to nie bëła kùchniô do 
ùcztowaniô, i téż stądka më bëlë przeswiôd-
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czony, że nôwôżniészim dzélã jich dnia bëło 
klëczenié i mòdlëtwa w swòjich jizbach. Ale 
skądka sã brałë te wszëtczé òpòwiescë?
Tim, co nas tak rozskôcało w nëch òpò-
wiescach, bëła jich ùrzasnota. Më zamie-
niwelë sã w słëch czëjącë, jak straszno 
drãczony bëlë pòwëcygóny z nôbarżi krëjam-
nëch nórtów kòscołów, skłódkòwóny lińcu-
chama, znëkóny jak bëdło i wrzucony w lo-
chë. Ani jednégò ksãdza nie òbszczãdzëlë. 
A bëłë to jich dni òstatné, w za môłëch ce-
lach, gdze nie bëło czim òddëchac – tak za-
czinałë sã ne òpòwiescë. W najim mëslenim 
wòjna bëła czims, co zdôrzało sã gdzes dalek, 
gdzes w swiece, bò më tak pò prôwdze nigdë 
ni mielë nick czëté ò wòjnie, zanim më nie 
pòznelë tëch historiów. Ùmiérający z głodu 
pòjmańcë zjôdelë swòje nokce. Czedë je-
den z ksãżi nalôzł wërzuconą tubkã pastë, 
niglë òstôł zôs cësniony do swòji mãczelny 
celë, chòwôł jã przed strażnikama, cobë 
mù ji przëtrôfkã nie wzãlë, i bë mógł jã dac 
ùmiérającyma z głodu skôzónyma. Dobrze 
wiedzôł, że òna jima pòmòże przedërchac 
chòc jesz jeden dzéń, nawet jeżlë jegò bë 
mielë za to zabic. Jinszi barżi brëkòwelë ti pa-
stë niżlë òn, bò òni sã mòdlëlë ò swòje żëcé, 
a òn za swòjã dëszã, abë nie ùmarła przed 
nim. Czej nalôzł malinczi sztëczk cynë zrobił 
z niegò krziż, a tej na scanach celë wëdra-
pôł nim różańc, i chòc przë kòżdim „Zdrowas 
Marija” pãkałë i łómałë sã krëché gnôtë jegò 
pôlców, dësza nie pãkła. Taczé historie òna 
òpòwiôdała. Zdrigającé òpòwiescë ò chwa-
lebnym pòswiãcenim.
A czej strażnicë rągelë z nich za wëstôwia-
nié samëch se zamiast jinszich rëczącë, że to 
co zrobilë, nijak jima żëcô nie ùretô, ksãża 
stanãlë régą pierszi, bë przëjąc łaskã złożeniô 
òfiarë z se. Skarnie sostrë Therisitë sklëniałë 
bùchą dlô tëch herojów. Òpòwiôdała te hi-
storie z taczim szczescym w głosu, z wiôldżim 
pòdzëwã dlô tëch herojów wòjnë. Bò to bëlë 
herojowie. 
To bëłë drãdżé òpòwiescë czasu wòjnë. Ti 
herojowie pierszi òddelë swòje żëcé. Ùmerlë, 

ale zachòwelë wiarã. Më sã dzëwòwelë, jak 
to je mòżebné, że pò wòjnie jesz jaczis ksãża 
zaòstelë, tak wiele bëło wëbitëch, a tim co 
pò nich zaòstało, bëłë te òpòwiescë. A czejbë 
tëch historiów nigdë nie òpòwiedzała? 
Bëłë to lata piãcdzesąté, a më, ji ùczniowie, 
mielë pò dzesãc lat i chòdzëlë do katolëcczi 
szkòłë Swiãtégò Józefa na Kaszëbach w Ka-
nadze1. 
Më ni mielë zdrzélników ani gazétów. Më 
mielë leno sostrã Therisitã i to bëła na-
sza edukacjô. Òna przeniosła nas w swiat 
òpòwiôdaniów, a prawiła jak natchnionô 
bez Swiatégò Dëcha. Czedë òna zaczinała, 
më czëlë sã dzélã ti wòjnë, më sã grużdżałë 
jak torturowóny katolëcczi ksãża, dotikałë 
szkaplerzów na szëji, òdnôwiałë swòjã wiarã 
wiedzącë, że czejbë ti ksãża żëlë w Kanadze, 
w naszi katolëcczi parafii, më bë òbchôdałë 
sã z nima jak z czims nôswiãtszim na swie-
ce. Czarzëła nas tima òpòwiescama i roz-
skôcała nasz rozëm. Më téż chcelë rozmiec 
kôrbic z taczim kùńsztã, jak òna. To bë bëło 
błogòsławiéństwã òsygnąc taczé zôwzãcé 
w òpòwiôdanim historiów, a tej pòwiedzec 
chòc jednã jak òna i ùmrzéc. W ti cëchi 
szkòle môłi kaszëbsczi spòlëznë, më pòznałë 
narracje ò òdwôdze pòjedincznëch lëdzy, 
taczich jak më, chtërny równak stracëlë 
żëcé chcącë òstac wiérnyma swòji wierze. 
Z naszégò môłégò zôkątka Kaszëb tak prawie 
wëzdrza historiô drëdżi swiatowi wòjnë.

Dolmaczënk: Stanisłôw Frimark
Kòrekta: Bòżena Ùgòwskô

1 Pòzwa włôsnô: Kaszuby – òbéńda w Kanadze.
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Do te wtrącyl sã Stach, że co to za matka, 
chtërna nie dbô ò swòje dzecë, żebë nie 
chòdzëlë jak szôtornicë. Kò sromòta jemù je 
i nick wicy!
– Sromòta to mie je za ce! – rzekla zner-
wòwónô Sala i trzasla dwiérzama. Szla do 
robòtë. Dzéwczãta sadlë do aùta i Stach 
z nima jachôl. Nie wezdrzôl nawet na Salã. 
Bél òbrażony. Ta zascygnã sã na drodze kòl 
plëtë. Wëjã z taszë grzebiéń, ùczosa klatë we 
wiôldżi kòk, spiã gò szpangą ze strzrébrzną 
jaskùleczką i ùmalowa so lëpë. Pòprawila 
kòlniérz kòl bluzczi i zmienila kùrpë. Wlazła 
na pòcztã ùsmiónô i fòrsz. Nie da pòznac, co 
czëla, że sã znerwòwa, że ni móże sã za baro 
strojëc, bò Stach zarô sã ji czépiô. 
Przezdrza lëstë. Jeden bél do Jignaca, to 
lëst pòlecony, z gminë. – Same nudë! – rze-
kla do se Sala, chtërna jakbë òczekiwa ja-
czis krëjamnotë w tëch cëzëch pisemkach. 
Czegòs, co bë zbùdzëlo ji mëslë do sznëkro-
waniô i domiszlaniô. Milotë zakôzóny, cëchò 
zamkli w papierową kùwertã, czegòs, co bë 
jã òderwalo òd ji szarégò żëcô.
Bãdącë w Mòkrëch Rënach nie òmieszka 
wstąpic do stôri, ale dwiérze tim razã bëlë 
zasztëkóné. – Pewno sã kapnã, że jô w ji rze-
czach sznëkrowa – zawstidza sã Sala i cza-
dzëla do Jignaca. Wlazła na kamiané trapë, 
chwôca za klómkã, ale nie zaklepa. Stanã 
w dómie i czëla wërazné chlopsczé czëtanié. 
Ùchilëla dwiérze, żebë lepi rozmiec słowa. 
Dolecalo jã, że òbloka sã misterno w nã 
nową sëkniã, że mia różewé kùrpë òbszëté 
kôlpim pùchã, że na bôce ùkriwalë sã i ce-
szëlë z kòżdégò zéńdzeniô… 

