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Romanë pò kaszëbskù nie wëchòdzą smarą czãsto. Tim barżi wôrt dac bôczenié na kòżdą 
nową pòwiesc. A żelë ji aùtorã je Stanisłôw Janka, doswiôdczony pisôrz, chtëren wëdôł ju 
taczé dokazë jak Łiskawica abò Żôłti Kam, to westrzód lubòtników naji lëteraturë natëchsto-
pach je widzec czekawòsc i niecerplëwòtã. Tak je téż w redakcji najégò pismiona, dlôte ten 
numr zaczinómë òd kôrbiónczi z Janką i pùblikùjemë dzélëk jegò nônowszi pòwiescë Cësk, 
jaką Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié wëdô latos.
Bédëjemë téż najim Czëtińcóm përznã klasyczi – ùsôdzk Józefa Cenôwë namieniony zôpi-
sowi Mestwina i jednã z facecjów Paùla Miotka. Z nowszi lëteraturë nalézëta w ti „Stegnie” 
chòcle debiutancką wiérztã Agatë Grénwald i czile lirików dôwno kòl naju niepùblikòwóny 
bëlny pòetczi Dorotë Wilczewsczi. Szkólnym kaszëbsczégò jãzëka bãdze sã wierã baro widzôł 
scenarnik pùpkòwégò przedstôwkù ò przigòdach Bëtka, jaczi letkò mògą przërëchtowac ze 
swòjima ùczniama. 
Chcemë tej czëtac!
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Historiô nas twòrzi

Chcemë zacząc „klasyczno” – jaczi bãdze 
plac i czas akcji waszégò romana?
Plac, a chcemë rzec place, są baro prôw-
dzëwé. Je to midzë jinszima wies Ùstarbòwò, 
a nad wszëtkò Wejrowò. Są tam téż Piôsz-
nica, Kòscérzna, Syberiô i wiele jinëch. We 
wczasniészich romanach jô wëmëszliwôł 
môle, ale ter’s jô tegò òbniechôł. Je to cos 
na sztôłt wspòminkù Gùsta Kaszëbòwsczégò, 
chtëren sã ùrodzył w 1908 rokù, a całô akcjô 
kùńczi sã w rujanie 1956 rokù. Szło mie ò to, 
żebë główny heroja przeżił prëską niewòlã, 
midzëwòjnowi cząd, wòjnã i stalënizm, jaż 
pò zelgã.

Co mòżece ju terô nama zdradzëc ò nôwôż-
niészich témach Cëskù?
Główné témë to są drãdżé leżnoscë, jaczé 
przeżiwają Kaszëbi w tëch czasach, a na to 
nakłôdô sã jesz smùcëna Kaszëbòwsczégò. 
To wszëtkò je dosłowné, ale téż twòrzi 
metafòrã pòłożënkù Kaszëbów

Skądka taczi titel – Cësk?
Òn prawie òznôczô ùrzas, lãk, nieùbëtk – tak 
jak to je w pòwiescë.

Bãdze to pòwiesc przede wszëtczim 
ò drãdżich kawlach Kaszëbów, ò sami ka-
szëbiznie czë równak ùniwersalnô historiô 
ò lëdzach, jich jiwrach i przemësleniach?
Jô wiedno i pòezjã, i prozã piszã tak, bë to 
bëło zrozmiałé dlô czëtinców na całim swie-
ce, ale pòdstawą je kaszëbskô farwnota. 

Ze Stanisławã Janką gôdómë ò jegò nônowszim romanie Cësk, jaczi jesz latos 
wëdô smarą Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié.

Wiele w Cëskù je historii – òna wiedno 
pòjôwiała sã i miała znaczënk dlô żëcô 
herojów waszich pòwiesców, ale zdôwô 
mie sã, że tuwò je ji nôwicy. Mëslice, że to 
prawie historiô, òsoblëwie tragedie XX w., 
sztôłtowałë Kaszëbów i jich ôrt mësleniô 
ò sobie i jinëch?
Jo, historiô nas twòrzi. Sygnie, że jô wezdrzã 
na dzeje mòji i mòji białczi familiów. Naszi 
starkòwie pòdpiselë trzecą lëstã miemiec-
czi nôrodnoscë. Mój tatk robił za krôwca 
kòl Miemczi, ale tatk białczi òstôł wcygniãti 
do miemiecczi armie. Pòd kùńc wòjnë 
schwëcëlë gò Ruscë i ò włos mógł bëc stra-
cony. Mòja mëma i ji trzë sostrë bë téż pra-
wie òstałë zgwôłconé przez Rusków. Pòtemù 
przeżëlë w ùrzasu cząd Stalëna. Òni tim 
wszëtczim żëlë, a nas, dzecë, ùczëlë, żebë za 
baro sã ze wszëtczim nie wësëwac, bëc we-
dle jinëch w niedowiérnoce. 

Cësk to pòwiesc, jakô pòwstała blós w waszi 
głowie, czë mòżemë sã spòdzewac przemi-
kaniô fikcji i prôwdzëwëch wëdarzeniów, 
jak donëchczôs biwało w waszich roma-
nach?
Całosc pò prôwdze je fikcją, ale wiele wąt-
ków je prôwdzëwëch. Nie dô sã zbùdowac 
czëstégò wëmëslënkù, wiedno mùszi bëc do 
tego jakôs materiô. 

W kòżdim waszim romanie dało sã nalezc 
szlachë òsobistëch przeżëców i rozmajitëch 
żëcowëch kawlów. W Cëskù bôczny czëtińc 
téż sã czegòs doznô ò samim aùtorze?
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Jo, mie je tamò pò prôwdze dosc wiele i żelë 
jidze ò faktë, i téż ôrt mësleniô.

Pò tim, jak Łiskawica  nie dożdała sã 
wikszégò zainteresowaniô kritików, je-
sce rzeklë, że pòezjã bãdzece piselë pò 
kaszëbskù, ale pòwiescë pò pòlskù. Jesce 
bëlë temù wiérny jaż do terô. Co sã zmie-
niło?
Pòlôsze gôdają: „nigdë nie mówi nigdë”. Na-
rôz mie przëszła do głowë téma i jô tej béł ju 
gwës, że mùszã to napisac. I że to bãdze mia-
ło leno cwek, jak jô to zrobiã pò kaszëbskù. 
Ter’s jô ju wiém, że jak przińdze téma, to jô ji 
na gwës nie òstawiã.

I jesz pëtanié ò „kùchniã” pisarsczi robòtë. 
Jak długò jesce piselë Cësk, dze jesce szuke-
lë materiałów i pòdskacënków?

To mie szło dosc drãgò, bò dokładno piãc lat. 
Czej jô wezdrzôł w kòmpùtrze na statistikã 
plikù, tej jô ùzdrzôł, że Cësk jô zaczął pisac 
w gòdnikù 2014, a skùńcził w gòdnikù 2019 
rokù. Jak të wiész, w Mùzeùm Kaszëbskò-
Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wej-
rowie jô przezérôł stôré cządniczi i gazétë, 
a jesz do te jô czëtôł kaszëbsczé, pòmòrsczé 
wspòminczi. Zbieranié materiałów do 
pòwiescë je wiedno nieòbéńdné. 

Gôdôł Dark Majkòwsczi
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Jô sã ùrodzył trzëdzestégò lëpińca tësąc 
dzewiãcset ósmégò rokù ò dzewiąti wie-
czór w Ùstarbòwie; kòl nas gôdiwają, że 
to je dobrô gòdzëna, bò tej prawie ùmarł 
na krziżu Pón Jezës. Skądka jô wiém, ò ja-
czi gòdzënie jô sã ùrodzył? Bò w prësczim 
ùrzãdze bëlë tak dokładny, że zapiselë to 
w mòji mãtrëce. Starszi delë mie na miono 
Agùst, ale nicht jinaczi nie gôdôł jak Gùst, 
a jak wszëtcë wiedzą, Gùstowie to są bëlny 
i mądri chłopi. Mòja mëma miała na mio-
no Léòkadiô, dlô domôcëch Léòsza, a tatk 
Tédor, a òn béł pléwką na czile mòrgach zemi 
i kùczrã w Wejrowie, wtenczas Neustadt 
im Westpreuβen. Mëma bëła z dodomù 
Bichòwskô, gôdiwało sã, że za dzéwczã pisa-
ła wiérztë, a w familie pòwiôdelë, że to za 
nią jô móm drig do pisaniô. Kaszëbi ju tak 
mają, że wszëtkò kòl nich mùszi miec swòjã 
przëczënã, nawetka smierc. Mëma pòwiôda, 
że ji mëma zaczãła pisac wiérztczi na stôré 
lata, że òna miała jaczés dzywné przeczëcé 
swòjégò kùńca. Ùłożëła taką wiérztã, że czej 
ùsnie na wiedno, co pò ni òstónie – òkùlôrë, 
niemódné sëknie, w szuflôdach drobiznë, 
òdjimczi, a w całoscë te nieszëkòwné wiérzt-
czi. Në i tak sã stało, że ùmarła trzë niedzele 
pò tim w spikù, a w kùńcu nawetka to pisa-
nié pò ni nie òstało, bò wszëtczé wiérztczi 
zadżinãłë na wiedno.
Tatk wëszrópòwôł pòdłogã nawkół wëra 
mëmë, pòtemù przëszła grótka Gòstomskô 
i wtenczas jô przëszedł na ten biédny swiat. Jô, 
jak pòwiôdała mëma, rëczôł tak, że mój głos 
szedł jaż pòd niebò, jakbë jô wòłôł do samégò 
Pana Bòga, że ju jem na swiece. Pò jaczim 
dłëgszim sztërkù grótka i mëma sã zdzëwiłë, 

Stanisław Janke 

Cësk
(wëjimczi)

bò ùrodzëła sã jesz mòja sostra Héta. Ta grót-
ka to bëła dëcht zmiartô białka, same gnôtë 
z ni wëchòdzëłë, a skóra le na nich wisała. Òna 
pòchòdzëła ze szlachecczi rodzëznë, jesz jakò 
jakòszka bëła jachónô ze swòjégò Bòrowégò 
Młëna jaż do Berlina na szkòłã dlô kùcharków 
i gòspòdëniów, ale jak òna sã z tim drobnym 
szlachcërzëną Gòstomsczim òżeniła, to òstała 
babą òd dzecy. 
Nasz chrzest béł drëdżégò zélnika, w swiãto 
Matczi Bòsczi Anielsczi; nie wiém, jak bëło 
z Hétą, ale Anielskô mie czasã dała znac, że 
nade mną czuwô. Jô nie wiém, jak to òpisac, 
bò to i dlô mie je wiôlgô krëjamnota. Jesz 
przed szkòłowima latama mòja zòbrazëna 
mie pòkazywała, że Marija, czej z dëszą i całã 
nalazła sã w niebie, tej letëchno szła midzë 
régama aniołów, a òne sã przed Nią dżibałë.
Nasze z sostrą rëchcënë bëłë zarô w pierszą 
niedzelã pò ùrodzenim, bò tej prawie Mat-
czi Bòsczi Anielsczi przëpôdało. Tak jak na-
kôzywôł zwëk, bò jakbë bëło jinaczi, to bë sã 
psocëłë nama krôsniãta, a jesz gòrzi – òne 
bë nas mògłë wëkrasc. Pòwiôdelë téż lëdze, 
że jakbë to nie bëła pierszô niedzela pò 
ùrodzenim, to bë chtos mógł nas òczarzëc. 
A jesz bëlné bëło to, że jô dëcht zarô pò 
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pòlanim mie swiãconą wòdą czichnął, a to 
znaczi, że jô sã wëdostôł spòd mòcë pùrtka. 
Mëma i tatk nigdë nie gôdelë „pùrtk”, leno 
„nen czôrny”, bò òni wierzëlë, że miona diôb- 
ła sã nie wëmôwiô, bò złi mòże przëniesc 
nieszczescé. Në, jesz jedno, czej wùja Żëwic-
czi szedł ze mną do pòkropieniô, tej letkò 
côrnął mòją głową ò wôłtôrz, co miało zna-
czëc, że ze mie bãdze dobri chłop. 
Czej jô ju béł rozëmnym knôpã, tej jô naszim 
doma pòwiôdôł, że jak jô le mógł chòdzëc, jô 
sã trzimôł stółka, i że jô to bëlno pamiãtóm.
– To nie je możlëwé, żebë të so mógł to wda-
rzëc – cziwała głową mëma. – Të jesz ni miôł 
rozëmù – rzekła przekãsno. I zarô sã smiała: 
– Ale titka të wiedno baro chcôł miec. Tak to 
cë szmakało?!
– Jo, jo – jô sã zawstëdzył. Ale pò prôwdze 
cepłé mlékò z cëkrã jô baro lubiã jesz terô, 
czej jô jem stôri chłop.
Mëma mie gôda, że czej jô miôł dwa lata, 
na niebie pòjawiła sã wiôlgô ògnistô kùgla 
z ògónã priszczącym skrama. Lëdze bëlë tej 
gwës, że to je Antikrist na ògnisti maszinie, 
chtëren niósł smierc, zarazë, zapòwiôdôł 
wòjnã, jesz jiny mëslelë, że to je pòczątk 
Apòkalipsë. Nicht nie dôł wiarë starkòwi Ber-
natowi, chtëren wëczëtôł pózni w pelpliń-
sczim kòscelnym „Pielgrzimie”, że to le bëła 
jakôs kòméta Halleya, nick nadzwëczajnégò. 
Jô nié na darmôka tuwò napisôł, że jô 
przëszedł na biédny swiat, bò jak më z Hétą 
mielë trzë lata, tej më zachòrzëlë na szar-
lach. Skóra nama schòdzëła z rãków i më 
dërch chlëchelë i płakelë. Jakò lékarstwò 
dôwelë nama do picô mlékò òd kòzë zmié- 
szóné z prochã do strzélaniô. Dzysô to sã 
mòże wëdac dzywné, ale më rôz dwa pò 
tim wrócëlë do zdrowiégò. Nen proch miôł 
wierã jaczés znaczenié. A mòże bëło tak, jak 
pòwiôdôł stark Bernat, że tã skórã, chtërna 
z nas schòdzëła, òn pò sétmë dniach krëjam-
no pòzebrôł i zaniósł do lasa, a tam jã nalôzł 
lës i temù më wëzdrowielë z ti chòroscë. Nie 
wiedzec bëło, czedë stark stożi, a czedë gôdô 
prôwdã. 