Kristina Léwna

Wnetka ptôch
dokùńczenié

Zdradzyl jã ji smiéch, bò czëtający pòlikôl 
„s” i miast tegò dôwôl „c”. Wënôdgrôdzôl to 
jegò tembr glosu, ale nimò to smiészno to 
Sali w ùszach brzãczalo. 
Czej czëtanié ùcëchlo, zmiésza sã. Nie wie-
dza zrazu, jak sã mô wëtlómaczëc. Wëjã lëst 
i rzekla, że tu a tu trzeba sztrëknąc, że to 
z gminë i że pewnie chòdzy ò pòdatczi.
Jignac òdlożil ksążkã, a na zéslu sedza jegò 
sąsôdka, chtërna ùcëszëla sã do brifczëny. 
– A móże wlézesz dali? – zapita sã stôrô. – 
Òdpòczniesz i napijesz sã kawë – doda.
Sala rôd bë weszla, ale czeka na zaprosze-
nié ze stronë gòspòdôrza. Ten òbòjãtno we-
zdrzôl, a nym czasã stôrô ju nastawila top 
z wòdą. 
Jignac nie bél ani stôri, ani mlodi. Ni mògla 
gò òkreslec co do wiekù. Nie chca sã na nie-
go zdrzec, ale òczë same dërch ji ùcékalë 
w jegò stronã. Miôl zrobialé rãce i mòdré 
òczë. Biôlé zãbë letkò wësëwalë sã spòd za-
roslëch lëpów, co wëdôwalo ji sã wôrt przëz-
drzeniô. I te wlosë: trochã dludżé i sëwé, 
chtërne òn ùglôdzôl i zacygôl za ùszë. 
Sala wezdrza na ksążkã: Emma Bovary G. 
Flauberta. Zna tã historiã. Lubila Emmã i ji 
bëtnosc. Pamiãta, że sama krzëcza, czej ta 
najadla sã trëcëznë, że widza, jak Karól rwie 
so klatë z bezradnoscë, jak môlô Berta pó-
zni òstôwô sama, jak to wszëtkò rozpadlo sã 
przez wiôldżé Emmë jiwrowanié. Ta ksążka 
bëla dlô ni przestrogą i gôda, jak nie nôleżi 
sã férowac, jak chlopi są próżny i samòlubny. 
Ale czejbë pòkòcha kògòs tak jak Bovarka, tej 
nie wié, czë calo zapanowalobë nad rozëmã? 
Póczi co, ni mia taczich ùtrapieniów. 
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Pila kawã i cekawò òbzéra scanë. Stôrô 
chca zagadac i pita, co we wsë je czëc. Sala 
òpòwiôda ò różnëch ògrodach, o tim, że sã 
terô wszëtcë szëkùją do wakacjów, że pla-
nëją rézë, że kùpiają latné lómpë… Na kùńc 
doda, że sama téż bë so gdzes wëjacha.
Jignac gôdôl ò RPA, ò Namibii, ò Syberii… 
Sala pòlika kòżdé jegò slowò. Mitkòsc glosu 

wchôda w ji mùsk. Òpòwiôdôl tak cekawie, 
że bialka wnet widza wszëtczé zwierzãta 
i czëla glosë wëdôwóné przez ptôchë. Gòrąc 
sluńca wëdowa ji sã czims baro dobrim, 
a sëchòsc w gardle normalnym dlô tamtëch 
strón zjawiskã. Chlód Syberie nie znobil ji 
mòcno, le malowôl tamten sëri, ale farwny 
swiat.
– Mómë jesz jednã ksążkã – wtrącëla stôrô, 
przeriwając Jignacowi. – To Hemingway 
i jegò zwón. A të wiész, co òn tam szrajbnąl 
na samim zôczątkù, że wszëtczim nama bije 
zwón. „Nigdë nie pëtôj, kòmù bije zwón, bije 
òn tobie”1 i kòżdémù, chto ùmar. Temù jô 
sã wiedno mòdlã, czej czëjã jegò brzãczenié. 
I wiém, że na mie téż to przińdze. 
Pózni stôrô òpòwiedza, że ksążczi òstawila 
letniczka-malôrka, chtërna kòl ni bëla pôrã 
niedzel. Zabôcza ò nich i tak òni je zaczãlë 
czëtac. Znają ju je wnet z glowë, ale za 
kòżdim razã zamiszlają sã w tëch samëch 
môlach, i za kòżdim razã jinaczi widzą te do-
brze jima znóné òbrazë.
– Jô ju mùszã jic, bò czerownik zôs mdze 
markòtny – rzekla Sala i sã pòdniosla do 
dwiérzów. Jignac téż wstôl. Òdprowadzyl jã 
do pórtë i òna so gò òbezdrza. Wëdôwôl ji 
sã miészi przë stole i nawet jakbë miôl ta-
czi môli pùczel, ale terô prze nym ploce 
stojôl wëproscony i wësoczi. Zalożil na plot 
gùmòwé òbrëmié, chtërne przëtrzimiwalo 
pórtkã.
Sala sã nie òbzéra, chòc wiele jã to kòsztalo. 
Cekawòsc tegò czlowieka mòcno ji dokùcza.
Szla prosto i wònia calą bòkadosc zaczina-
jącégò sã lata. Zelonosc lëstów nastroja jã do 
spiéwów i chùtszégò przebieraniô szpérama.
Òtemkla dwiérze do swòjich chëczów i dole-
côl jã smród przëpôlonégò miãsa. – To pew-
no Stacha robòta – pòmëslala. – Zôs gôdôl 
przez telefón i zabôczil do tegò zazdrzec. 
Nie milëla sã. Wszãdze leżalë sztëczi przë-
pôlonégò jedzeniô. Szpinie bëlë òbchla- 