Jednégò dnia mëma nas z Hétą òstawiła 
samëch doma, a szła na łączi pò òst dlô 
kòzë. Jô nie wiém, co mie tej naszło, ale jô 
z kùchnie wzął nóż a zaczął ùrzënac kùgle 
przë starszich łóżkù. Mie przëszło do gło-
wë, że jô zarzinóm swinie, jak to nierôz ro-
bił flészer na naszim pòdwòrzim. Tatk jak 
przëszedł dodóm, to jaż sã za głowã chwëcył, 
ale nie wadzył, ani nie bił. Zbùdowôł leno 
wiôlgą wësoką skrzëniã przed chëczą i tej, 
czej mëma szła na łąkã abò w pòle, to nas 
z Hétą tamò wkłôdała. Mie i sostrze bëło tam 
czësto dzywno i straszno, a dzysô jô wiém, 
że to bëło pòjmanié, ògrańczenié wòlnotë, 
na jaczé ni ma radë. Më płakelë, ale nicht 
nama nie przëszedł z pòmòcą. Co wicy, më 
bëlë ùsmôrkóny, a jesz do te to, co wa leno 
mòżeta sã domëszlac. Dopiérze pò robòce 
mëma nas stamtądka wëcygnãła i to bëło 
prôwdzëwé òswòbòdzenié. Ale nen ùrzas 
òd tegò we mie òstôł do dzys.
I jesz jedno, co jô so mògã wdarzëc. Më mie-
lë taczégò czôrnégò psa, na chtërnégò më 
wòłalë Aza. Òn sã z Hétą i ze mną bawił, më 
gò gniotlë, cygnãlë za ògón, cyskelë czij, żebë 
òn za nim nëkôł. Jednégò razu, czej òn do 
mie pòdchôdôł, jô do niegò cëchò rzekł:
– Të pùrtkù co jeden jes.
Jegò òczë narôz stałë sã czerwònë, a òn 
pòdbiégł i mie mòcno kąsył w nogã. Widzôł 
to stark Bernat, chùtkò przëszedł, wzął psa 
za kark i rzekł:
– Të szczërzu jaczis. Pies, co grëze dzecë, 
mùszi jic w kùlã. Jô cë tu zarô dóm. 
Zacygnął gò za szurk, a më z Hétą czëlë, jak 
nasza Aza żałosno skòli. Më zaczãlë płakac, 
ale stark sã nad nią nie ùżôlił. Jô chlëchôł 
përznã mni niżle Héta, bò jô pòcérôł mòjã 
baro bòlącą nògã, na jaczi Aza òdcësnãła 
swòje zãbiska. 
(...)

W całoscë jô sã wiedno, ju òd małoscë, 
dzëwòwôł, że jô jem na swiece, że mie 
je dóné wszëtkò òbzerac, że tu je wid 
i cemnosc, są farwë i sztôłtë, są roscënë 
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i zwierzãta, że jô chòdzã na dwùch nogach, 
a jesz do te móm dwòje òczu i ùszów, dwa 
nozdra w nosu, dwie rãce. Jô ju miôł tej 
w głowie, że më lëdze jesmë taczima maszi-
nama zrobionyma z gnôtów i miãsa. Czasa-
ma jô so tak mëslôł – wejle, Héta jidze jak 
maszina, hewò le mëma i tatk, stark rëchają 
głowama, rãkama, nogama jak maszinë. Jô ni 
mógł sã nadzëwòwac, że Pón Bóg chcôł, żebë 
jô tu béł, miôł swój rozëm, mógł mëslëc i ga-
dac, stojec a sã kùlac, rzec cos do smiéchù.
Ta nieùstającô swiąda żëcô sprawiła, że jô sã 
co sztót zamiszlôł a rozmiszlôł nad tim cëdã. 
Jak chtos do mie gôdôł, to jô tak zarô gò nie 
czuł. Mùszôł minąc bëlny sztërk, że jô zaczął 
sã docëgac, ò co jidze. Pózni, czej jô mógł 
czëtac ksążczi, jô przeczëtôł jaczis wëjimk 
i znowa rozmiszlôł. Mëma gôda, że to nie je 
dobrze tak wiedno rozmëszlac, bò òd tego 
mòże zańc w głowã. Òd czëtaniô ksążków, 
òna pòwiôdała, to téż człowiek mòże dostac 
fémla.
Jô so mògã wdarzëc, że jô béł z mëmą i Hétą 
dzéń przed òdpùstã Wniebòwstąpieniô 
Mariji Pannë we Wejrowie na górkach. Më 
bëlë razã z tima, chtërny żdelë na kómpaniã 
z Kòscérznë. Czej òni przëszlë, tej chwëcëlë 
swòje òbrazë i zaczãlë z nima tańcowac, 
spùszczac prawie do zemi, rëszac na bòczi, 
dwigac w górã. Jedną razą mëma wskôzała 
na jedną białkã w dłudżi sëkni i ze szorëmã 
nad głową, chòc nie padôł deszcz.
– To je gazétniczka ze Lwòwa.
– A mòże białka bëc gazétniczką? – jô sã spi-
tôł.
– Tu kòl nas wierã nié – rzekła mëma – ale 
tam kòl Rusczi grańcë gwës jo. 
Më pòdeszlë krodzy ni i słëchelë, jak òna 
rozpòwiôdô z Kaszëbkama, ale òne do ni 
gôdałë z wësoka, i ta gazétniczka chwôlëła, 
że tak bëlno gôdają pò pòlskù, chòc wszãdze 
panëje miemczëzna. Ale pózni zaczãła 
smãtno cziwac głową, czej czëła, jak jakôs 
starëszka gôdô wierã do swòjégò òtroka 
pò kaszëbskù, a nen ji òdpòwiôdô pò 
miemieckù. Pòdeszła do niegò i zaczãła gò 

wëpëtowac, czemù òn òdpòwiôdô pò mie-
miecku, a nié pò kaszëbskù.
– Bò jô robił kòl baùera na Zaksach i mie 
lżi jidze pò miemieckù niżle pò naszémù – 
òdpòwiedzôł ji knôp łómóną pòlaszëzną.  
– Ale niech pani so rozwôżi, że mie w szkòle 
ùczëlë leno pò miemieckù. Tak òni nama 
wiedno dosôdzają – i mòjim starkóm, i star-
szim, i nama, jich dzecóm. Jô nie wiém, cze-
dë to sã skùńczi. 
Rôz kòl nas bëło bicé swini. Czej flészer 
Bréska przërzesził sznurã do pôla prucha, tej 
nen kwiczôł wniebògłosë, a tej flészer mù 
jednégò wczadzył w łep òbùchã òd seczerë. 
Òn tej głëchò zamrëczôł a pôdł na zemiã i za-
czął zgrëwac szpérama, caplowac. Tej Bréska 
pòd jednã szpétã wsadzył swini dłudżi nóż, 
tatk pòdsadzył wiôlgą miskã i krew tamò 
zaczãła chlustac. Jim barżi flészer rëchôł 
swini nogą, tim barżi to czerwòné wpłiwało 
w miskã, że jaż prawie w kùńcu bëło ti krwie 
czësto sztrich. Jô jakòs nick sã tim nie ùrzasł, 
a zdrzôł na to, jakbë to tak miało bëc. Czej ju 
w swini kùchnie Bréska rąbił miãso na sztëcz-
czi, jô sã gò spitôł:
– A skądka prawie ta krew je?
– Tegò jô tak w całoscë nie wiém, ale òna 
płënie w żëłach, taczich môłëch i baro ma-
linczich rórkach w miãsu. Òna płënie temù, 
że jã pómpùje serce, ale czemù to serce bije, 
to jô téż nie wiém. To je jaczis cud. I më lëdze 
mómë dëcht to samò, jak swinie.
Òn mie zarô pòkôzôł serce, chtërno wëzdrza-
ło jak dwie czerwòné piãscë złożoné razã. 
Pòkôzôł wątpia, nérczi, a nawetka w łepie 
mùsk. Ten wëzdrzôł jak zylc.
– I tamò sedzą nasze mëslë, to je jaż 
niemòżlëwé – jô sã dzëwòwôł.
– Jo, to je mòżlëwé, chòc wedle mie to téż je 
cud – flészer gôdôł swòje.
Chòc Héta chcała bëc wiedno kòl mie, jô 
òd ni ùcékôł, szukôł szlig, a czej gò nalôzł, 
tej prôł nim ò zemiã, że jaż sã kùrzëło. Jô 
téż chãtno ze se wëpùszczôł rozmajité gło-
së i słëchôł, jak òne brzëmią. Czej jô sedzôł 
w ùsôdzce, tej jô na głos rozpòwiôdôł z ta-
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czim wëmëslonym chłopã, co miôł na miono 
Léón; jô nie wiém, skądka mie to przëszło. 
Jak padôł deszcz, tej jô zdrzôł przez rutë, a so 
mëszlôł, skądka òn tak pò prôwdze lecy, czë 
z nieba, gdze sedzy Pón Bóg. Dosc czãsto jô 
chwôtôł pôlcama ùszczk piôskù a rozmiszlôł, 
jak wiele je tëch baro malińczich, dobrëch-
nëch kamiszków na swiece.
Za jednym z nórtów naszégò pòdwòrzô më 
mielë gãsto zarosłé zeléstrzé z besowizną 
i jiną dzëczëzną. Tamò më z Hétą nômi-
li lubilë sã bawic. Colemało më do sebie 
kùkalë jak kùkówczi, pielë jak kùrë, szcze-
kelë jak psë. Jô téż lubił sóm wãdrowac pò 
tim chróscewim. Tej jô zbiérôł taczé môłé 
biôłé kùgelczi, scyskôł je midzë pôlcama, 
a òne letëchno pãcałë. Jô téż zbiérôł môłé 
chlébczi i je so pòdgrizôł. Nôczekawszô 
tamò bëła sztërëkańtnô stëdniô òbrosłô ze-
lonym mechã i z czôrną wòdą. Czej jô tam 
zazérôł, tej jô widzôł swòjã twôrz, a nad nią 
cemné straszné niebò. Jô robił rozmajité 
mùnie i jô tej wëzdrzôł jak strôszk. To pra-
wie bëło tak, jakbë jô zdrzôł w zdrzadło, ale 
taczé z jaczégòs jinégò swiata. Stark Bernat 
pòwiôdôł, że to nie je dobrze sã tak szpéglo-
wac, bò tej mòże sã ùkôzac pùrtk. Jak òn pò 
prôwdze wëzdrzi, tegò jô nie wiém do dzys. 
Héta czãsto mie namôwiała, żebë më szlë 
w sklep. Jô tamò chòdzył niechãtno, bò jô 
miôł ùrzas tegò, co bëło niżi zemi. A tam bëło 
jesz do tegò wiedno zëmno, fùchtno i mrocz-
no, wòniało letkò pòdgnitima bùlwama. Pò 
wąsczich i zakrąconëch trapach më szlë 
pòmalë i òpiérelë są ò chropati mùr. Dëcht 
na dole bëło widzec, że nen mùr je grëbi 
na wnet pół métra. Më zadërdzewiałima 
gòzdzama dłëbelë w nim, żebë sã dostac 
dali. Tak pò prôwdze më tima gòzdzama 
swidrowelë przez czile dni wiele czasu, 
żebë bëc głãbi, a më le sã dowiercëlë na pół 
pôlca. Czekawą sprawą w tim sklepie bëło 
przëzéranié sã na pajiczënã i pajka w nórce 
môłégò òkna. Héta wëmëslëła, żebë pajkòwi 
cësnąc na tã pajiczënã mùszkã. Jak më to 
zrobilë, pajk jak òszôlałi wskòknął na niã 

i zaczął jã òbrôcac i òbwiązywac nitkama 
pajiczënë. Òna sã próbòwała ùwòlnic, ale 
za jaczis sztërk òprzestała sã rëszac. Tej pajk 
dôł ji pòkù, a szedł w swòjã jómkã.
– Òn je widzec nażarti – rzekła Héta.
– Czej zgłodnieje, wierã nôpierwi przebije ji 
skórã i zacznie pic krew.
– I jesz përznã miãska, a ta cwiardô néga 
òstawi. Widzisz të?! Òn pòd pajiczëną mô 
wiele òstawioné lecëdełków.
– Të brzëdolu jaczis – jô rzekł przez zãbë 
a trãptnął nogą.
W nórce sklepù za bùlwama i wãglã stojała 
czôrnô maszina do pisaniô. Jak më nacësnãlë 
pôlcama knąpczi z namalowónyma lëtrama, 
tej czcónczi sã pòsuwałë do czôrnégò wôłka 
i w niegò klepałë. Héta próbòwała na nen 
wôłk pòłożëc sztëczk papiórka, ale nick sã na 
nim nie òdcësnãło.
– A të wiész – jô sã òdezwôł – że czej jô bãdã 
starszi, to jô òstónã gazétnikã, a mòże na-
wetka pisôrzã?
– Të jes na to za tónowati – wëszczérzała 
sã. – A tak pò prôwdze bãdzesz mùszôł wząc 
robòtã pò tatkù i òstac kùczrã.
Chòc jô jã pôrã razy klepnął rãką pò łepie, 
òna swòji ùdbë nie zmieniła, le sã smiała.
Za masziną do pisaniô stojało òpiarté 
ò mùr zdrzadło, terôzkù òdwróconé slôdë, 
pòmalowóné na cemno-czerwòno. Më 
z Hétą wiedno sã docygalë i rozmiszlelë, jak 
to dëcht je – z jedny stronë je czerwònizna, 
a z drëdżi taczé cos, w czim jidze sã przëze-
rac, w czim òdbijô sã swiat. Jô jak wiedno 
schwôcył nen szpédżel zbrëdzony wãglowim 
pichã i òdwrócył na tã stronã do òbzéraniô. 
Më ùzdrzelë jak wiedno swòje głowë 
a wëtikelë swòje jãzëczi, jak le sã dało, wëz-
drzelë prawie jistno – z rozszadzonyma 
włosama ò farwie jak słoma, përznã cem-
niészé grëbé brwie, òczë jasnomòdré, nosë 
pòkropkòwóné piegama, në i jesz te ùszë, jak 
kòl môłëch słóniów. 
Jô sã zamiszlôł – wejle më mómë jedno 
żëcé, nié do pòwtórzeniô. Je to ale snôżé 
i równoczasno ùrzasné. Jô sã jaż wzdrignął. 
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Më pùdzemë w kùlã, a dali w przepadniã 
z tima swiécącyma òczama, z tima głosama, 
ze szmakanim, z tim, co sã òbzérô i sã do-
tikô. Nick, nick, nick nie òstónie. A równak, 
z drëdżi stronë, je Òjc nasz w niebie i Jegò 
Syn, Pón Jezës, chtëren za nas grzésznëch 
cerpiôł i ùmarł, wlecôł do piekłów i trzecégò 
dnia zmartwëchwstôł, pòtemù wstąpił do 
nieba i tamò na nas bãdze żdôł. I ze swòjim 
Òjca, i Dëchã Swiãtim, i z Mariją Matką Jegò 
òblokłą na mòdro, i ze wszëtczima swiãtima, 
ze wszëtczima bëlnyma ùmarłima z lëzyń-
sczi parafii. Mëma rôz rzekła, że w niebie 
nie bãdze zégrów, bò tamò ni ma czasu, a jô 
jakòs ni mógł sã docygnąc, jak to pò prôwdze 
bãdze. Czë tamò czasã nie bãdze nieùbëtno, 
zmùdno przez to, że nie bãdze zwierzãtów, 
roscënów, zemi i rozmajitëch rzeczi. A chto 
bãdze piastowôł ùmarłé baro môłé dzecë?! 
A mòże tamò bãdze tak, jak we snicym – 
w taczim swiece jak nasz, ale tak pò prôw-
dze czësto jinym – szarim, bez słuńca, gdze 
jidze lecec w lëfce abò chòdzëc pò zemi, ale 
tak cãżkò, jakbë sã miało bótë z żelazła, gdze 
sã gôdô pò miemieckù, ale jakòs tak dzy-
waczno, jakbë sã pòwiôdało pò kaszëbskù. 
Tamò, gdze narôz, nie wiedzec czemù, jes 
bez bùksów i spódnëch bùksów, i zawstëdzo-
ny musisz jic midzë lëdzy. I téż tamò, gdze 
sã nalézesz w samim Rzimie, i mòżesz so 
rozpòwiadac z Òjca Swiãtim jak z drëchã, 
a dëcht pòtemù chòdzëc pò jezorze jak pò 
cwiardi zemi. I téż tak mòże bëc, że szarosc 
i kòmùda rozstąpią sã jak cemné chmùrë, 
a tej ùzdrzisz wszëtczé farwë swiata, a jesz 
nawetka wiãcy – taczé, jaczich na naszi zemi 
ni ma. 
W jedny bùchce sklepù stojôł wiôldżi sza-
ri kartón. Òn béł nafùlowóny rozmajitima 
farwnyma kòdrama. Ale czej jô głãbòk wło-
żił w nie rãkã i zaczął wëcëgac te kòdrë ze 
spódkù, tej mie sã ùkôzałë biôłé bandaże 
namikłé scwiardłą cemną krwią. 
– Òstawi to – krziknãła Héta. – To są mëmczi-
né pòdrzëtnicë!
– Do czegò òne są?!