¹ E. Hemingway, Komu bije dzwon, Warszawa 
1957, s. 5 (tłómaczenié swòje).
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póné sëtim tak mésterno, że jich nie pòzna. 
Dzéwczãta sã biôtkòwalë, a òna wzã sã do 
sprzątaniô. Nôprzód wëniosla mòkré kùrpë 
chlopa, chtërne stojalë na samim wléze-
niu, pózni jesz jegò nogawice – namiklé 
i smierdzącé – chwôca dwùma pôlcama 
i zaniosla do praniô. – Jak móżna bëc ta-
czim niedoczegùsã? – zmrëcza pòd nosã 
i wëklôda, i wklôda skòrëpë. Scéra i zamiô- 
ta, ale ji mëslë dërch òdtwôrzalë Jignaca: 
sztëczk pò sztëczkù, slowò pò slowie, cëché 
i niewërazné, spòkójno wléwalë sã ji jesz rôz 
w ùszë, jakbë jich nie chcalë zgùbic. 
Pòdeszla do swòji szpinie i przerzuca lómpë. 
Nie nalazla tam nick, w co mòglabë sã òbléc. 
Pòstanowila, że pòjedze do miasta, że ju czas 
wërzëcëc te stôré, znoszoné klédë i kùrpë, 
że mùszi so cos kùpic. Chca téż jesz rôz lezc 
do Jignaca, ale doch ni mia za czim. Nicht 
do niegò nie pisôl: ani kôrtków, ani lëstów, 
blós ti z gminë, ale to bëlo malo. Sama sã 
zmùsza, żebë cos pòdrzëcëc, żebë zrobic 
sobie sprawã. – Móże weznie ùlotczi i ga-
zétë? – mëslala i to wëdôwalo ji sã nôbarżi 
sensowné, ale pózni òdwróca òczë i klepa 
sã pò lësënie: – Chto z nich brëkùje elek-
triczną szczotkã do zãbów abò òdkùrzacz do 
aùtółów, czej òni ni mają aùtów! Głupiô! – 
rzekla do se, ale mëslë ji stateczno mërgalë 
przë pòdjãtim rôz pòstanowieniu: òdwiedzëc 
jesz rôz, zagadac, nawzerac sã!
Reno zôs ten sóm trzôsk: dzéwczãta nie 
chcalë wstac. Nie pùdą do szkòlë, bò ju nicht 
w czerwińcu tam nie lazy. Jak twierdzëlë: 
„To sã jima nie òplacëlo!”. Wrzeszczenié 
i szukanié ruchnów… Sala zamkla dwiérze. 
Na òdchòdnym doda, żebe robilë, co chcą. 
I wëszla. 
Jaż Stach sã zerwôl. Podrapôl sã pò lepie 
i pòdcygnąl bùksë. Nie spòdzéwôl sã tegò. 
Dzéwczãta zresztą téż. Ùspòkòjilë sã i zaczãlë 
letkò rëchtowac do szkòlë.
Sala bëla ju w robòce. Pózni planowa rézã do 
miasta. – Nie przëjadã tak chùtkò dodóm! – 
pòstanowila. Czeka na przëstónkù, jaż wszët-
cë lëdze sã ji ju ùklonilë i spitelë, gdze òna 

rëmô? Ta òdpòwiôda, ale taczim pólslowã, 
òd niechceniô, blós tak, żebë delë ji pòkù. 
W miesce długò wanożëla òd jednégò krómù 
do drëdżégò. Mierzëla klédë, bótë, blu-
zë, jaczi… Przezéra sã dlugò w krómòwëch 
szpéglach. Dobiera rzemienie, órindżi i bro-
sze. Wëglôdza sztofë i òbrôca sã wkól. Nie-
chtërne krómòwé to nerwòwalo, jinszé 
zdrzalë, ùdôwającë zaczekawienié. 
Przëjacha pózno. Stôrô ju żda na niã i ni 
mògla sã nadzëwòwac ji letkòmëslnémù pò-
stãpòwaniu. Jak mògla jachac i nie zając sã 
dodomã, gdze żdają glodné dzecë? 
Sala wëjã swòje sprawùnczi. Pòkôza stôri 
co i za ile. Ta wzéra cekawò z òtemklą gãbą. 
Na kùńc da stôri nowi szërtuch w drobné, 
mòdré kwiatë. Bialka chwôca gò chcëwò 
i òblekla. Stanã na strzódkù jizbë i wzéra za 
szpéglã. Wtim wlôz Stach. Zmrëczôl cos pòd 
nosã, że jich nie je stac na taczé marnowa-
nié dëtków, że lepi dzecóm bë co kùpila jak 
sobie – strëszi bialce, chtërny i tak wszëtkò 
równo leżi. 
Nôprzód Sala mëslala, że chlop to gôdôl do 
mëmë, bò widzôl cédel z ceną na nowim 
òbleczeniu, ale chùtkò zmerka, że ta gò wca-
le nie interesowa, blós òna – ji férowanié 
i „nieòdpòwiedzalné gòspòdarzenié”.
Éwa téż zlazła na dól i zaczã sznëkrowac w ji 
sprawùnkach. Përznã przez zôzdrosc smia sã 
z ny abò ti rzeczë, ale pózni òdklôda jã na 
wiéchrz zófë. 
Reno Sala sã wëstrojila. Długò czosa klatë, 
ùpina je i rozpina, rôz bél to kòk, drëdżim 
razã zakrąconé loczi. Sama nie wiedza, jak 
wëzdrzi lepi? Ùmalowa lëpë i szarim pùlwrã 
pòcëgnã pòwieczi. Bëla fardich. Mògla lezc. 
Stach wzérôl na niã spòd lepa i nie wërzek 
ani slowa. 
Zalazla na Mòkré Rënë do Jignaca. Òbeszla 
bùdinczi i zadzëwòwónô ùzdrza, że nikògò 
nie bëlo doma. Szla pòd szasé. Mia spù-
szczoną glowã. Tëli sã doch namãczëla, żebë 
sã tu dostac. Mùszala specjalno wëslac mai- 
la, żebë ji przeslalë òfertë z ògrodowima sa-
pétama, pózni to jesz wëdrëkòwac i… I nic! 
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Nikògò nie bëlo. – Szkòda! – pòmëslala i żôl 
ji sã zrobilo sami se, że chòc ni mô wiele cza-
su, to jesz sã tak sama dôwô nabrac. 
Ale pòd kùńc lączi ùczëla zôs mitczi glos 
Jignaca. Sedzelë ze stôrą na grëpie sana 
i òdpòcziwelë. Stôrô pòdniosla sã zdzëwio-
nô. Nie zabédowa ji tim razã, żebë so sadla. 
Blós Jignac wezdrzôl na niã i zmierzil jã òd 
glowë do stopów.
– Dobrze waji widzec! – òznajmila za-
wstëdzonô Sala i wëjã ze swòji taszë lop 
wëdrëkòwónëch reklamów. 
– Të sã nie darwa fatëgòwac! – rzekla stôrô. 
– Kò më i tak wiele nie brëkùjemë. 
Sala chca, żebë òni jesz cos rzeklë, ale żódno 
z nich nie pòdejmòwalo témë. Pòżegna sã 
i lazla pod dodóm. To nie bél ji dobri dzéń. 
Jignac jã zbél, chòc pò jegò wezdrzeniu 
mòglabë sã sejmikòwac, że rôd jã widzôl 
i prawie ta mësla doda ji përznã òdwôdżi, 
abë na drëdżi tidzéń zôs sã tam wëpùszczëc. 
Tim razã przërëchtowa cali lop katalogów 
z biórów rézowëch, chtërne to nibë na 
pòcztã przesélają. Dokracza do Mòkrëch 
Rënów i czadzëla pòd chëczë Jignaca. Ten, 
kù ji wiôldżi redoscë, bél sóm. Zabédowôl, 
bë so sadla. Òna rôd skòrzësta z zaprosze-
niô. Chlop przëniós ji taskã wòdë, a Sala 
pòpròsela, żebë ji pòczëtôl ò Emmie. 
Nôprzód sã òpiérôl, ale dôl sã przekònac. 
Czëtôl, jak Léón zerwôl z wastną Bovary, jak 
òna krzëcza i mgla na przemión.
Sala pòlika slowa. Spùszczëla na òczë swòje 
czôrné brële i ùkriwa wzrëszenié. Pózni sã 
pòdniosla i rzekla, że na dzysô ju sygnie, że 
za tidzéń zôs tu wléze. Jignac sã zgòdzyl i to 
jã baro ùceszëlo.
Ale za tidzéń nie żdôl na niã chlop, le jegò 
sąsôdka, stôrô bialka, ò chtërny Sala wiedza 
blós tëlé, że mieszkô sama, i że mô doma 
kropielniczkã, brële i òdjimk z jaczims nie-
znónym ji czlowiekã.
Stôrô nie bëla ùprzejmô, ale zaprosa Salã do 
bëna. Widzec, że zna dobrze kòżdi nórt w Ji-
gnacowim bùdinkù.
– A terô zdrzë! – rozkôza stôrô i wskôza na 