– Że të sã nie wstidzysz pëtac? – sostra sã 
rozgòrzëła, ale wëjasniła: – Czej mëma mô 
miesączkã, cządzawicã – pòkôzała na swój 
krok – tej stamtądka lecy ji krew, co miesąc, 
jo…
– Të stożisz! – jô ji przerwôł.
– Nié, jô gôdóm prôwdã – òna prawie 
rëknãła. – Jak jô bãdã përznã starszô, to jô 
téż bãdã miała miesączkã – rzekła bùszno.
– Jo, jo – jô cziwôł z niedowierzenim gło-
wą i tak w całoscë jô nie wiedzôł, pò co to 
wszëtkò je. 
Pò wieczerzë, nié tak zarô, ale to bëło dosc 
chùtkò, czej më z Hétą mùszelë jic spac. Më 
klëczelë przë łóżkach, a mëma stojała slôdë 
nas i pòdpòwiôdała:
– Terô òdmówta „Òjcze nasz”…
Zarô pòtemù:
– „Zdrowas Marijo”…
A na kùńc:
– Przeżegnôjta sã i zróbta „Amenkù”…
Jak më to ju zrobilë, tej colemało jô pitôł:
– A pchlëce?!
– Co pchlëce?
– Në szëkac…
– To szëkôjta – zgòdzëła sã mëma.
I më jezdzëlë pôlcama pò pòdrzëtnicë, a czej 
më ùzdrzelë malińczi czôrny pónkt, tej më 
gò przëdësziwelë, chwôtelë kùńcama dwùch 
pôlców i scëskelë nokc do nokca òd palecz-
ników. To wiedno jaż tak pãknãło. Z pchlëcë 
zrobiła sã miôzga.
(...)
To bëło ò pòrénkù jednégò zymkù. Czej më 
z Hétą wëzdrzelë przez òkno, tej më ùzdrzelë 
dosc dalek òd chëczë bùdã na kòłach. 
– Mëma, co to je? – jô sã spitôł.
Mëma blôsknãła i òdrzekła:
– To są Cëgónie przëjachóny.
– Mòżemë tamò do nich jic?
– Do nich nié, bò òni kradną dzecë, a jesz do 
te òszëkiwają, cëganią. Wez Hétkã za rãczkã 
i jidzta nôwëżi w ògród, ale dali nié.
I tak më szlë i z daleka zdrzelë na farwno 
òblokłëch cëzyńców. Òni krącëlë sã przë roz-
pôlonym ògniszczu. Widzec bëło, że rëchtëją 
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cos do picô, i cos do jedzeniô.
– Chcemë jic përznã dali, to më wiãcy 
ùzdrzimë – namówiła mie Héta. Tej më 
wëlezlë przez dzurã w płoce i wëszlë w ta-
czé nisczé zeléstrza. Jedna młodô Cëgónka 
zaczãła tańcowac, a jeden chłop ji przëgriwôł 
na skrzëpicach. Jô béł w to tak zazdrzóny, że 
jô pùscył rãczkã Hétczi, a sã kòlibôł jak to 
dzéwczã. Narôz jô sã òbezdrzôł nawkół se 
a nie widzôł mòji sosterczi. Jô rikôł, a szu-
kôł jã w tëch zeléstrzach i nie nalôzł. Tej jô 
rëgnął do chëczë i wòłôł:
– Mëma, Cëgónie ùkrëdlë Hétkã!
Jô béł całi zapłakóny i tak jô wparził w dóm. 
Narôz za dwiérzama jô ùzdrzôł tacącé sã 
mëmã i sosterkã.
– I tak të Hétkã pilowôł! – smiała sã mëma. 
Jak sã òkôzało, òne to miałë chùdzy 
òbgôdóné i zrobiłë mie to na psotã. 
– To je dlô ce nôùczka – rzekła pòwôżno 
mëma. – Jak të môsz cos robic, to robi to 
bëlno, a nié pò kłonicach. 
– Jo, jo, wa cëgónie jaczis, co jedny jesta! – jô 
òdrzekł frëchòwno.
Jak jô béł përznã starszi, tej tatk jedny nie-
dzelë wzął mie za rãczkã, pòsadzył na wóz, 
a më jachelë do kòscoła w Lëzënie. Tatk chcôł 
tegò dnia bëc taczi pańsczi, tej òblôkł jeden 
ze swòjich dwùch czôrnëch tużurków; to sã 
we wsë gôdało przekãsno, że òn sã òblôkô 
z francëska. Równak mùcã òn miôł baro 
pòlską, bò nosył rogatiwkã. Òn dëcht nick nie 
gôdôł, bò òn béł jak wiedno mùczkòwati. Ale 
mie kòl niegò bëło dëcht dobrze. Jô czuł ce-
pło jego cała i jaczis nadzwëczajny bezpiek. 
Òbczas mszë swiãti, czej grałë òrganë, jô sã 
wiedno òbzérôł a ni mógł sã nadzëwòwac, 
jak to z tëch rórów jidze mùzyka. Jaż tatk 
mie jedną razą òd tegò òdnãcył, czej cwiardo 
rzekł mie w ùchò:
– Co tam ce wcyg kòmandérëje?!
Pò mszë më szlë niedalek do bierstube, 
gdze tatk sã spòtkôł ze swòjima drëcha-
ma. Gwôscëcelã gòspòdë béł taczi jeden 
Grégòr Meyer. Lëdze pòwiôdelë, że òn béł 
farmazynã, to je taczim człowiekã, co rów-

noczasno mòże bëc w dwùch môlach. Tej jô, 
czej jô gò prawie ùzdrzôł, zaczął rozmëszlac, 
gdze òn jesz prawie terô je. Pózni tatk rôz 
rzekł, że farmazynowie, to je wëmëszlënk 
panów, chtërny przez to chcelë nastraszëc 
lëdzy, cobë jich nie òkrôdelë i sã nie zgnilëlë, 
że mògą bëc tuwò i tamò. Tegò dnia w bier-
stubie òn wiele nie wëpił, bò nie chcôł zrobic 
na psotã i przikroscë mëmie.
(...)
Tatk béł baro robòcy. Rôz chòdzył tamò i na-
zôd pò jizbie. Mëma tej sã gò spitała:
– Co të tak rozmiszlôsz.
A òn ji òdrzekł:
– Przińdą jesz czasë, że të nie bãdzesz 
mùszała cãżkò robic.
– Jiny chłopi – òna òdrzekła – to czasama so 
wëpiją, a të le rakùjesz i fenidżi zbiérôsz.
W nôblëższą niedzelã tatk sã tak spił, że gò 
drëszë przëprowadzëlë dodóm i pòłożëlë na 
pòdłogã. Mëma baro chlëchała, a na drëdżi 
dzéń mù grozëła pôlcã i rzekła:
– Chłopkù, të wiãcy nie pij!
– Jo, jo, tak to czasama ti jiny, prôwdzëwi 
chłopi wëzdrzą, to le jô chcôł ce pòkazac – 
òdrzekł ji przekãsno tatk. 
Czedës mëma przë sadzenim bùlew zgùbiła 
na pòlu slëbną òbrączkã. Cëdowno nalazła 
jã przë wëbiéranim bùlew. Tegò dnia doma 
bëła wiôlgô redosc. Tatk wzął mëmã na rãce, 
maszérowôł z nią pò jizbie, a òbòje spiéwelë:
– Chwała mdze Bògù w Trójcë Jedinémù, 
Òjcu, Sënowi, Dëchòwi Swiãtémù…
Më z Hétą pòdskôkiwelë za nima i téż cos 
niewërazno spiéwelë.
Ters, pòd kùńc dwadzestégò stolata, lëdze 
mało spiéwają w chëczach bòżónczi. Czej jô 
béł bòrénkã, spiéwało sã baro wiele. Terô 
le jidą kòzanczi i kòzanczi. To wierã pùrtk 
wëmëslił mùzykã techno, chtërna mie sã 
przedstôwiô tak, jakbë jeden z drëdżim 
bùcalë sã pùstima głowama.
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Béł to skrómny stół, le sedzenié przë nim 
miało swòjã herarchicznosc. Prawie przë nim 
më bëlë swiôdkama patrijarszëznë. Stark 
z pòmagérama zjachôł z pòla na pôłnié. Òni 
na pòlu robilë w kònie òd wczasnégò rena, 
a pò môltëchù pùdą zarô dali robic, pòkąd 
nie zańdze słuńce. Terô, zgódno z codniowim 
zwëkã, zjãlë bótë i zasedlë przë stole do je-
dzeniô. Stół wiedno béł ùszëkòwóny, bë jich 
pòwitac, òbstrojony w wësziwóny òbrësk, 
wazónk z kwiôtkama, pòrcelanowé talérze, 
tôflôczczi, wëdłëbniczi, z ùstawionyma 
na westrzódkù gùrkama pòsëpónyma 
dilã, pòkrajónyma na wiertle tomatama 
i wiôldżima taskama z zëmną maslónką.
Zanim przëszlë chłopi, doma téż robòta szła 
fùl parą. Skòrno le reno starka rozpôliwa 
òdżin w place, ju nie zjimała szërtucha.  Za-
gniotła chléb i ùstawiła casto przë ceple, bë 
wërosło, tej przërëchtowa miãsné zrazë ze 
zósã i piekła je w bratnikù, òskroba grôpk 
bùlew, zazéra do zupë, jaką warzëła na pla-
ce. Czej ju sã ògarnãła w kùchni, tej bùten 
czerzniała masło, a ju zarô brała haczkã 
i płoła zelëskò z zôgónków, fùtrowała chòwã, 
przëniosła łóno drewków, a jesz napómpòwa 
i przëwlokła wãbórczi z wòdą, cobë chłopi 
mielë sã w czim ùmëc przed jedzenim. To 

Dzél III. Stół 

bëła môłô białka, ale czedë tak chùtuszkò 
biegała òd jedny robòtë do drëdżi, jakbë 
tuńcowa przë tim wleczenim, krącenim sã 
przë blatach, noszenim, pranim, skrobanim, 
warzenim, wëdôwała sã wiãkszô, to znaczi 
do czasu zanim przëszlë chłopi. 
– Jenë, jenë, kòchóny! – zakrzikła przejãtô, 
czej zédżer wëbił trzë wiertle pôłniégò. Jak 
w zégarkù za piãtnosce minut chłopi przińdą 
i zasadną w kùchni przë stole.
Przed chłopama stojała zupa, zabielony 
smiotaną marchwiany krém, mòcną swą 
pôchą, ùnôszającą sã znad wioldżich mi-
sków, wcyskającą sã jima do nozdrzów. Na 
wëcygnienié nabrzmiałëch pôlców, zna-
czonëch bąblama, ùstawioné bëłë talérze 
z cepłim chlebã i swiéżim masłã. Ale zanim 
zaczãlë jesc, jich òczë sczerowałë sã na star-
ka, sedzącégò na zberkù stołu. Ten spùscył 
głowã prawie do reńta misczi z zupą i sã 
przeżegnôł. Jegò mòdlëtwa przed jedzenim 
bëła tak cëchô i meditacyjnô, że nicht do 
kùńca nie wiedzôł, czedë sã skùńczi. Déra-
ło to jaczi sztót, a tej pòmału pòdniósł łëżkã 
i zamòcził jã w zupie. Tej reszta zgłodniałëch 
chłopów zaczãła flot jesc swòjima wiôldżima 
łëżkama. 
– Szmakô – rzekł jeden chłop z szeroczim 

Òdjimk ze zbiérów Gail Olsheski

Gail Olsheski

Kaszëbsczé  
òpòwiescë
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ùsmiechã i lëpama mòkrima òd zupë. 
Bëła to zwëczajnô kaszëbskô zupa, ale bë 
pasowa nawet królóm. Stark szmakôł kòżdą 
ji kapkã tak długò jak le mógł, zanim prze-
łknął. Cãżkò je scwierdzëc, czemù  ta zupa 
tak dobrze szmaka. Mòże to òd marchwi 
wërosłi na dobri, cemny zemi jich pòlów, 
jakô pózni nabiérała miodnoscë w głãbòczi, 
zëmny mice abò òd rãczi gòspòdëni, chtërna 
pòtrafiła wëdobëc z ni tã niepòjãtą szmakã 
òbczas warzeniô na nym nôbarżi pasownym 
môlu rozgrzóny platë. 
Starka co sztót dżinãła w zaropiałi kùchni. 
Ledwò bëło jã widzec, szlachòwa za zjawą, 
czej tak prawie niewidzalnô lôtała midzë 
kùchnią a stołã. Widzec bëło blós rãkã zbié- 
rającą pùsté misczi i stôwiającą wiôldżi ta-
lérz z miãsnyma roladama. Pòstawiła gò 
przed starkã, ale òn zarô pòdôł gò chłopóm, 
żebë pierszi sobie nałożëlë. Czej talérz zro-
bił rundã wkół stołu i wrócył do starka, ten 
pòkórno sã doznôł, że nôlepszi sztëk miãsa 
jesz wcyg na nim leżi, jak czejbë béł jemù na-
mieniony, chòc òn sóm czestowôł z mëslą, 
bë jiny wzãlë to, na co zasłużëlë, a òn na 
òstatkù bë wzął to, co bë zaòstało. Jednak 
kòżdi przë stole instinktowno wëczuwôł, 
jaczi sztëk nót je òstawic dlô starka. Wëz-
drzało to tak, jak czejbë jakô zwënéga szła 
wkół stołu przekazywónô pòsobicą leno do 
pòdzywianiô, żebë na kùńc wrócëc do do-
biwcë, chtërnémù bëła przënôleżnô. 
Zjawa zôs sã pòjawiła przë stole, a razã z nią 
soséra i ùgòtowóné bùlwë. Stark pòmału 
sã zabiérôł za swòjã, leżącą na talérzu 
nôdgrodã, przenôszającë ritm pólnégò 
marachòwaniô na jedzenié przë stole. Doch 
nót bëło miec wiele cerplëwòtë i wëtrzi-
małoscë, cobë chòdzëc w tã i nazôd za 
płëgã i kòniama cygnącyma sã brózdama. 
Miôł dłudżé, òbrodné pòla, a te bùlwë 
przechòwiwóné w mitach, pòchòdzëłë 
z pòlów, przez niegò òrónëch, a przez jegò 
kònie wëgnojonëch. To bëłë swiãté bùlwë, 
kò jegò pòla bëłë mù jak ògród Getsemani, 
gdze gôdôł z Bògã, ze wdzãcznoscą dzãkòwôł 

Mù za wszëtczé próbë, jaczé mùszôł zna-
szac i zgôdzôł sã ze swòjim kawlã. Medi-
towôł, mòdlił sã i spiéwôł. Pòd sklepienim 
kaszëbsczégò nieba wëspiewiwôł pòlsczé 
i łacëznowé himnë, zwëkòwno spiéwóné na 
mszach w kòscele Nôswiãtszi Marie Pannë. 
Kòżdô rodzëzna w ti môłi, zwiarti kaszëb-
sczi spòlëznie bëła bùsznô z jegò głosu, 
czej spiéwôł na jich wieselach, pògrzebach, 
chrztach i ùroczëstoscach. Béł człowiekã, 
chtëren bez wszëtczé lata swégò zemsczégò 
żëcô przëdôwôł widzałoscë tim ùswiãconym 
òbrzãdóm. 
Na kùńc pòkrzésnika na stole zjawił sã ta-
lérz ze słodczim. Stark pòdniósł jeden kùszk 
i miłotno zdrzôł na niegò. Bëło to zwëczaj-
né melasowé castkò z domòwą czerwòną 
marmòladą we westrzódkù, sklejiwającą 
dwa arbatniczi ze sobą. Starczëné rãce te 
jagòdë zbiérałë, cëkrzëłë, miészałë na dżem, 
stëdzëłë w szkłach, a kùreszce rozsmarowa-
łë na kùszkach, do jaczich rëchli ùmiészała 
casto, rozwałkòwa i ùpiekła. Kòżdi sztëczk 
castka béł wëfùlowóny ji robòtą, a jegò 
szmaka zaòstôwa na starkòwëch lëpach. Òna 
timczasã òstróżno pòstawiła przed nim taskã 
z gòrącą arbatą, cobë miôł do pòpijaniô cast-
ków. Wzął taskã, rozlało mù sã kąsk gòrący 
arbatë na spódny talérzëk, tej spił arbatã 
prosto z niegò. A skùszony marmòladą 
wzął jesz jedno castkò. Pòdniósł i przëtrzi-
môł przed òczama, zdrzącë jak na swiãtosc, 
zanim zjôdł ze szmaką, a bez to òbzéranié 
òkazywôł swòjé dlô ni ùwôżanié. 
Czile miesãcy pózni stół òstôł rozcëgłi na 
całą długòsc kùchni. Nawet włożëlë ekstra 
déle, a nawkòł òbsedlë gò lëdzë ze wszët-
czich gbùrstwów kaszëbsczi spòlëznë. Stark 
przewòdzył spiéwóm. W pańsczi jizbie 
w trëmie leżała starka. Ùmarła rëszonô 
szlachã òd wësoczégò cësnieniô krwi. To 
bëła ji Pùstô Noc, a stół béł przédnym môlã 
ùroczëstosców. Przëkrëti béł biôłim òbrëskã, 
a nad nim roznôsza sã wòniô matczënégò 
zela ze swiéców. Kòżdi miôł przed sobą 
swój kancjónôł, a czej stark zaczinôł pier-
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szé nótë melodie nisczim głosã, reszta letkò 
i z ùwôżanim doparłãcziwa do niegò. Bëlë 
z nim, chcącë òkazac, że nie zabôczëlë, ja-
czim béł chłopã, czej mù sã dobrze darzëło. 
Dostôwelë nadto miechë z bùlwama z jegò 
pòlów, czej na jich nie ùrosło tëlé, bë sygło. 
Jegò kònie òrałë jich pòla, czedë jich mërë 
nie dôwałë radë òbrobic na czas. Jedlë jabka 
z jegò brzadnika i masło z jegò czerzënków. 
Pòżiczelë dëtczi, jak jima biéda doskôca, 
a òn ani czëc nie chcôł ò spłôcanim, a czej 
chłopi szukelë robòtë, wiedno nalôzł jima 
jaczés zajãcé, a tej zapłacył dëbelt. Terô dze-
lëlë jegò żałosc czuwającë przë starce, bò 
człowiekã béł pòbòżnym, wëchôdającym do 
kòżdégò z wëcygłą rãką, i nôleżôł do nich, do 
jich spòlëznë. 
– Pón Bóg zapłacy – pòcesziwelë gò, a òstelë 
z nim przë stole, jaż sã rozwidniło.

***
Miôł òsem córków, a na stôré lata w kòżdą 
niedzelã jachôł do jedny z nich, a one gòscëłë 
gò przë swòjich stołach. Westrzédnô córka, 
jakô mia òjca we wiôldżim ùwôżanim, a gra-
ła na òrganach w kòscele Nôswiãtszi Marie 
Pannë, w jaczim òn spiéwôł, cëchò żałowa, 
że chòc rôz nie zajedze do jaczi z ji sostrów 
zamiast do ni. Wiedzała, że nie przëchôdô 
òbsądzac, kò nikòmù nie rzekł lëchégò sło-
wa, ale ji dodóm nie szlachòwôł za jinszima. 
Òbczas  mszë czëła wiôldżi  nieùbëtk, 
a cësnienié krwi wzrôstało. Terô za régą 
gòscëna przëpôda ù ni. Jak we wiãkszosc 
niedzelów, pón dodomù, ji chłop, nie béł 
na mszë, a czej przëszła nazôd i nastôwiała 
wòdã do zagòtowaniô, òn jesz wcyg leżôł na 
zófie a chrapôł. Miała le nôdzejã, że òbczas 
gòscënë nie zbùdzy sã, cobë òjc nie zmer-
kôł, że ùsnął nagòlony. Miała sënów, dwaji 
starszi wëroslë na wiôldżich knôpów, miarë 
chłopów, ale przë nich czëła sã bezradnô, ni 
miała niżódnégò pòsłëchù. Czedë zasôdelë 
przë stole do môltëchù, nie pòtrafiła jich 
pòwstrzëmac przed wëjedzenim wszëtczégò, 
co bëło w miskach, a dlô młodszich dzëcy nic 

nie òstôwało. Miast mòdlëtwë przed jedze-
nim przeklinelë jeden drëdżégò. 
„W dodomie mòjegò òjca”, bezùstôwno 
pòwtôrza, „nicht głosu nie pòdnôszôł”.
Nie wiedzała skądka sã brała jich selubno 
nôtëra, jedlë chùtkò i chcëwò, a czej jich 
talérze bëłë pùsté, zarô ùcékelë òd stołu. 
Próbòwała naùczëc knôpów, jak nôlégô sã 
zachòwëwac, ale białczi ni mają pòsłëchù 
nôleżnégò głowie rodzëznë. Wësoczé cësnie-
nié krwi mòże przechadac z pòkòleniô na 
pòkòlenié, ale nié pòsłëch.  
To ju bëło pôłnié, czej w zeszłą niedzelã stark 
jã òdwiedzył i leno we dwòje zasedlë przë 
stole. Przëniosła òjcu arbatã w tasce i pôrã 
kùszków. Nick wicy ni mògła pòstawic, kò 
knôpi i tak wszëtkò wësznëkrowelë, co bë le 
mia schòwóné na te ritualné gòscënë. Ledwò 
na niegò pòzéra, nerwòwò zacyskała pôl-
ce, pùls corôz mòcni ùderziwôł. Nadeszedł 
jeden z knôpów. Wërósł nad miarã, tak że 
wëfùlowôł sobą całi rum w dwiérzach. Doch 
bë mógł miec ùwôżanié, bëc głową rodzëznë, 
stac sã pòdzywiónym wzorã dlô spòlëznë. 
Ale òn leno przësłonił wid, a naswinił wlôża-
jącë bënë w òkalonëch bótach. Trzãsła sã 
bezwiedno. Knôp nôpierwi nawetka nie do-
zdrzôł starka przë stole. Leno môłi talérzëk 
z cwiardima castkama ùswiądnił jemù, że ji 
stôri przëlôzł w tã niedzelã jima przeszka-
dzac. Bez mërgnieniô wëkrącył sã i wëlôzł 
trzaskającë dwiérzama. Spòkój ji òjca rozbi-
jôł sã w ti głëchi cëszë. Ni mògła dobëc ze se 
głosu, chòc chcała mù rzec, że głãbòk w se 
nosy mòdło człowieka, chtërnym béł, i że 
òna i ji sostrë wiedno bãdą miec w pamiãcë 
òbrôz jegò – głowë dodomù przë rodzynnym 
stole. Òna wiedzała, na jaczich pòsobników 
chcała wëchòwac sënów, ale terô przë ji sto-
le to rojenié ùmarło razã z patrijarszëzną. 
Nicht nie tknął castków, a arbata czësto 
wëstëdła. Stôri patrijarcha wstôł, rozproscył 
sã trzimającë sã zberkù stołu, a tej wëszedł. 

Dolmaczënk: Stanisłôw Frymark 
Kòrekta: Bòżena Ùgòwskô
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Agata Grénwald

Nôdzeja

Nadcygô wietrznica…
Na sztrąd wëszło dzéwczã
W rãkù biôłi kwiôtk trzimô.

Nadcygô wietrznica…
Wëzérô dzéwczã môłégò bôta we wałach
A wicher biôłé grzëwë szmërgô w dôl.

Nadcygô wietrznica…
Na sztrąd pôdają  płôtczi kwiôtka
Nie wrócą… wrócą… nie wrócą...

Nadcygô wietrznica…
Z nôdzeją żdô na sztrądze dzéwczã,
Łzë z ji òczów dzëkô wała zmiwô.

Nadcygô wietrznica…
Wrócą… nie wrócą… wrócą…
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A je jaczés dzysô?
Dzysô je ùmãczoné
I jesz mòklëznã z blësë òcérô
Dzysô nieskùńczoné
Òbstojiwô ùmãczóné dzysdniowòscą
I jesz nad czims jiscy sã
Dzysô... jesz...
Jesz nié dzysô skùńczoné
Dopôliwô sã, dożôliwô...

×××

Ni mógłbë, Të?
(proszã) hewò, zabôczëc
Ni mógłbë, Të!
Zabôczonégò zabôczeniô
Znikwic.
Ni mógłbë Të (żebës leno chcôł)
W zabôczenié
Òdesłac czile słów beznôdzeji.
Të bë, wej, ni mógł
Z bezzabôczenim
Zdrëszëc sã, hewò
Jak zabôczony 
Dokôz historii
(jak) stôri lëst
(jak) stôrô miłota.
Smiéch beznôdzeji.

Dorota Wilczewskô

Wiérztë
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×××

Dzywno kòchôsz
Móm strach taczi miłotë
Twòje, cëzé...
Dze je miłota prôwdzëwô?
Je takô?
Miłota wiérnô
Miłota snôżô?
Baro dzywnô je miłota
Niespòkójnô
Żdającô... czegò?
I drëżącô,
Ùrzasłô?
Żdającô... na co?
Dzywno, czarowno zdrzisz
Bòjã sã tegò wezdrzatkù
Twòjégò, ùniżającégò.
Dze są òczë kòchóné?
Twòje òczë rozmùjkóné...
Są. 
Dotikóm òczów
Krótkò mie.
Są... Të i miłota...

×××

A Të, wcyg czëjesz?
Bò mòżna wej czëc
Wòniô òberwasa i rëmiónkù
Hénë, negò  lata,
I jesz krople rosë
Wczasnym pòrénkã
I wòniô deszczu –
Hénë deszczowégò lata
I szmaka wina wëfùlowónégò  czerwionoscą
W latnëch gôdkach
Bez Cebie.
Czëjesz òpùszczoną samòtnosc
Lata ùtopionégò
W blónach deszczu
Próżnégò, bezsłuńcowégò jiwru,
Nieòdszkòdowónégò smùtkù,
Wòłaniô głëchégò,
Jesz czëjesz?
To le lato chlëchało...

×××

Wiész, bãdã witro
Bãdã jak dzysô
Dejownô i nieszczestlëwô
Taczé je mòje namienienié
Bãdã witro
Ùmòdlëwac, żebë darził sã nen dzéń
Stwòrzony z niepòrządkù
Bãdã witro, żebë kòchac zemiã
Cëdownicã
Bãdã witro, żebë kòchac swiat  
Mùlka
Jak ce nie kòchac, jak dzysô
Czedë dejownô i nieszczestlëwô
Rozlubòwa jem  sã w żëcym
I bãdã witro jesz barżi niż dzysô.
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Stanisłôw Frymark

Mëslë ò smiercë

Żëcé je drãdżé 
A pózni sã ùmiérô

Zdechł kòt
Ach, jakô szkòda
Taczi béł piãkny
Persczi
Ùmarł człowiek
Pón Bóg tak chcôł

Robic to żëc
Żëc to robic
Swiat je fùl żëwëch trupów

Dôwno jes nie ùmarł
Dzys je twój czas
Czas na twòjã smierc
Jesz rôz i znôwù nieefektiwno

Żëcé je drãdżé
A smierc jesz tak dalek
Na ten czas niżódnëch szans na smierc 
Leno cerpienié

Ni mògã tegò przeżëc
Mòże dóm radã przeùmrzéc
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Żôgwiama niszczoné Pòmòrsczé stronë,
gardów, wsów czile w strëmieniach krëwi
a co sztót – uranamlë –  biją zwònë,
kòpëtów gòwôr po drogach drëżi.
 
Spòd Òdrë cygną branibórsczi zbóje –
wiodro zdzéro jich gardłowati spiéw,
wòjôrze w biôtkach dërgòlącëch stoją,
ë dzyrzkòscą zmùszają rabùszników w drôw.