scanë, na chtërnëch wisalë òbrazë, jaczich 
jesz Sala nie widza. Mòkré Rënë, jakbë 
w òdjimkù. Wszëtkò w nômiészich sztëcz-
kach – lëstë i ptôchë, wòda, zdebla trôwë, 
kwiatë, chëczë i malwë… Kò wszëtkò jak 
żëwé. Na niechtërnëch bëla bialka w dludżi, 
latny sëkni i rozpùszczonëch, czôrnëch kla-
tach. Òsoblëwô to bëla pòstac, jak z reklamë 
abò pierszich strón nëch farwnëch gazétów 
dlô bialk. 
– Czë òna je do ce pòdobnô? – spita drist-
no stôrô i nie żdającë na òdpòwiédz, rzekla 
sama, że nié! A të wiész, że chlopi mają swój 
jeden ùlubiony tip bialczi – jak widzy mù sã 
blondina, tej mdze szukôl taczi, jak brunetka, 
tej taczi, jak grëbszô abo miészô, abo wik-
szô czë rudô… zresztą, co jo mdã ce ùcza? Të 
doch jes dosc stôrô w lepie i sama to wiész 
lepi òde mie! 
Rzekã to prosto: të nie jes w jegò tipie! I nie 
ważë sã wcale gò ùwòdzëc, bò jô jem ju za 
stôrô, żebë gò z nëch ùdrãków milotë retac! 
Czej ta gò òstawila: malôrka-artistka, pińda 
jedna, co to z niejednégò pieca mia chle-
ba jadlé, tej jô mëslala, że serce mù z żalu 
pãknie. Nie spôl i nie jôd, jaż wëbòlôl sã cali 
i wëkùrowôl, ale co scyrz zaszczekô, òn sã 
pòdnôszô i czadzy do òkna, bò mô nôdzejã, 
że òna do niegò wrócy.
To bél biés òd bialczi, tak miodno gôda, że 
tu na Kaszëbach taczé widoczi, że òna bë so 
rôd sama òsedlëla tu na wiedno, że to rôj 
dlô ji artisticzny dëszë… Lga prosto w òczë. 
Delikatné to bëlo i paskùdné zarazã. Ni mialo  
wiôldżi sromòtë. Chòdzëlo rozebloklé pò 
lące, a Jignac stracyl dlô ni lep. Dôlbë żëcé 
za niã, ale òna zebra sã jednégò pòrénka 
i òdeszla. Co pò ni òstalo, to të widzysz: 
òbrazë i ne dwie ksążczi.
Sala chca sã bronic, ale stôrô nie da ji dónc 
do slowa. – Jô doch nie jem slepô i widzã, 
co të sã môsz ùdbóné! Czë wama nie je 
sromòta! Z nyma piczkama nie wiéta co zro-
bic! Të môsz doch chlopa! Kòchôj gò! A nié 
dërch tu lézesz! Je òn cë zbrzëdli? Bò mie 
sã zdôwô, że to nie je tak, jak të so mëslisz? 
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Twòje ùcechë i ùwòdzenia... To sã wnet 
wëdô! A tej co të zrobisz? 
Stôrô wëcyga nôczôrniészé òbrazë z mëslów 
Salë. Òna sama mia je schòwóné gdzes 
glãbòk w niepamiãcë, chòc òdzéwalë sã 
czasã do ni, to je ùpicha jesz glãbi, ale terô 
czëla sã jak kòl psychiatrë, chtëren wëcygô 
nôcemniészé rzeczë, ò chtërnëch pacjent bë 
chcôl mù rzec, ale sã bòji abò nie chce ò nich 
pamiãtac. W ti stôri bialce òdezwa sã jakôs 
wiôlgô przeniklëwòsc. Sztótama przëpòmina 
zajadlégò scërza, chtëren wëcygnąl stôrą 
szmatã i pòniewiérô jã we wszëtczé stronë. 
Sala czëla sã jak na kòdra i môchnã rãką. Ni 
mògla tegò strzëmac. Nëka pòd dodóm. – 
Jak chùtkò i bez żódny ògladë ta stôrô roz-
dzarla ji pòwiesc, chtërnã òna so szëla kôrt-
ka pò kôrtce, dzéń pò dniu… – żalowa Sala, 
bò nie òstalo ji nick. Ni mògla tego zlépic. 
Krzëcza. Zatika ùszë rãkama, ale slowa stôri 
wrôcalë. Òbùdzoné sëmienié ni mòglo sã 
ùspòkòjic. Jaż Stach dôl na niã óbacht i spi-
tôl: „Co sã stalo?”.
Żebë òna chòc përznã mògla kòchac swòjégò 
Stacha, bëlabë jiną bialką, a tak co? Co òna 
za to móże? Jignac dôwôl ji spòkój i szczescé. 
Chca, żebë tak òstalo. Wiele razë w mëslach 
pakòwa swòje sapéta i sã do niegò wpro-
wôdza. Wiele razë widza téż swòje dzéwczãta 
i czëla glosë pludrëjącëch ò ni lëdzy. Sama 
nie wiedza, co bëlo gòrszé, ale chëba to, że 
sã bòja. Bòja sã zmienic swòje żëcé. Zabra-
kło ji òdwôdżi. Zaslónianié przësëgą kòscelną 
wëdôwalo ji sã za slabé, abë ùretac ji dëszã. 
Marzëla, żebò òstac ptôchã, tej wszëtkò 
wëdôwalobë sã ji lepszé, prostszé i sensow-
né, ale to nie bëlo mòżlëwé. 
Stach pòslôl pò tescową, rzek, żebë zarô 
przëszla, bò Sala mô abò co pòżarté, abò òn 
sóm nie wié? Mô rzëcëc wszëtkò i tu przëcza-
dzëc! – nakôzôl Éwie, a ta, chòc niechãtno, 
wëkòna pòlecenié tatka.
Nie zawaralo to długò, a ju mëma bëla na 
pòdwòrzu i òd dwiérzi zawòdzëla, jakbë bél 
chto ùmarli. Sala ji nie wpùscëla do jizbë. Ta 
sã dopitowa, czë móże jã chto napôd abò 