Òd stronë wschòdny łasą sã Krzëżôcë,
w ùdbie, że jich tu do nas sle sóm Bóg,
że pòmalëczkù z pòstrónną pòmòcą,
krôj nasz snôżi do jich skùlnie sã nóg. 

Ju gardë niechtërny topią sã w dôce,
w cemżë klepcach niejeden mòżny ród,
ju cëzym rozdôwô starków przëdôcã,
ti sã panoszą ù krajewëch wrót.

Smieją sã, smieją, zacérają rãce,
maniąc głëpasëch pòkazëją krziż,
w zôkònnëch ruchnach pò kraju sã krãcą
i le w barabónach straszi jich czerz.

Józef Cenôwa

Kãpnowsczi zôpis  
naszą zwelą

Je to përznã pòprawionô wersjô 
tekstu, jaczi dobéł III nôdgrodã 
w lëteracczim kònkùrsu Kaszëbskò-
Pòmòrsczégò Zrzeszeniô w 1973 r. 
Jegò krótczi dzél béł pùblikòwóny 
w „Pòmeranie” (nr 1/1975)

Ksążã Mestwin gòrzczé pòłikô lata,
jeséń mù zbielëła czôrnawi włos,
ni mô sëna, a brat mù nie je bratã,
troskã ò witro przëbùrdôł mù czas.

W séroctwie krôj, czej zamknie òczë,
paje rozczapierzą picha i złosc,
a kòmùda wòjôrzóm wid zamroczi,
na krôj Niemc sã rzucy, jak szczirz na kòsc.
     ..........……………

Na Sląsk wzéwają, dze gard w Miliczu,
rozjemca z papiesczi wiżawë żdże,
mô Gniewską òddac cëzym, niechac miecza,
je sóm jeden, a w kraju szlaga mżi.
      …………………………

Noc w pòdróżë – cemżą żëje i głëszą;
Ksążã czami, w mëslach przemiérzô krôj,
zriwô je sowa, głos ji kłopòt krëszi –
mądrô, wié, dze cëzy i dze swój.
  
Hùczi i hùczi, tur wietrzi witrzészi.
Tej zajazgòtałë dokòła psë,
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czamiący zmerkôł, że cos w blónach wisy,
co kòmùdné mëslë mący i rwie. 

A wic bërwie scygô, napinô wòlã,
bë cëmżã przezdrzec i wëkrzesac skrã…
Wnet mòcą cwiardą òdżin w se rozpôlô,
we witro lateczné wid jasny sle.

W parmieniach słuńca swójsczé widzy stronë,
òd pôłnia stroji je różewi blôsk,
znąd hùf wòjów cygnie do jich òbronë,
a Branibór trëchlëje, tracy mùsk.

Mëslë wcyskają ksãcu widné słowa –
– Do słuńca zdrzë, dze Przemk, Bòlka syn,
òd pôłnia, òd pôłnia przińdze òdnowa,
Pòmòrskô żdże na wiekòpòmny czin.

Ksążã głowã pòdniósł, òczama strzelił,
czamiący knôp dostrzégł w nich òstri wid,
jiskrzëłë, karsz ë prëk jak na wieselim,
Ksążã sã zerwôł, gróscą w talérz czidł.

Na zwãk tego strzébra wëprësłë straże;
Ksążã pòwiedzôł: – Zwòłiwajã wiec!
jesz przed Miliczã drogã dzejóm wskôżã,
przëbòczny mają zarô kòl mie bëc.
          …………………………

Ju mòżny sã pchają do przédny kòmnatë,
a ksążã jim stółczi wskôże przë se,
trosczi krajewé w samim sednie chwôtô,
i zbóżny zamësł pòd nôradã sle:
  
Z wiôlgòpòlsczich rówizn so sëna weznã,
mie sã z dôwna widzy z tã stroną mir.
Mdze jedno włôdztwò i jedna Tatczëzna,
téż w spólnëch troskach spólny prôcë tur.

Pamiãc nasza kòlibie Bòlesława,
a wiôlgą miłotą sã ceszi Przemk.
Jô gò ùsënowiã, przë nim je Sława,
wczerô jem jã widzôł, czëm òczë przëmkł.

Ksążã skùńcził ë do gôdków zachãcôł,
bë mëslë radnëch jak nôrëchli czëc.

Na jedno bëlë wszëtcë, jak téż Swiãca,
wic nôdzejã dôł pòrénkòwi wiec. 

Jednota mòc dôwô – terô ksążã rzecze –
Z jiscenim kùńc i nic nóm Niemc.
Swòji pòmògą znad Wartë, Notecë  
Wróg sã strzãse, czej mdze chcôł w biôtkã weńc.

Chòc czas pùrgô, nie zdrzi na zôkrãtë,
a w Miliczu je gniôzdo chcëwëch òsk,
Jô rozepchnã klëpcowëch jader pãta,
Po drodze zeszmërgnã bòrdë trosk.

Do Kãpna! Niech gónc ju z wiescą pòdążô.
Tu piersceń – Òrłu pòsyłô gò Grif!
Wnet gardlëc bądzemë chitrégò wãża,
i zamësłë wrogów zdmùchniemë w pich.
      …………………………

Jaszka jedze, gnô jak stolem,
ju Pòmòrskô òsta slôdë.
Co mù smùdżi? Co wądołë?
Błota głôdczé scãté lodã?

Drogã grëdzëzna mù skrôcô,
chùtkò, chùtkò rwie galopã.
Kóń kòpëtã wicher chwôcył,
wié, że z wôżnym nëkô chłopã.

W miónków gòńbie gzeje z wiescą
w sprawie wôżny, namieniony,
wnet jã złożi w gardnym miesce
ù stóp ksążãca Pòlanów.

Ksążã – pòwié, Krôj Mestwina
chce miec Wastã na swim tronie.
Pewno gónc za tã nowinã
jaką dobrą wies dostónie.

Slédnô mësl mù krzesze skarnie,
Kóń jã zmerkôł przë òstrogach,
bò, chòc óws wëmaklôł w zôrnach,
prawie mer i mitczi w nogach.

     …………………………
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Drogã grëdzëzna mù skrôcô,
chùtkò, chùtkò rwie galopã.
Kóń kòpëtã wicher chwôcył,
wié, że z wôżnym nëkô chłopã.

W miónków gòńbie gzeje z wiescą
w sprawie wôżny, namieniony,
wnet jã złożi w gardnym miesce
ù stóp ksążãca Pòlanów.

Ksążã – pòwié, Krôj Mestwina
chce miec Wastã na swim tronie.
Pewno gónc za tã nowinã
jaką dobrą wies dostónie.

Slédnô mësl mù krzesze skarnie,
Kóń jã zmerkôł przë òstrogach,
bò, chòc óws wëmaklôł w zôrnach,
prawie mer i mitczi w nogach.

     …………………………
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Slôdë mòżnëch tną kòpëta,
a krôj w kòleczkò sã smieje.
Wiater wòłô – hej! Dożdżëta!
téż chcã widzec waji dzeje.

Lecą hùrmą, ksążã z nima,
strzébrzny sziszôk wiodro łiszcze,
chòc ju starszi, karsz sã trzimô,
nic mù zëmòwé drożëszcza.

Kòpny sniég i mitczé smiotë,
w hòjt ë czóder cygną ùzdë,
le jak cepë grzmią kòpëta,
ùbijając sczibë, brózdë.
       ……………………….

Ju gard swiécy i Pòmòrcë
przed jegò mùrama stoją.
Grają rodżi, skôczą serca,
cziwają pòlańsczi wòje –
  
„Pòjta! Pòjta bënë, drësze,
pewno wôżnô waja sprawa.
Ksążã nasz, w wiôldżi ùcesze
chce powitac waji drawò!

Hewò! Ju òn w brómã wpôdô
i Mestwina scyskô szëjã:
„Witóm dzyrżco Grifa rodu,
tu òtemkłé serce mòje.

Tatk béł wasce wiérnym bratã,
wic sã smiałë nasze kraje.
Pòjce chùtkò do kòmnôtów,
dosc tam jadła i napòjów”.
       …………………………

W Kãpnowsczim gardze, przë dãbòwëch  
stołach,
dërnëch Pòmòrców i Pòlanów rządë,
we westrzódkù ksążãta, mòżny dokòła,
sztôłtnoscą stroją ten zôcëszny kąt.

Mòżny rozwôżają słowa swëch ksążãt,
co przedstôwiają witrzészich dzejów biég, 
wic szeptë redosné dokòła krążą

i zwònią słowa, chtërne Mestwin rzekł:

„Òd dzysô mim sënã jes, Przemësławie,
jô zapisëjã cë całi mój krôj,
le Pòmòrcóm prawa dôwné òstawi,
a mie do smiercë nima rzãdzëc dôj”.

Ters prëk wezdrzôł Przemësłowi w òczë, 
szëkac w nim mòc skrëtą przez Piasta ród.
Młodémù blôsk w skarnie różewé skòcził,
òn zôs Mestwinowi w remiona wpôdł.

„Kòchóny mój sënie!” „Drodżi nasz tatkù”.
W cëszë, że mak bës sôł, a bëłobë czëc,
łzë skarnie zmiwałë, scéróné chùtkò,
a biskùp krziżã wzmòcnił zôpisu mòc.

Ters Przemësłôw czësto do serca rzecze:
„jak òka mdã całą Pòmòrską strzégł,
a lëdu prawa strzéc bãdã, chòc mieczã,
z nim razã zbùdëjã szczestlëwi wiek.

Bò ju jedny jesmë, pò wieków wieczi,
dokôz dzysészi dô nóm zbòżny czas.
Zôpis jak kam, z gruńtu nie ùcecze,
òn bënë i bùten ùkrzepi nas”.

Zôs cëszô. Zôs szeptë – „Jedny na wieczi…”
„Jo. Më zbratóny, jak to chce Pón Bóg.
Ju nijak nie mdze biôtków na Notecë,
razã ùmocnimë nasz swiãti próg”.

Le wnet arcëbiskùp wezdrzóny w niebò
wëszeptôł słowa, jakòbë do se:
„Kòruna… Kòruna! Ti nóm pòtrzeba.
Ju òd lat dwasta lud na niã żdże”.

Zars grómczé głosë: – Tak mdze!  Amen!  Amen!
Zagrzëmiałë tak, że sóm gard sã strząsł,
mést w nórce sã zrësził zwelowi kamiéń
ë gruchnął gòłąbk, co nowòscë niósł.

Wnet swiãto wiôldżé rozzwòniłë zwònë,
z jich wiżawë redosny lecôł tón,
wiôlgą ùcechã słôł na wszëtczé stronë,
chtërnã wiater z pôłnia na skrzidła wzął.



20

I w dôl niósł szczesné stoskrzidłowé głosë,
czile z nich przejął nasz rozewsczi brzeg,
Bôłtu wała wcygnãła je do se,
bë je Gòsk w bùrsztinowim zómkù strzégł.
     …………………………

W Kãpnie skòczno grają rodżi,
Dalek, szerok ceszą lud,
Ten bògati, ten ùbòdżi,
Rwie do chùtczich pląsów rôd.

Skrzëpic spiéwë w òrlim loce
smùczą namieniony czas,
a Smãtk w czôrnym człapie błoce,
gòni za nim w skòkach biés.

Tam Pòlanie i Pòmòrcë
wëwijają kòsédra,
do se, do se tam lgną serca,
że sã złotô łiszcze skra.

Królëje ùcecha w kraju,
Òrzłu mòc pòdwôjô Grif.
Co dënëdżi i co chaje,
czej bratersczi lecy spiéw.
     …………………………

W tim dzejów zakrãce łeb wznôszô picha,
Ùwlocczi wãszi ji sążnisti nos,
Zgarinô je do se, jak lës przegrzecha,
cëzô ji troska ò krajewi los.

Ji sã nie widzy ksãca cwiardô rãka,
w wòdze zmącony wzątk wcąż łowic chce,
ùstëgùje na rządë i narzékô,
przãdłé grëbò plestë do gardów sle.

Wic kòmùdné blónë wiszą nad krajã.
Mòże je przegnac mòżnëch mãżów głos,
bò le jednotë mòc rozgôniô chaje
ë òdczidô pajów drapieżnëch czos.

Temù ksążã, wiôlgą sprawą przejãti
do Nôkła zwòłiwô wòjôrzi wiec.
Je w ùdbie, że pòdeprzą dokôz swiãti,
mdą gò mòcą przed wrogama strzéc.

Z krzów wëprësłë na drożëszcza wronë,
strachã krôkałë, jaczi zasôł krëk,
ùcësk i wëzësk wróżëłë tim stronóm,
bò taczi wiedno strachòblëwëch zwëk.

Czëc gòrszé głosë: Jak to, sami w jugò?
Ò nie sã sczerbił Swiãtopôłka miecz?
Swòbòda le tam grô, dze miecz ji sygô….
Do topòrów! W biôtczi ò wiôlgą rzecz!

„Równé prawò – przërzékô Kãpno nama,
le zgliszcza wrzeszczą – Herman!  
Herman Piast!
Czas kùlô kùle… Mòże bëc to samò;
Pòlanóm ùrzãdã, a z nama szast…”
  
Wspòminczi dërgòcą drzëcymską stroną,
Nakło, Sérock szepcą – Hermana syn…
„Czej remiã mgleje w krëchi òbronie,
sąsôd mùmlô – kùrpowati dzéń”.

Chajowi wiater gòni zôpiecuchów,
nie mamrotô tak i tak, le rznie w przódk.
Skąd ta mitkòsc? Lud wcąż dërnotą dichô,
Ò pòddôwaniu bëc ni mòże gôdk!

„Plewë! Plewë” – krzëknął ters człek òdwôżny,
a widã załisnął zdrowi rozsądk.
Chòc za nëch Piastów w stronach wiôł  
wiater mrozny
wikszosc nasza chwôli Mestwina wątk.

„Przemk przërzekł na krziż  
strzéc pòmòrsczé prawa,
Pòlanie na nas jak na bracy zdrzą.
Sprawa naszich swòbód i jich je sprawą,
z nama jedny krwi i wiarë są”.

„Widzyta jak Niemc swą baniã pòdnôszô,
smùkô jã kùpc, do ni smùli ksądz,
a pòt i krew pòla zmiwają nasze,
z dwùch strón mògą naji w klészcze wząc.”

„Niemczëzna jak òszôc w dwòrach sã pleni,
Tak sã rozpichô, jak przë żłobie juńc,
ë chce krôj nasz nama na kluzã zmienic,
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wic mùszi z nią chùtkò do biôtków przińc.”

Tej skąd pòmòc? Skąd załisną bratné miecze?
Niemcóm grô zôkònnik, papiéż, mést Pùrtk.
Nóm le òd pôłnia pòmòc mòże wkroczëc,
a znąd pòmògą bez sążnistëch gôdk”.

Kùnc wic z jiscenim, nama wiodro spiéwô,
Ksążã Mestwin Pòmòrsczi dzérżca, pón,
wcąż łasztë trosk ò dobro kraju miéwôł,
wié dobrze, kòmù dac pòmòrsczi trón.
       
       …………………………

Tak ny wòjôrze òkrzeplë przed wiecã
i zmiészëlë mëslóm na witro łaszt,
różewi zymk môłnią nôdzejã niécył,
do gardów z nią wchôdôł, wsów i miast.

Z dôką zwiornãłë bałamùtné głosë
i wszëtcë w jednoscë dostrzeglë mòc,
trosczi pôłniowëch wcygnãlë i na se
bë serce za serce drëchóm swòjim dac.
   
       …………………………

Zôs tãtnią w kraju kóńsczé kòpëta –
Do Nôkła! Do Nôkła! Za Brdã, za Brdã,
a echò czekawsczé gòwôr jich chwôtô
i ceszi krôj całi rozkòszną grą.

Jadą òd Lãborga, Bëtowa, Pùcka,
spòd Swieca, Lëbieszewa, znąd dze Łąsk,
z Gòrãczëna, Racąża i Serocka,
sle téż jich Chmielno, Pirszczéńskô i Gdùńsk.

A są tam Kòcewiôce i Pòmòrancë,
Bëlôcë, Lesôcë, Kòrczôce z gór,
Krajniôce, Kabôtkòwie i Słowińcë,
Niniôcë, Bòrowianie, z Gôch, z Zôbór.

A do nich sã smieją pòla i bòrë,
nierôz za szłomã w góń zriwô sã ptôch.
W dôl ùcékają  pùrtôcë i mòrë,
bë rozjiwrowac ù Krzëżôków jôch.
      …………………………

W nôczelsczim gardze pòmòrsczi wiecowi
wòłają, jak jeden zuchterny mąż –
„Kãpno kòtwicą, mòc nama òdnôwiô,
niech terô trëchlëje cëzëznë wąż.

Ksążã nasz mądri, z nim jesmë na jedno.
Pò nim Przemësłôw naszim włôdcą mdze.
Jak stojimë dzysô, stac mdzemë wiedno!
W górã wzyc Przemka! Niech szczescé z nim je!” 
      
       …………………………

Chòc czas na ògrze nëkôł dzeje drawò,
Pòmòrską zdzérôł, rwôł, ji lëdã trząsł,
chòc w jiwrze pòłikôł krajewé nawë,
to jednak nen zôpis Mestwina niósł.

Ten zôpis béł i jesz je naszą zwelą,
swą mòcą zwòni jak kòscelny zwón,
òn nama w chajach dni kòmùdné bielił,
bò w naszich sercach mô òdwieczny trón.

I sprawdzony je przez przodków w arkónach,
piersceniã slëbnym w mòrsczich wałach skrzi,
dzãka jemù kwitną dzysô te stronë,
redosnô spiéwa w całim kraju brzëmi.
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Skan przedstôwiô dzélëczi dogôdënkù w Kãpnie  
i pòchòdzy z ksążczi: K. Zielińska-Melkowska, Dzia-
ło się i dan w Kępnie 1282, Gdańsk 1980
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Pòeta i wójt – Paweł Miotk
Ju òd czile lat dérëje robòta nad zebranim dobëtkù Pawła Miotka, lëzyńsczégo dzejôrza i wój-
ta (1887–1933). Na ògle sã pisze ò nim jakno ò kaszëbsczim facecjoniscë, czasã pòece.
Je wiedzec téż dobrze, że béł bëlnym dzejôrzã spòlëznowim i kùlturowim w Lëzënie. Kò za-
kłôdôł òn téatrë, a we wiôldżim dzélu dzãka niemù pòwstało téż karno „Kaszëbë” z Lëzëna, 
chtërno równak zaczãło dzejanié ju pò smiercë Pawła.
Miotk béł téż lëteracczim ùtwórcą. Më ju w „Stegnie”piselë ò jegò lëteracczim ùróbkù  
(nr 3/2017, s. 30-32). Kò w całoscë ùdało sã zebrac jaż òsmë rimòwónëch pòwiôstków 
(facecjów). Wiôldżim dobëcym je nalézenié tekstu, jaczi Paweł napisôł a wëgłosył na 
òglowòpòlsczich òżniwinach w Spale kòl Warszawë. Béł tam òżniwinowim starostą. Trzimôł 
pò kaszëbskù przemòwã przed prezydentã Pòlsczi Jignacym Mòscëcczim, a téż òżniwinową 
wiérztã. To wszëtkò, a téż òpisënk jegò żëcégò i kąsk ò jegò wiôldżi i baro dlô kaszëbiznë 
zasłużony familii, nalézë sã w ksążce „Z Bãdargòwa do Lëzëna. Paweł Miotk – dzejôrz, lëte-
rat, wójt”, jaką napiselë wespół Gracjan Fópka i Eùgeniusz Prëczkòwsczi. Ksążka sã ùkôże ju 
w strëmiannikù latoségò rokù. A hewò niżi pòdôwómë jednã z jegò pòpùlarnëch wiérztów/
facecjów. 
(jd)

Malinczi knôp

Czej jô béł taczi malinczi knôp
Tej jô mòji mëmce wparził prosto w grôp.
Mòja mëmka ta mia rozmajité smaczczi 
schòwóné
A jô miôł ji to wszëtkò wëlizóné.
A mój tatk ten za mną tak prosył,
Że jô bë wicy tegò nie próbòwôł
Le jô sã jaż òd strachù pòd łóżkò schòwôł.
Drëdżégò dnia zôs mie pòkùsa bra
Ale tej jô do lasu so szedł
A w lese béł taczi wiôldżi dąb,
Jak jô wlôzł, tej jô spôdł i so wëczidł ząb.
Mòja mëmka mie w chùstã òwinãła
I ze mną do doktora dżãła.
Tam béł doktór taczi straszny strëch
Òn miôł jak dwa kòrce brzëch.
Òn mie përznã w gãbie drapôł.
A jô zamkł òczë i chrapôł.
A tej òn do mëmczi rzekł,
Że mëmka mia mie letkò wząc
Bò ze mie bë béł jesz dobri ksądz.
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Ana Glëszczińskô

Bëtk herbù Kasztan

Zwãczi lasu, spiéw ptôchów. W spòdlim widzec je òkòlé zómkù. Na binie zjôwiô sã wiesz-
czówka.

Wieszczówka Ana
Wa zgnilusë, wa! Tec to je ju czas! Zarô mie sã na zemiã brac. Zëma nie mdze za wama żdała!  
Co jô móm z tima kasztanama za ùtrapienié. Nié! Tak to ni mòże bëc. Niech le sã Nënka Roda 
ò tim wszëtczim dowié. Tej to dopiérze dô! Dzecë szukają swiéżich kasztanów. Bëłë tuwò ju 
pôrã razy. Darmò! Jô jidã. Chtos tu mùszi pòrządk zaprowadzëc! 
Czëc je grzëmòtë i mòcny wiater. Zmiana tła – òbrôzk przedstôwiô maszinã czasu. Za sztót 
czëc je zôs spòkójné zwãczi spiéwù ptôszków i kroplów deszczu.
Bëtk
Czëc je głos zeza binë.
Ała! Aj! Pòmalinkù! Nié tak òstro…Tëlé trzôskù. Co za grzëmòtë! A tak mie sã dobrze haszka-
ło… Jak z ti skòrëpë wëlezc? Jesz rôz próbùj. Z całą mòcą. I rôz, i dwa, i trzë! 
Bëtk zjôwiô sã na binie.
Tadam!  
Wzérô na wszëtczé stronë.
Në, cëż je? Gdze wszëtcë? Halo! Halooo! Je tu chto? Në cëż je? Ale zarô, zarô… gdze je mòja 
òdczidnica?
Zaczinô ji szëkac.
Mùszała gdzes w ti skòrëpie zaòstac. 
Szukô i cëskô w stronã pùblicznoscë rozmajité rzeczë: stréfle, sznëptuchë, zëmòwą czôpkã.

Pùpkòwi téater z téatrã céniów
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To nié, stréfle téż nié, to nié… A, wejle je! 
Wëcygô żôłtą òdczidnicã i zakłôdô jã na rãkã.
Fertich! Leno co terô? Ó! Cos czëjã!
Wieszczówka Ana
Czëc je z daleka rechòwanié.
23, 24, 25… fejn, baro dobrze. Ale bãdą miałë dzecë ùcechã. 
Ana wchôdô na binã. Jidze tëłã w stronã Bëtka i rechùje leżącé kasztanë.
26, 27… A wa co? Ale zarô mie sã brac z tëch lëstów. Ùstawiac mie sã! Mùszã waju pòliczëc. 
Dobrze, że ten brzadotłëk wszëtczich na zemiã dostôł.
Wieszczówka nie widzy Bëtka i na niegò wchòdzy. Bëtk wpôdô w plëtã.
Ach, przeprôszóm! 
Bëtk
Nick nie szkòdzy. Drëdżi rôz leżã ju w ti sami plëce. Zaczinô mie to sã nawetka widzec.
Wieszczówka Ana
Wejtale! Të rozmiejesz naszã gôdkã?
Bëtk
Pewno, że jo! A co të mëslała, że jô jem jaczi letczi kasztan? 
Wëskakùje z plëtë. 
Witóm! Jô jem ricerz Bëtk herbù Kasztan. A të? 
Wieszczówka je czësto òd se.
Stało sã co? Lëchò ce? 
Wieszczówka Ana
Nié!
Bëtk
Bò wiesz, jak co, tej jô rozmiejã dac pierszą pòmòc. Mòżesz spòkójno mglec.
Wieszczówka Ana
Mglec chëba nie bãdã, ale lëftu to mie pò prôwdze zafelało. Jaż czôrné pónktë widzã! Lepi 
so kąsk òdpòcznã. 
Sôdô i zaczinô wachlowac swòją tëpą. Pò cëchù gôdô do se.
To wszëtkò bez brzadotłëka. Ni może bëc, żebë kasztan do mie gôdôł! Na wszëtczé wiesz-
czówczi! Lëchò ze mną. Òddichôjże spòkójno… Jeden, dwa, trzë… I jesz… jeden, dwa, trzë… 
Dobra. Nôprzód jedno òkò – ni ma gò! Drëdżé…Aaaa!
Bëtk
Cëż je lóz?
Wieszczówka Ana
Jes të prôwdzëwi?! Skądka jes sã wzął prawie w mòjim lasu?
Bëtk
Twòjim lasu? Jes të tu królewą? 
Wieszczówka Ana
A gdze tam. Jô tu leno pilëjã pòrządkù. I lubiã wiedzec, chto mie sã tu krący.
Bëtk
Jô jem ricerz Bëtk herbù Kasztan. Pewno bez przëpôdk jem tu trafił. Prawie jem spôdł i 
wëlôzł ze swòji skòrëpë. Szukóm jinëch ricerzi. Taczich prawie jak jô. Gdze òni są? Mielë na 
mie czekac. 
Wieszczówka Ana
Ricerzi? Taczich z òdczidnicama i zarzëtnicama? 
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Bëtk
Jo! Prawie tëch! 
Wieszczówka Ana
Taczich të tu nie nalézesz.
Bëtk
Ni mòże bëc!
Wieszczówka Ana
Kò jô cë gôdóm! I to nawetka òd dosc dôwna. To mdze ju piãc stalatów dowslôdë jak szlë 
précz.
Bëtk
Szlë précz? Ale nôkôz béł… A jenë! Pewno maszina czasu zôs cos zmilëła.
Wieszczówka Ana
Ma… ma… maszina czasu? 
Bëtk
Jo. Na kùgelka w plëce to je prawie mòja maszina czasu. Nibë nowòczasnô wersjô. Leno òna 
ju pòstãpny rôz wësyłô mie nié w tã stronã! Żebë të wiedzała, gdze jô prãdzy wëlądowôł… 
Ale wez mie lepi pòwiédz – zómk wa tu jesz môta? 
Wieszczówka Ana
Zómk? Ach jo! Ricerzi ni ma, ale zómk stoji. Pòj le sã. Jô cë gò pòkôżã. Òn dali stoji tu na ti 
górze, za kasztanama. A jô jem wieszczówka Ana. Jidzesz?
Bëtk
Ale jo! Chcemë jic gò òbaczëc! Leno… wiész co, jô bë mùszôł pòmëslec, co zrobic z mòją 
masziną czasu. Pewno sã jesz mie przëdô. Tec nie òstawiã ji tak na ti drodze.
Wieszczówka Ana
Jo! Môsz prôwdã. Na to jô nie przëszła. Ale… ju móm na to radã! Zarô to ùgôdómë z familëją 
Gapów. Òpasëją na tã twòjã cëdowną maszinã. Nick sã ji nie stónie. Wëtrekają jã téż z ti plëtë 
i ùprawią, co trzeba. 
Bëtk
Dzãka Ana! A wiedzą òni so dac radã z taką masziną? 
Wieszczówka Ana
Naje Gapë? Bëtkù, to je bańda, jaczich mało w òkòlim. Òne rozmieją wszëtkò załatwic. Nick 
sã nie bój. 
Wëcygô mòbilkã i zwòni.
Halo? Stachù, to të? Môta robòtã. Maszina czasu je do ùprawieniô. Ju cë gôdóm, gdze. Kòl 
zómkù w plëce. Jo. Ale flot! I żebë mie tam nick z ni nie zdżinãło! Në i załatwioné! Terô 
mòżemë jic do zómkù.
Zwãk trąbczi. Zmiana dekòracje – tło, jaczé przedstôwiô zómkòwi plac.
Bëtk
A gdze je zómkòwi dëch? 
Wieszczówka Ana
Bëtkù, të sã miarkùj, jo? To je pòrządny zómk. Bez niżódnégò dëcha! Jak żëjã, żódnégò jem 
tu nie widzała.
Dëch 
Gôdô zeza binë.
Në, cëż terô je lóz?!  Pòrządny zómk bez dëcha?
Ùkazëje sã przed Bëtkã i Aną.
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Witôj Bëtkù! Witôj Ana! Fejn waju razã tu widzec. Kùreszce jesta!
Bëtk
Dëch Zómkù! W kùńcu chtos, kògò znajã!
Wieszczówka Ana
Dddd... dëch?
Dëch
Pewno, że dëch. Jô tu jem òd wiedna. Le nié wszëtcë mie rozmieją dozdrzec. Z Bëtkã to më 
sã znajemë pôrã stalatów. Nié, drëchù? 
Klepie ricerza pò plecach. 
A cebie, Ana, jô téż znajã. Widzã ce wiedno za mùrama zómkù. Dobrze tobie jidze to pilowa-
nié. Czasã móm cebie nawetka strach! Ùùùùù.
Wieszczówka Ana
A matizernoga! 
Dëch
Żódnô noga! Jô jem prosto Dëch Zómkù. Mòżesz na mie wòłac: Dëchù! 
Wieszczówka Ana
Co të tu robisz? 
Dëch
Jô pilëjã zómkù. Wachtëjã prawie jak të, lëno z drëdżi stronë tëch mùrów. Në i kąsk dłëżi... 
Pòkazëje na swój zégark na rãce. 
Bëtkù, a gdze të lôtôł tëlé czasu? Wiész të, wiele jô tu ju na cebie czekóm? 
Bëtk
Jô wiém. Kąsk jem spózniony.
Dëch
Kąsk?! Wiãcy jak 6 stalatów! Bëlné spóznienié.
Bëtk
To mie zeszło, ale widzã, że wszëtkò je ju zrobioné! Zómk stoji.
Dëch
Stoji, stoji. Co më z nim robòtë mielë! Krzëżôcë chcelë miec nowòczasny zómk. Tej më sã 
ùwijelë, to le pãcało. A të miôł nama dopòmóc...
Bëtk
Jô chcôł zdążëc, le widzysz, maszina czasu... 
Dëch
Jo, jo! Të wiedno cos wëmëslisz. Jak w szkòle. Pòj le sa, lepi òbôczisz, co më zdzejelë.
Dëch chwëtô Anã i Bëtka za rãce i ùnoszą sã w górã, a pózni znikają z binë.
Wieszczówka Ana
A wieszczówkò mòja! Jô lôtóm! Le mie mòckò trzëmôj.
Dëch
Nick sã nie bój. 