co? Na kùńcu sã spita, czë je w cążë.
Stach òdpòwiedzôl z dolu, że to nie je 
mòżlëwé, bò chëba, że in vitro!
Nym czasã na pòdwòrzu zacząl ùjadac pies. 
W pórtce stanã stôrô z Mòkrëch Rënów. Sala 
òdcygnã gardinã i zaniemówila. Stôrô bialka 
szuka ji mùtrë. Mia z nią do pògôdaniô. 
Widzec bëlo, że sã znalë, co zdzëwilo zdrzą-
cą na nie Salã, bò chùtkò so wspòmnia, że 
czej gôda o ny kùńcowi chëczi w Mòkrëch, 
ji mùter przékòwala, że nikògò taczégò nie 
pamiãtô. 
Bialczi szlë do drzéwiany altanë ùstawiony 
prosto przed Salënym òknã. Ta nie dzyrżëla 
sã zlezc w dól, ale mia dobré widzenié na to, 
co we westrzódkù latnégò bùdinkù sã dzeje. 
Stôrô z Mòkrëch wëjã z taszë kropielniczkã. 
Sala jã pòzna, bò to ta sama, chtërnã òna 
wònia kòl ni doma. Ji mùter wëmachiwa 
rãkama. Sala ùchilëla òkno. Z ògrodu dolati-
walë jã jaczés pólslowa: ò Niemcu, co kòchôl 
mëmã, o tim, że ji ópa sprowadzyl tam Ru-
sków, a to ju bél kùńc wòjnë, że zgwôłcyl 
kògos, że ta bëla nieszczestlëwô, òd pòmiotu 
niemiecczégò dërch jã werąpialë… 
Stôrô Szwabinô wëmachiwa rãką, że ni mô 
nick z tim do ùczinkù, że sama bëla dzeckã, 
że nick nie wiedza…
I trzëmôj jã doma! – nakôza stôrô z Mòkrëch 
i òdeszla.
Szwabinô sedza, jakbë jã cos zamùrowalo. Ni 
mògla wlezc na slowò. 
Sala pòdleca do ni, czej zmerka, że „gość” ju 
je sztëk za brómą.
– I co të robisz? – zapita sã Szwabinô 
z taką pògardą w òczach. – Mô to cë rozëm 
òdebróné? Féruj doch sã tak, jak nôleżi! – 
doda i szla smùtnô dodóm.
Sala òsta sama. Wszëtkò na niã wërzucëlë, 
ale nie wiedza, czemù? Co òna taczégò ro-
bila? – pita sã sebie pò cëchù. – A òne, te 
dwie? Jaczé krëjamnotë mają? Móże wikszé 
jak òna? 
Nicht nie òdpòwiôdôl. Ptôchë ùcëchlë, blós 
Éwa pùszcza glosno mùzykã.
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Witôj! Jô jem Paùlëna. 
Móm 11 lat. Rôd spé- 
wóm, czëtóm ksąż-
cz i ,  kòchóm môłé 
pùjczi,  ale nôbarżi 
w swiece widzy mie sã 
pòznôwanié nowëch 
môlów.
– Klasowé wanodżi? – 
baro je lubiã!
– Wëjazdë za miasto 

ze starszima? – to je cos dlô mie!
– Piechtné rézë pò lasowëch stegnach? – ni 
mògã sã doczekac!
Ju w trzecy klase jô so ùdbała, że jak bãdã 
dozdrzeniałô, to òstónã prowadnikã i pilotã 
wanogów. Chcã pòkazëwac jinszim, jaczi naji 
swiat je czekawi i bëlny. Jô pòznała ju wiele 
nadzwëkòwëch môlów i przeżëła czile cze-
kawëch przigòdów. Ò jedny z ni chcã wama 
dzysô òpòwiedzec!
Łoni mòji starszi ùdbelë so, że pòczątk lato-
wëch feriów spãdzymë nad kaszëbsczima 
jezorama. Më pòjachelë całą familią (mòji 
starszi, jô i mój młodszi bracyna Krësztof) na 
Gôchë.
Terô wierã mëslita nad tim, co to są Gôchë? 
Ju wama gôdóm! To región na Kaszëbach, 
jaczi je w gminie Lëpińce, w bëtowsczim 
pòwiece. Na tëch terenach je wiele la-
sów i jezór. Zemie są tam baro piôszczëté, 
ale nie felëje łąków i pòlów. Na Gôchach 
gbùrzë czãsto mieszkają na tak pòzwónëch 
pùstkach. Stôwiają chëcze krótkò swòjich 
zemiów, ale dalek òd wikszich wsów. W ta-

Aleksandra Majkòwskô

Òpòwiém cë ò jednym zabëtkù...