Zmiana dekòracje – niebiesczé tło z blónama. Zaczinô sã téater céniów, jaczi przedstawi 
historiã bëtowsczégò zómkù.

Dëch
Zdrzëta le! Nôprzód më zrëchtowelë tã górã, co na ni stoji zómk. Tej òna bëła krótkò miasta. 
Më wëkòpelë téż wiôldżi rów wkół ni. Tej zaczãlë ùsadzac stolemné kamë. Na nie przëszłë ce-
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głë. I tak w pôrã lat zómk ju wachtowôł nad miastã. Òstatny taczi pòstawiony bez Krzëżôków.
Wieszczówka Ana
A chtëż w nim mieszkôł? 
Dëch
Në, ricerze. Ale nié blós òni. Bëlë téż jich służkòwie òd kùcharzeniô, òd wòzów i kòniów. Bez-
mała sto sztëk lëdzy! A pózni, czej Krzëżôcë wëbëlë z tëch strón, tej béł to ju ksążãcy zómk. 
Słëchôł Grifitóm.
Wieszczówka Ana
To są jaczés ptôchë? Te grifitë? 
Dëch
Niżódné ptôchë! To bëła ksążãcô dinastiô. Takô rodzëna ksążãtów, jakô panowała téż na 
bëtowsczich zemiach. Ach, to bëłë nôlepszé czasë dlô zómkù. Pózni ju nie bëło tak fejn. Przë- 
szlë Szwédzë i spôlëlë zómk. Òstałë blós gòłé kamë i cegłë. Na dłudżé stalata...
Wieszczówka Ana
Le mie tu nie rëcz terô. Mòże òrzeszka të bë zgrizł? Nôlepszé, jaczé móm.
Wpichô mù òrzeszkã w gãbã. 
Le nie gadôj, że ni mòżesz jesc, bò jes ùczulony. Tak czegòs jô ni mògã zrozmiec. Co za czasë! 
Wszëtcë są terô taczi wrazlëwi. Mlékò nié, bò to..., jôjkò nié, bò tamto... Cëż wa jéta? Òbarch-
niec jidze. Tej jak bãdze?
Dëch
Jo, jo. Òrzeszka zjém.
Bëtk
Jô téż!
Gôdô z fùl gãbą.
I co terô? Zómk stoji. Mô chto gò pilowac. Dlô mie robòtë ni ma.
Dëch
Chto pò wsë chòdzy, sóm sobie szkòdzy. Bëło tą swòją masziną czasu nie wipkòwac.
Wieszczówka Ana
Eee, szkòda Bëtkù, żebë të sã ju stądka brôł. Słëchôj, cebie tu dosc tëlé czasu nie bëło. Jô ce 
òprowadzã pò najim snôżim Bëtowie. Chcôł bë të? 
Bëtk
Pewno, że jo.
Wieszczówka Ana
Abò jesz lepi! Dzysô w Lëpińcach je bëlny festiwal! Mdą spiewac pòlsczé i swiatowé hitë pò 
kaszëbskù! Chcemë tam sã wëbrac. Czuł te chòc rôz Jacksona abò Rodowicz pò naszémù? 
Bëtk
Në nié.
Wieszczówka Ana
A të?
Dëch
Jô téż nié!
Wieszczówka Ana
Tej le sã bierzta, zarô mdze pekaes do Lëpińc.
Bëtk
W drogã! Maszinã czasu halómë òb wieczór.



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

28

W gòdnikù łońsczégò rokù ju 27. rôz dzecë 
i młodzëzna z pùcczégò krézu szlë na mión-
czi òbczas Kònkùrsu Kaszëbsczi Gôdczi „Bë 
nie zabëc mòwë starków” m. Jana Drzéż-
dżona. Tim razã pòtkelë sã w Spòdleczny 
Szkòle m. Sztefana Żeromsczégò w Pilëcach. 
Òrganizatorã bëło Mùzeùm Pùcczi Zemi 
w Pùckù wespół z Pòwiatowim Starostwã 
w Pùckù.  Wëstąpi ło 44 ùczãstników 
w 4 wiekòwëch kategóriach. Kòżdi mùszôł 
za p reze ntowa c  p ù b l i kòwó ny  rë c h l i 
kaszëbskòjãzëkòwi dokôz, a òkróm tegò 
napisac i recytowac swój tekst. Lëstã do-
biwców jesmë pùblikòwelë w „Pòmeranii” 
(w stëcznikù latoségò rokù), a w „Stegnie” 
chcemë napisac czile słów ò aùtorsczich 
tekstach recytowónëch latos w Pilëcach. 
Wôrt zacząc òd baro dobrégò kaszëbsczégò 
pisënkù. Widzec je w tim cãżką robòtã szkól-
nëch, chtërny rozmieją naùczëc dzecë pisac 
abò bënômni bëlno przeprawic tekstë zrëch-
towóné przez swòjich ùczniów. 
Ùczãstnicë piszą przédno ò swòjich codnio-
wëch jiwrach i redotach. Nôwicy ò tim, 
co sã dzeje kòl nich w szkòle abò doma. 
Z pòzdrzatkù na wiek aùtorów colemało nie 
są to ùsôdzczi na wësoczi lëteracczi rówiznie, 
ale mògą bëc pòmòcą dlô aùtorów piszącëch 
dlô dzecy. Kò òni mùszą pòznawac dzecny 
jãzëk, a tëlé dzôtków gôdająch w jednym 
placu pò kaszëbskù swòje tekstë ju wierã 
nie jidze pòtkac. Niejedne òpòwiôdania 
przërëchtowóné na kònkùrs brëkùją leno 
përznã redakcji, rozwiniãcô témë i mògą 
sã stac czekawima dokazama. Hewò czile 
wëjimków:

Piszą ò codniowëch  
dzecnëch jiwrach

Jednégò dnia szkólnô sã nas pitala, co më 
chcemë w żëcym robic. I co jô miala terô 
rzec? Tëlé talentów Pón Bóg mie dôl, a jô 
móm wëbrac blós jeden? Zosza z naszi kla-
së chce bëc frizjérką, òna so dërch wlosë 
ùprôwiô. Mariczka lubi òbcënac gardinë, 
a z nich klédë szëc dlô swòjich pùp. Ji mëma 
mô z nią òd malgòscë ùtrapienié. Maricz-
ka rzekla, że mdze krôwcką. Tosza rozmieje 
warzëc ë kùchë piec – òna mdze kùchôrką. 
Òliwiô dërch sã bawi w szkòlã, bò òna chce 
bëc szkólną. Knôpi blós w balã grają a ò me-
czach gôdają. Kòżdi z mòjich drëchów wié, co 
chce robic, blós nié jô. Móm klopòt! (Agata 
Bòszke, kl. IV-VI)

Tak jak jô pòmôgajã swòjim starszim, to sã 
rzôdkò zdarzi. Sygnie, że nënka napòmknie 
ò jaczi robòce, a jô ju jem tam. 
Bëlo to jednégò dnia pò frisztëkù. Nënka rzekla:
– Jak mdzesz mia përznã czasu, pùdzesz 
mùlkù w ògródk wëpielëc radisczi ë bónk. 
Pòtemù sztifmùterczi. A jô pùdã do mitë 
òblómic bùlewczi na pôlnié.
Kò mie nicht dwa razë gadac ni mùszi. (...) 
To dlugò nie waralo. Robòta mie szla rôz 
dwa. Wnym jô ùczëla òkropny krzik. To bëla 
mòja nënka. Òczë mia tak wiôldżé jak ne 
òblómioné bùlwë, a gãbã szerok òtemklą. 
Stoja, jakbë stroną trzas grzëmòt. A jô so tak 
ùrzasla, że ni mògla dac szrëta, ale zawòla:
– Nënkò, cëż sã stalo? Të sã pewno dzëwùjesz, 
że jô tak flot wëpielëla. Taczich czëstëch 
zôgónków të jesz ni mia.
Nënka pùscëla kòsz z bùlwama ë rzekla: 
– Mój Bòże, mòje radisczi, mój bónk. Dobrze, 
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że jô jesz móm përznã semienia. 
Za sztót przëniosla tutczi z zôrenkama, a më 
selë jesz rôz. A tej nënka rzekla:
– Nie jiscë sã, do zëmë je dalek, to wszëtkò 
wzéńdze a ùrosce na czas. 
Òd negò czasu jô chòdzëla òblamiac bùlwë, 
a nënka pielëla zôgónczi (Òliwiô Wielewickô, 
kl. IV-VI).

Óma mie gôda, że tegò wieczora [to je we 
Wilëjã] zwierzãta gôdają lëdzczim glosã. Më 
doma mómë blós tósza Bùreka. Łońsczégò 
rokù mój młodszi bracyna pòlożił mù nowi 
tatka telefón. Czej znerwòwóny tatk zaczął 
gò wszãdze szëkac, bracyna sã przëznôl  
ë rzek:
– Bùrek nie chcôl przemówic lëdzczim glosã, 
tej jô mù dôl, żebë chòc wëslôl esemesa (...).

Mëszlã, że mój sąsôd, co mieszkô za plotã, 
nie mdze chcôl ùczëc tegò, co jegò Azor mô 
do rzeczeniô. Je ùrzeszony do bùdë. Jô jesz 
nie widzôl, żebë spùszczalë gò z czédë. Wkól 
bùdë nigdë nie je sprzątóné, nié wiedno 
pamiãtają, żebë miôl w misce wòdã. Òni do-
piérze mdą mielë czegò pòslëchac, czedë we 
Wilëjã przemówi lëdzczim glosã (Nikódem 
Zinkel, kl. I-III).

Aùtorsczé tekstë dzecë, nawetka pisóné 
z pòmòcą szkólnëch, są wierã nôwikszim 
brzadã kònkùrsu „Bë nie zabëc mòwë star-
ków”. Żôl, że mògą tu jic na miónczi leno 
ùczniowie ze szkòłów pùcczégò krézu, bò 
wôrt bë bëło rozszerzwic tã dejã na całé Ka-
szëbë.
am
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Na Gôchach, w Zespòle Szkòłów w Lëpiń-
cach, ju trzecy rôz òdbéł sã kònkùrs dlô 
gôdëszów miona Józefa Brusczégò. 8 gro-
micznika na binie wëstąpiło 25 ùczãstników 
w 4 wiekòwëch kategóriach. 
W latosy edicje – jistno jak w ùszłëch – 
wikszosc prezentowónëch gôdków òstało 
napisónëch przez dwùch nôbarżi znónëch 
jich aùtorów: Aleksandra Labùdã i dokto-
ra Brusczégò. Wôrt równak pòdczorchnąc, 
że rok w rok je wicy aùtorsczich gôdków, 
jaczé colemało barżi sã widzą słëchającym 
lëdzóm, jak te tradicjowé. Nie je to wedle 
mie nick nadzwëkòwégò. W gôdce baro wôż-
né je rozmienié spòdlô, kòntekstu. A w sléd-
nëch dekadach Kaszëbë baro sã zmieniłë 
i lżi je dzysô nama so przedstawic np. jiw-
rë z Nôrodnym Fùnduszã Zdrowiô, ò czim 
gôdała Aleksandra Dzãcelskô-Jasnoch, jak 
tôkle zrzeszoné z codniowòscą PRLu abò 
czasów przed II swiatową wòjną. Do te mùsz 
je pòdczorchnąc, że dzysdniowi gôdësze, 
a tak pò prôwdze przédno gôdëszczi, mają 
bëlné ùdbë. Wezmë na to tekstë Anë Glësz-
czińsczi, Òldżi Kùklińsczi, Joanë Jester, Karo-
lënë Keler... Je w nich wiele szpòrtu, chùtkô 
akcjô, pësznô kaszëbizna. Òsoblëwie, czej 
gôdają je same aùtorczi, chce sã jich słëchac 
– pòdczorchiwô przédnik latosy kòmisji 
òbsãdzëcelów Dark Majkòwsczi.
Kònkùrs zaczął sã òd nômłodszi kategórii, do 
szóstëch klas. Pierszi plac miała Emiliô Szisz-
ka [pòl. Szyszka] ze Sp.Sz. w Swòrach, drëdżi 
Werónika Zmùda Trzebiatowskô ze Sp.Sz. 
w Szlachecczim Brzéznie, a trzecy Szëmón 
Szajner ze Sp.Sz. w Łubnie. Wëprzédnienia 
dostałë: Òliwiô Depka Prądzyńskô (Sp.Sz. 
w Bòrowim Młënie), Izabela Pluto-Prądzyń-
skô (Sp.Sz. w Lëpińcach) i Kinga Juchniewicz 
(Sp.Sz. w Tëchómiu). 