Na Gôchach czim prawie gòspòdarstwie më spãdzëlë całi 
tidzéń. Jesmë mieszkelë blëskò lasa. Më ni 
mielë internetu ani telewizje! Pò ògardze 
chòdzëłë kùrë i skôkałë trusë. Na sprawùnczi, 
do nôblëższégò krómù, më mùszelë jezdzëc 
pólnyma drogama wnet 10 kilométrów.
– Całi tidzéń bez internetu? I të jes nie 
ògłëpiała? – mòżeta zapëtac.
Je wiedzec, że nié! Jô miała wiele zajãców 
i  nie sygło mie nawetka czasu, żebë 
òtemknąc swòjã lubòtną ksążkã. Przeżëła 
jem téż jednã magiczną przigòdã. Terô wama 
ò ni òpòwiém...
W dodómkù na Gôchach jô nalazła kôrtã 
òkòlégò. Jem jã przesztudérowała i trzecégò 
dnia ùrlopù jô namówiła starszich na 
piechtną wanogã. Najim célã béł dzejający 
jesz stôri młin w Hamer Młënie, zwónym 
w òkòlim prosto Hamrã. Bez problemù je-
smë tam doszlë, zbiérającë òb drogã pësz-
né jagòdë. Òkòma młëna płënałã rzéka. Më 
sedlë na ji brzegù, żebë òdetchnąc. Kôrtã jô 
pòłożëła na trôwie. Czedë jesmë chcelë wra-
cac dodóm, jô òdkrëła, że kôrta zdżinãła!
– To gwës Krësztof sã nią bawił, a pózni jã 
zgùbił! – jô zaczãła òbwiniac bracynã.
– To nié jô! – bronił sã Krësztófk. 
– I co terô? Jak wrócymë dodóm? Ni mómë 
kôrtë ani telefónów z nawigacją – rzekł kąsk 
wërzasłi tatk.
– Jô wama pòmògã – jesmë ùczëlë cëchi i pi-
sklëwi głos. Nôgle stanął przed nama môłi 
knôp. Wëzdrzôł kąsk jak... Pinokio.
Pòwiedzôł, że sã zwie Chòjnowi Môrcën. 
Wëtłómacził, że mieszkô tu òd wiele lat. 
Miôł czedës tatka, chtëren gò wërzezbił, ale 
terô je ju sóm i pòmôgô lëdzóm w pile, jakô 
je terô w Hamer Młënie. Rzekł téż nama, 
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że najã kôrtã ùkradłë krôsniãta. 
Kôzôł nama nalezc w lese Bòrową 
Cotkã, chtërna pòradzy, jak 
mòżemë wińc z tegò lasa.
Më ze zdzëwieniô ni mòglë rów-
nak rëgnąc z môla...
– Môłi, drzéwiany i na dodôwk 
gôdający knôp? Co to za szpòrtë?
Ale to nie bëłë szpòrtë.
Bòrową Cotkã jesmë nalezlë zarô 
pò wéńdzenim do lasa. Zaprowadzëła naju 
do drzéwianégò kòscoła w Bòrzëszkach (na 
Gôchach gôdô sã: Bòrëszkach).
Òb drogã szedł z nama Chòjnowi Môrcën. 
Më bëlë ùmãczony i kąsk wërzasłi. Słuńce 
mòcno grzało, ale stëdzył naju lubczi wiater.
– To Szëmich. Ùkôzka, jakô sprowôdzô 
taczi bëlny wiaterk. Wierã Bòrowô Cot-
ka pòprosëła gò, żebë nama dôł përznã 
òddichnieniô – wëtłómacził drzéwiany knôp. 
Zarô jem sã pòczëła lepi i barżi redotnô. Jô 
zaczãła nawetka rwac kwiatë z pòla, jaczé 
bëło kòl drodżi. 
– Nie dotëkôj tëch kwiatów. W pòlu mòże sã 
tacëc Żëtnô Baba. Je baro niebezpiecznym 
strôszkã – rzekł mie Môrcën.
W ti chwilë tatk dozdrzôł, że cos sã rëszô 
w żëce. Wërzasłi më zaczãlë ùcekac. Je-
smë biegelë długò i zatrzimelë sã do- 
pérze w Bòrzëszkach. Zarô jesmë weszlë 
do tamecznégò drzéwianégò kòscoła pw. 
sw. Môrcëna. Bënë jesmë sã ùspòkòjilë 
i zaczãlë pòdzëwiac wëstrojenié. Tatk béł 
òczarzony architekturą ti swiãtnicë. Do-
zdrzôł parłãczenia balków zwóné „jaskùlczim 
ògónã”. Mëmka òbzérała rzezbioną ambónã. 
Dała bôczenié na to, że je nad nią baldach, 
a na nim herbë tuwòtészich rodów. Na szcze-
scé jô miała przë sobie fòtograficzny aparat 
i zrobiła czile òdjimków. Terô mòżemë zba-
dérowac, do kògò òne nôleżą. 
Jô z Krësztofkã pòdzywiała jiné rzezbë. 
Nôbarżi widzała sã nama pieta. Je to rzezba, 
jakô przedstôwiô Matkã Bòską trzimającą 
na kòlanach ùmarłégò Jezësa. Ta z kòscoła 
w Bòrzëszkach je òsoblëwô. Marija pòdnôszô 

rãce do górë, do Bòga. Je to 
znak mòdlëtwë. A Jezës je 
taczi malinczi jak dzecątkò. 
W ksążkach pietë wëzdrzą 
czësto jinaczi. Są kòmùdné i je 
widzec na nich wiele cerpie-
niô. Tuwò Matka Bòskô zdôwô 
sã spòkójnô, a mòże nawetka 
përznã sã ùsmiéchô.
Òbzérającë bënë kòscoła 

më zabëlë ò najim strachù i ò kaszëbsczich 
strôszkach. Chòjnowégò Môrcëna téż ju nie 
bëło. Gwësno wëszedł krëjamkò i wrócył do 
swòjégò lasa.
Pózni jesmë mëslelë, czë naja przigòda pò 
prôwdze sã wëdarzëła. Jô próbòwała roz-
rzeszëc tã wëzgódkã òbzérającë òdjimczi. 
Na jednym z nich jem dozdrzała czerwòną 
czôpkã i môłą rãczkã, jakô trzimie mòjã 
kôrtã!
Terô wiém ju na gwës, że Kaszëbë są magicz-
né i je w nich wiele krëjamnotów.

Spiący ricerz z Czelna

Lubita sã bawic w ricerzów i królewiónczi? 
Mie to sã baro widzy. Wëcynóm razã z drësz-
kama kòrunë z papioru, przezeblôkómë sã 
w farwné sëknie. Tej-sej jem téż ricerką i razã 
z drëchama zmieniwómë dłudżé knëple 
w miecze, a naje kòła w chùtczé jak wiater 
kònie. Przedstawta so terô, że przenôszôta 
sã w czasu, do daleczi ùszłotë. Je 1613 rok. 
Nosyta metalową zbrojã, zwóną czasã pò 
kaszëbskù  piersnikã. Kòżdi z waju mô téż 
bëlnégò kònia. Jistno jak jô. Mój je baro 
òdwôżny i sã zwie Strzéla.
Czëjeta? Waje kònie prawie hiczą, jakbë 
chcałë waju rôczëc do wskòczeniô na jich 
chrzebtë i rëgniãcô prosto przed se. Nie za-
bądzta téż wzyc ze sobą swòjich mieczów, 
bò nie je wiedzec, jaczi zleczińcowie tacą sã 
zôkrãtã.
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Jô, na mòjim kòniu, dojachała jem do jedny 
wiosczi. Kòl drodżi jô pòtkała jaczégòs hań-
dlôrza, chtëren szedł w stronã klôsztoru kar-
tuzów. Jem so przëbôczëła, że mùszã zawiezc 
wôżny lëst do Caspara Űberfelta, chtëren je 
miéwcą Kòleczkòwa.
– Wëbôczce, jak sã zwie ta wies, do jaczi 
jem prawie dojachała? I jaczé wezwanié mô 
kòscół, jaczi stoji tam, na górze? – jô zapitała 
kùpca.
– To Czelno. A kòscół mô wezwanié sw. Ma-
rii Magdalénë. Mòże chcesz kùpic òde mie 
czile cepłëch kòżëchów? Jidze òstrô zëma! 
A taczé kòżëchë drãgò je kùpic w òkòlim – 
prawił kùpc.
– Nié. Bóg zapłac – jem rzekła i rëgnãła pro-
sto w czerënkù kòscoła.
„W swiãtnicë w Czelnie jô bë miała pòtkac 
jaczégòs człowieka, chtëren pòmòże mie 
nalezc Caspara Űberfelta, miéwcã tëch ze-
miów” – jô pòmëslała.
Jem miała prôwdã. W prezbiterium, przed 
wôłtôrzã, stojôł probòszcz. Dorazu mie 
ùzdrzôł.
– Niech bãdze pòchwôlony Jezës Christus! Jô 
bë chcała pògadac z wastą Űberfeltã. Mùszã 
dac mù wôżny lëst! Wiéce, gdze gò mògã 
nalezc?
– Na wieczi wieków. Amen. Jes sã spózniła. 
Caspar Űberfelt ùmarł latos òb zymk. Mòżesz 
sã leno pòmòdlëc za jegò dëszã.
Probòszcz zaprowadzył mie do placu, gdze 
wasta Caspar òstôł pòchòwóny, to je do krip-
të w czelińsczim kòscele.
Zrobiło mie sã smùtno. Jô ùklëkła tej przed 
epitafium i òdmówiła mòdlëtwã.
Nie òddała jem Casparowi Űberfeltowi 
wôżnégò lëstu. Bëło mie żôl. 
Wrôcającë dodóm jô mëslała ò jegò grob-
ny place. Bëła nadzwëkòwô. Nigdë jem ta-
czi nie widzała. Nie je to zwëkłô plata, ale 
rzezba „spiącégò ricerza”. Dôwny miéwca 
Kòleczkòwa wëzdrzi na ni, jakbë spòkójno 
spôł. Jakbë Casper Űberfelt ùmãczony 
pòłożił sã, głowã òpiarł ò lewą rãkã, a prawą 
nogã zdżął w kòlanie. Nawetka je widzec, jak 

spiącë òddichô przez òtemkłą gãbã. 
Hmm... mëszlã, że ten spik ni mòże bëc 
głãbòczi. Kò wasta Űberfelt je òblokłi w pan-
cerz. Na nogach mô metalowé bótë, pòd 
remieniã leżi chełmica, a w rãce trzimie 
miecz. Zdôwô sã bëc w pòszëkù do pòbitwë. 
Wëzdrzi tak, jakbë zarô miôł sã zbùdzëc, 
wstac, dwignąc miecz i rëgnąc do biôtczi. 
Mòże pò prôwdze sã czedës zbùdzy?

Chcemë terô òstawic najégò ricerza z Czel-
na, copnąc sã ò sto lat i òdwiedzëc Wawel 
w Krakòwie. Tam w 1533 r. bëła pòswiãconô 
nowô kaplëca, jakô miała bëc grobówcã dlô 
familie króla Zygmùnta I Stôrégò. W ni ital-
sczi żłobiôrz Bartolommeo Berecci zaprojek-
towôł i wëkùmôł w marmùrze nôgróbk kró-
la z nogama ùłożonyma tak, jakbë spôł baro 
głãbòczim spikã. Wiele bògatëch i wôżnëch 
lëdzy w Pòlsce miało so òbsztëlowóné w XVI 
wiekù taczé prawie nôgróbczi. Robilë je żło-
biarze, chtërny przëjéżdżelë z Italie. Ten czas 
na pòlsczich zemiach je zwóny renesansã.
A terô przedstôwta so, że Casper Űberfelt 
òdwiedzył w jaczis sprawie zómk na Wawe-
lu. Mòże téż – jistno jak jô – miôł dac kró-
lowi wôżny lëst? Wszedł do katedrë i stanął 
przed rzezbama spiącëch królów Zygmùnta 
I i Zygmùnta II Aùgùsta. Zdrzącë na mòcnëch 
i biôtkarsczich panowników, chtërny nawet-
ka pò smiercë òblokłi są w zbroje z chełmicą 
pòd nogama, pòmëslôł, że òn téż bë chcôł 
miec taką grobną platã i òstac na wiedno 
dzyrsczim ricerzã.
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Zdôwô sã,  że  p isanié  wiérztów to 
nie je sprawa leno òbwiónégò dôką 
i tajemnoscą natchnieniô czë téż gwësny 
pòtencji, chtërnã pòeta mô so zarab-
czëc i w kònkretnym sztóce jak nôbarżi 
chitro wëzwëskac. Pòdskôcenié miało-
bë pòlegac na tim, że wiérzta sama bez 
jiwru sã pisze, a ùtwórca blós przepisy-
wô jã na papiór. Wëdôwô sã, że miało-
bë sã to dokònywac dosc dinamiczno, 
samòbëtno, spòntaniczno, w równo ja-
czi rëmi i na niespòdzajny ôrt, pòd cëskã 
gwësnégò sztërkù, chòc razã niezanôleżno 
òd chòc le czegò. Henrik Ibsen w swòjm 
dramace Dzëkô Kaczka napisôł na témã 
pòdskôcënkù taczé zdanié: „Nót je Tobie 
wiedzec, że inspiracjô, natchnienié, jeżlë 
ma przińc, to przińdze niezanôleżno òd 
wszëtczégò”. Zdôwô sã równak, że czej-
bë taczé bëło pò prôwdze całé pisanié, to 
bëłobë òno nazbët prosté.
Òkróm tegò, jeżlë tak rozmiec natchnie-
nié, jak je móm òpisóné wëżi, to mòże 
sã wëdawac, że niejedny wiôldżi artiscë 
ni mają gò nigdë, chòc czejbë òno òstało 
ùchwëconé na jiny ôrt, tej mòże òni mie-
lëbë je wiedno. Jeżlë ò mie jidze, to móm 
taczé doswiôdczenié, że czim dłëżi zaji-
móm sã pòezją, tim dłëżi pòwstôwô kòżdô 
pòstãpnô wiérzta, co dokònywô sã téż 
z ògrańczenim spòntanicznoscë i pòd corôz 
barżi akùratną kòntrolą aùtorczi, to znaczi 
dosc niezanôleżno òd tak pòzéwónégò 
natchnieniô. Nimò dërchnégò narôstaniô 
ùdbów zdôwô sã, że wiérztë nié wiedno 

piszą sã chùtkô, narôzka i dinamiczno, 
w tim tuwò sztërkù. Kò ùsôdzanié liricz-
nëch dokazów je to colemało przewlekłi 
proces. Mòże rzec wicy, nierôz dérëje òn 
całé żëcé. Je òn zakòrzeniałi w egzystencji, 
chtërna je czims doch barżi stolemnym ni-
gle jaczés sztërkòwé pòdskôcenié. Jeżlë ò 
mie chòdzy, to z dnia na dzéń corôz barżi 
wmikóm w to, co ùsôdzóm, przeżëwóm to 
wicy nigle czedës, żëjã tim i dokòchiwóm 
corôz dokładni kòżdą nową wiérztã. Na 
skùtk tegò nié leno kòżden pòstãpny do-
kôz je twòrzony corôz dłëżi, ale je téż mo-
żebné, że niechtërne z nich mdą pisóné 
i pòprôwióné dożëwòtno.
Równoczasno mëslã, że tak pòzéwónémù 
natchnieniu ni mòże do kùńca wierzëc. 
Czasã sã òno pòkazywô, a czasã nié. 
Przëchôdô ùczajką, a pòtemù òmëlëcą 
znikô. Nierôz òno niese ze sobą cos mòże 
mądrégò, jinym razã – niemùszebno. 
Impùls dodôwkòwò czasã je procëmny 
temù, co mòże nazewac samòstójnym po-
malińczim òdkrëwanim, wëchôdającym 
stądka, że to, co nôbarżi wôżné, nie je 
widoczné gòłim òkã i trzeba za tim długò 
szukac. Impùls mòże bëc téż czasã smiész-
ny abò bezrozëmny, jeżlë sã gò nie ùpilëje, 
czim òn mòże narazëc sã na ùrąg.
Jeżlë jidze ò pòezjã, jaką sã zajimóm, 
nigdë nie je to creatio ex nihilo. Wiérz-
të wëchôdają z bënowi głãbòkoscë żëcô 
i kònieczno mùszą tikac sã wôżnëch jegò 
aspektów, jaczich długòczasowò nót je 
szukac. Taczich, chtërne są dërżéniowé 



dlô całégò lëdztwa abò dlô sami aùtorczi. 
W nym projekce pòeticczi egzystencji 
mëslô je wôżniészô nigle fòrma, na skùtk 
czegò ta slédnô mòże czasã nawetka je 
zanielusonô abò niedopieszczonô, jak bë 
miało bëc. Równoczasno pòmëslënk i zbé- 
rónô przez wiele lat mądrota, òsoblëwò 
ta zwënégòwónô dzãka sztudérowaniu 
sebie sami a mëmczi filozofii, zdôwô sã 
bëc wôżniészô nigle pòrwisti pòdskôcënk, 
jaczémù – jak jô ju rzekła – nigdë ni mòże 
ùfac do kùńca. Materiô wiérztów je czims 
jak wielelatno hòdowóny dąb, chtëren roz-
wijô sã i rosce przez trój zëmów i zymków. 
Tak rozmiónô pòezjô miałabë bëc mòcnô 
dëchòwò i wëtrzëmałô, miałabë niesc i ga-
dac prôwdã, nawetka jeżlë mdze òna na-
zbët drãgô i nierozmiónô dlô terôczasnégô 
czëtińca.
Jeżlë pòecë spùscëlëbë sã na samò leno na-
tchnienié, jich ùtwórstwò mògłobë bëc baro 
niegwësné. W Dialogach Platona Sokrates, 
wëpòwiadającë sã ò pòetach, gôdôł, że to, 
co ùsôdzają, nie wëchôdô  z mądrotë, ale 
z jaczis przirodzony spòsobnoscë, z tegò, 
że Bóg w nich wstãpiwô. Pòecë timczasã 
wedle grecczégò filozofa mają czasã miec 
pòczëcé, że chtos prowadzy jich rãkã abò 
diktëje jima, co mają pisac. Rozëm ùtwórcë 
miôłbë stawac sã w akce pòdskôcënkù jas- 
niészi i nié do kùńca kòntrolowóny przez 
piszącégò, chtëren miôłbë zwënégòwac 
sztót òczarzeniô, wizji, nagłi inspiracji, 
ùtwórczi pòdnietë.
Mòże w przëtrôfkù niejednëch pòetów to 
sã nierôz sprôwdzô, choc przëznóm, że jô 
na tim etapie, na jaczim jem, lubiã miec fùl 
kòntrolã nad tim, co piszã. Przez dłudżi czas 
gromadzã w głowie wątczi, jaczé pòtemù 
òbrôcóm w pòeticczé słowa. Kòżdégò dnia 
mëslã ò napisanim pòsobny wiérztë. Jak to 
gôdôł Julión Przëbòs, pòeta dzéń w dzéń 
nosy sã z dbą ùsadzeniô czegòs nowégò. 
Nié wiedno to wëchôdô, czasã mëslë 
jednégò dnia są przekłôdóné na pòsobny 

dzéń. Jô, czej trzeba, zezwôlóm kònkretny 
deji, cobë dozdrzeniała, cobë stała sã barżi 
pełnô i brzadnô. Równoczasno zdôwô sã, 
że wôżniészé je to, co je bënë, nigle to, co 
bùtnowé. Jeżlë ò mie jidze, wiedno nôbarżi 
móm starã dozérac westrzódk, chtëren téż 
nôpierwi wjimno badérëjã.
Chòc móm wiele stôrëch wiérztów, z pòezją 
òbchôdóm sã wcyg jak z niemòwlątkã, 
chtërno we mie dozdrzeniwô. Dzecuszkò to 
przez lata wëchòwiwóm, ale téż òno wie-
le mie ùczi i wëchòwiwô na bëlną nënkã. 
Czej płacze, móm starã ò nie barżi zadbac, 
wparłãcziwającë w to wrazlëwòtã i wiôldżé 
wsëczëcé. Czedë mòja pòezjô je smùtnô, 
òbtulóm jã pasownym słowã. Czej sã ce-
szi, jô jem rôd razã z nią. Tedë téż ùsôdzóm 
dlô ni w wëòbrazni chëczë i całé krôjnë, 
w jaczich òbaczëc mòże rozmajité òbéńdë 
tegò, co prôwdzëwé, snôżé i bëlné.  
Dramaticzné dlô pòezji je to, że dzysdnia 
mało lëdzy czëtô wiérztë i colemało są 
to le sami blós pòecë. Równak nawetka 
czej ni ma òdbiérców, zdôwô sã, że wôrt 
je pisac pòezjã dlô sami pòezji, cobë ta sã 
rozrôstała gãsto i widzało a żëła farwama 
gwôsnégò pònadzwëczajnégò przecã żëcô. 
Móm swiądã tegò, że czedës nadéńdze nen 
dzéń, czej òstónã ùmarłą pòetką i mùszã 
na ten sztót przërëchtowac mòje wiérz-
të. Tragedią bë bëło, czejbë òne stałë sã 
òdpadã abò smiecama pòsadzonyma na 
cerpiszczu słowa. Równoczasno wiém, że 
wnenczas mòja pòezjô mdze mùszała so 
radzëc sama, pòòstawionô w wiôldżim, 
mòże zwiartim w ùprocëmnienim do ni 
swiece. Slédno jô bë baro chcała, cobë òna 
nie ùmarła, dlôte móm starã jã òstateczno 
skòchac. Ta miłota równak wëmôgô co-
lemało wëchôdaniô bùten natchnionëch 
stanów i pchaniô pòezji w sam westrzódk 
Prôwdë, Snôżoscë i Dobra.
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