Swiãtô gôdczi

W kategóri i  kl .  VII-VII I  dobëła Agata 
Wantoch-Rekòwskô z Lëpińc. Bëła òna nôm-
łodszą ùczãstniczką, chtërna dała sã na to, 
żebë pòwiedzec swòjã aùtorską gôdkã. 
Hewò òna:

Anielskô przigòda mòjégò starka

Mój stark mô agroturistikã i wiele turistów 
do naju przëjéżdżô, òsoblëwie zeza grańcë. 
Słëchôjta, przedwczora do naju przëlecôł 
Anglik na wczasë. Szukôł òn placu, gdze bë 
mógł na ten czas zamieszkac. Tak sã złożëło, 
że trafił òn do mòjégò starka na wies. Wiéta 
wa co? Nen turista ni miôł wiele pieniãdzy 
i òn sã spitôł, czë mógłbë dostac jakąs zniżkã. 
Stark sã zgòdzył, leno pòd warënkã, że Anglik 
bãdze mu pòmôgôł na gòspòdarstwie. Nen 
turista òstôł ù naju jeden tidzéń, bò dłëżi nie 
wëtrzimôł. Jô wama òpòwiém, co mój stark 
wëstwôrzôł z tim biédnym turistą. A, jesz jed-
no... Zanim zacznã, muszã zarô rzec, że mój 
stark nie rozmieje ani słowa pò anielskù. Jô 
so ùdbała chòc pôrã słowów flot gò naùczëc, 
żebë wstëdu nie bëło. To, co sã dzało przez 
nen tidzéń, to béł jeden wiôldżi cyrk. Ale 
nôlepszé bëło to, jak Anglik mùszôł wëwalac 
gnój. 
Mój stark rzekł tak:
– Wez te widłë i jidzkôj do òbòrë, tam zbierz 
nen gnój do kùpë, bò sã baro wiele ùzbiérało.
Na to ten Anglik:
– What?
– Òd kònia i òd krowë – rzekł stark.
Pò minie turistë mòżna bëło widzec, że nick 
nie zrozmiôł. Tej stark kąsk mù rãkama 
pòkôzôł, ò co mù jidze.
Czej cëzyńc zebrôł gnój do kùpë, tej mój stark 
dodôł:
– Terô wez te widłë i wrzuc nen gnój na karã.
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Pò biédnym chłopie bëło widzec, że nié 
wszëtkò mù richtich pasowało, tej sã 
ùgwësnił:
– To the car?
Stark stanowczo òdpòwiedzôł:
– Jo, tam na tã karã to wrzuc.
Wa nie ùwierzita co nen turista zro-
bił! Słëchôjta, òn wzął klucze òd aùtoła 
i pòdjachôł najim nowim passatã pòd 
òbòrã, tej òn zaczął nen gnój pakòwac do 
bagażnikã. Tej mòj stark nie wëtrzimôł 
i wrzasnął:
– Jezës, Marija, Józefie swiãti! Cëż të narobił? 
Niech ce klinë!
Wa nie chceta wiedzec, jak mòja starka wëz-
drzała. Òd tegò czasu jô wiãcy mòjégò starka 
anielsczégò nie ùczëła.

Drëdżi plac w ti kategórii dostała Juliô Swiątk 
Brzezyńskô z Lëpińc, a trzecy Dawid Lemań-
czik ze szkòłë w Bòrowim Młënie. 
Westrzód ùczniów strzédnëch szkòłów 
wëstąpiła blós Karolëna Kòssak Główczew-
skô z Brzézna Szlachecczégò.
W karnie dozdrzeniałëch nôbarżi ùwidzôł sã 
òbsãdzëcelóm wëstãp Òldżi Kùklińsczi (Ra-
dio mô wiôlgą mòc). Za nią bëłë: Aleksandra 

Dzãcelskô-Jasnoch (Lepi nie chòrowac) i Jo-
ana Jester (Ò dietach).
Nôdgrodã za nôlepszi tekst aùtorsczi dosta-
ła Aleksandra Dzãcelskô-Jasnoch, chtërna 
òpisała jiwrë dzysdniowi służbë zdrowiô:

Lepi nie chòrowac
 
Lepi nie chòrowac. Tak kòżdi z nas bë chcôł. 
Kò żëcé wiedno nama przëniese lepszé 
a gòrszé dnie. A czej nastaną te gòrszé dnie 
– lepi miec wiele cerplëwòtë do NFZ. To je 
do Nôrodnégò Fùnduszu Zagładë, jak czedës 
miała jem czëté. Młodô jem, gwësno głupiô 
(jak starszi czasama gôdają ò młodszich), 
a że òd starszich lëdzy jô to czëła, tej tak pò 
prôwdze mùszi bëc z tim skrócënkã. 
Mëszlã, że òni mie mają prôwdã rzekłé, bò 
czej drëszka mòji starczi, Czedrowskô, mia-
ła bóle w plecach, tej szła sã ùmówic na 
rehabilitacjã. Na NFZ. Ledwò chòdzëc mògła, 
tej sã pitô na placu:
– Czedë są dla mie terminë?
Rehabilitantka ji rzekła, że normalno. 
W przińdnym rokù. Jak Czedrowskô pòdskòk 
ła i zarëcza: 
– Do tegò czasu mòga ju nie żëc!

Ò. Kùklińskô dobëła pierszi plac westrzód 
dozdrzeniałëch ùczãstników
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Rehabilitantka ji spòkójno òdrzekła:
– Tej jô zapiszã was òłówkã.
Në i tak to jidze. Tak samò bëło z mòją są-
sadką, Czôpiewską. Chòrowało kòbiécëskò 
i w kùńcu szło na òperacjã. Przed zabiegã 
anestezjológ blós sã ji zapitôł:
– Priwatno czë na NFZ?
A òna rzekła, że na NFZ. Tej òn zaczął:
– Aaa, pùjczi dwa...
Në widzyta, mie sã zdôwô, że jesz tak zle nie 
je, czej nawetka spiéwają kòlibiónczi pacjen-
tóm w bòlëcë. Na szczescé Czôpiewskô sã 
òbùdzëła pò zabiegù. Wiedno mie bëło ji żôl. 
Pamiãtóm, jak szła rôz do doktora i gôdała 
mù:
– Móm rojmã, żëlaczi, wrzodë żôłądka, bóle 
głowë, serce mie bùgrëje a w gnôtach łó-
mie...
– Wej, białkò! – zdzëwił sã doktór. – A je cos, 
czegò wë ni môce?
– Jo. Zãbów jô ni móm...
Jesz Czôpiewskô złégò słowa ò bòlëcach 
a doktorach ni mia mie rzekłé, le ji chłop 
wiedno gôdôł, że jak sã zbiérô kònsylium, to 
leno pitają sã wzajemno:
– Zaczinómë pacjenta lékòwac czë pùszczó-
më żiwcã?
Jô jesz na taczich doktorów nie trafia, le jak 
wa ju wiéta – młodô jem, gwësno głupiô, 
starszi sã znają lepi na chòrowanim.

A wiéta wa, że chòroba mòże bëc lepszô abò 
gòrszô? Dóm wama taczi przikłôd, jak wied-
no, z żëcégò wzãti. Mój wùja, stôri Jón òd 
Brusczich, gôdôł mie rôz, że nôgòrzi je miec 
hemòrojdë. A dlôte, że ni samémù òbezdrzec, 
ni drëchóm pòkazac.
Mie sã równak zdôwô, że gòrzi je, jak cos 
lëchégò sã dzeje z głową. Stach òd Mac-
ków, jeden z mieszkańców mòji wsë, miôł 
bëc wëpùszczony z psychiatriczny bòlëcë, bò 
jednégò dnia retowôł pacjenta, chtëren sã 
topił. Tedë wszëtcë mëslelë, że je ze Stachã 
lepi, że je wëlékòwóny. Równak gò dodóm 
nie pùscëlë, bò sã òkôzało, że czej chłopa 
z wòdë wëcygnął to gò... pòwiesył. Żebë 
wëschł...
Doch takô chòrosc nie je letkô! 
Tak ju z tima rozmajitima chòroscama je. 
Në, jak jô wama gôda na pòczątkù, lepi nie 
chòrowac. Ale niech nama wiedno przëswié- 
cô mòtto NFZ: Czas gòji renë!
Tej w górã serca!

Wôrt przëbôczëc, że pierszô edicjô kònkùrsu 
dlô gôdëszów w Lëpińcach bëła w 2018 rokù. 
Sztërnôsce ùczãstników òddało wnenczas 
tczã Józefòwi Brusczémù, gôsczémù dokto-
rowi i méstrowi kaszëbsczi gôdczi, w 110. 
roczëznã jegò ùrodzeniô. 
am
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Tomôsz Fópka zdążił naju przënãcëc do 
wëszczérczi fòrmë. Kabaret „We dwa kònie” 
na lëteracczi i wiesołi métel kòmeńtérëje 
pòlitikã i gòspòdarkã, më w nim mòżemë 
nalezc jãzëkòwé szifrë, jaczé òdmikają przed 
nama czekawé wezdrzenié na swiat. Czim je 
hiphopòwô platka „Gòrszi zort”? To kaba-
ret w rapòwóny fòrmie, czë pierszé szczeré 
wëznanié kòmédianta?

Dwie próbczi nowi platczi më mòglë ùczëc 
w radiu czile miesądzy przed premiérą plat-
czi. Dokazë „Niech to sã skùńczi“ i „Dóm na 
kòlektã” są wëkònóné w duece z Aną Fópką. 
Dosc dzywné, że to òne miałë promòwac 
zbiérk dokazów, bò nie òddôwają charak-
teru jinszich frantówków. Ju òd pierszégò 
numra „Gòrszi zort” depresyjné nisczé 
zwãczi i pòwtôrziwóné słowa „To më, gòrszi 
zort, taczi lëdzczi rak” dôwają do zrozmie-
niô, że w tim przëtrôfkù më ni mómë do 
ùczinkù z przedstôwianim nama krótczich, 
farwnëch scenków, co je czãstim zabiegã 
aùtora tekstów, le kùreszce czëjemë pro-
test w wëkònanim Tomasza Fópczi. Pro-
cëm czemù? Pò głãbszim przeanalizowanim 
tekstu widzymë narzeszenia do dzysdnio-
wi pòliticzny sytuacje, szerszé wezdrzenié 
dôwô nama barżi ùniwersalné przesłanié. 
Liriczny pòdmiot to doswiôdczony człowiek, 
wëchòwóny w etosu robòtë, kritikùjący 
redistribùcjonizm, le mający swiądã, że 
wëznôwóné cnotë nie pòtikają sã z aproba-
tą. Winã mô system, jaczi òd dzecka ùczi, że 
„lëdzóm sã nôleżi” i „wòlnosc nie je dlô ce”. 

Adóm Hébel

Wòlnorinkòwi bard  
czë pòdsmiéwajk 
na dwòrze systemù?

Z taczi pòstawë mòżemë sã pòsmiôc przë 
sztëczkù „Blues piãscet (sic!) plus”, rapéra 
òdkriwô równak téż czôrną stronã zjawiszcza 
– „a të rób, chłopie rób, do ùsróny smiercë, 
òstaw dzecóm bórg i dwie lewé kòrczi...”.
Kritice pòddónô je nié tëli kònkretnô par-
tiô, systema edukacje, czë ti, co pòdjimają 
gòspòdarczé decyzje. Winã za lëchi stón li-
riczny pòdmiot przëpisywô filozofie, jaczi 
brzadã są taczé, a nié jiné warënczi. Dzãka 
temù zabiegòwi më ni mómë do ùczinkù 
w ùderziwanim dlô samégò ùderziwaniô, le 
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dozdrzelałim jak na hiphopòwą kònwencjã 
szukanim za przëczëną problemów. Nié 
kòżdi tekst je równak głãbòką analizą. 
Tekst „LGBT” nie wëkrocziwô nad czãsto 
pòwtórziwóné w diskùsje na titlową témã 
słowa, „Jinternetë” nimò baro òdwôżnëch 
słowów jakno całosc są zwëczajnym szka-
lowanim na to co nowé i mòże jesz przed 
dekadą bë bëłë swiéżim wezdrzenim na 
nowé zjawiszcze, dzysô wëdôwô sã bëc baro 
zdezaktualizowóną témą, òsoblëwie, czej je 
òpisywónô leno pò wiérzkù.
Dokazë wëkònóné wespół z córką Aną to je 
pòkôzk ji spiéwnëch mòżlëwòtów. Nié leno 
tekstowô szëchta, ale téż wòkalizë są do-
brą zôpòwiescą ji mùzycznégò pòtencjału. 
Szkòda, że tekst „Niech to sã skùńczi” téż je 
nót dodac do kategòrie „nieòdkriwczich”. 
Mô w zamierzenim aùtora bëc protestã 
młodëch, ale ògreńcziwanié sã w teksce 
do niechãcë do szkòłë, preferowaniô frit-
ków i jachaniô na kòle ewideńtno wskazy-
wô, że aùtór tekstu nie przërëchtowôł sã 
z pòzdrzatkù wiédzë ò problemach młodëch, 
abò célowò chcôł je pòkazac jakno infantilné 
i snôdczé.
Z tekstama sã parłãczi paradoks. Z jedny stro-
në òne są czims, czegò më bë sã òd aùtora 
nie spòdzéwelë, z drëdżi czëjącë je zarô je-
smë w sztãdze jich ùtwórcã wskazac. Z czegò 
wëchôdô takô procëmnosc? Słowa do fran-
tówków z jedny stronë mają w se wùlgar-
nosc i są próbą scygniãcô satiriczny larwë. 
Z drëdżi stronë jich fòrma – krótczé zwrotczi, 
pòkazywającé scenczi z jaczich słëchińc mô 
mòrał wëcygnąc dërch pôchną tą kònwencją. 
Bas towarzący wëfùlowónym bùńtã słowóm 
dokazu „Socjaliscë” jaż sã prosy, żebë rapéra 
rzekł përznã wicy, òdkrił wicy emòcjów, dôł 
sã pòniesc, stwòrził wrażenié improwizacje. 
Miast tegò mómë sztërë réżczi tekstu, pò ja-
czich nastãpiwô jednosłowòwi refrén. To je 
téż jeden z dokazów, jaczi dôwô nama zapi-
sac platkã do kategòrie hiphopòwò-aktorsczi 
frantówczi. Głos òdgriwô rolã, je téż célowò 
mòdulowóny („Jem gòrszégò zortu”), co 

w taczim natãżenim rzôdkò sã pòtikô strzód 
rapérów. 
To lëchò, że ta platka tak òdbiégiwô òd kano-
nów zortu? Wedle mie to je swiądnô decy-
zjô aùtora, jaczi chcôł stwòrzëc cos zgódnégò 
ze swòjim stilã i òd mùzyczny ë we wikszim 
dzélu tekstowi stronë mù sã to ùdało. Baro 
mòcną stroną tekstów je zôbawa zwãkama, 
co jak nôbarżi do kònwencje pasëje („plaża 
nie plażi”, „kòpikùlk kòpie grób”).
Na bôczenié zasłëgiwô wësokô rówizna 
mùzyczi. Mómë tu i mòcny beat, zmie-
niwający nôstrój bas, kòżdi dokôz je jiny, 
wirtuòzérskò wëzwëskóny akòrdión w „Ka-
czich gôdkach” i mésterstwò w bùdowanim 
napiãcô i stãpniowim zbòkadniwanim 
pòdkładu w kùńczącym platkã dokazu 
„Kùsznijta mie w dupã”. Pò pierszim prze-
słëchanim jô ni mógł òddalëc òd se dbë, że jô 
ju to móm czëté. Kò chtos miôł ju pò pòlskù 
spiéwóné Tuwimòwą pòézjã z pòdobnyma 
słowama. Sztërk refleksje równak dôł mie 
zrozmiec, że przesłanié je ùniwersalné 
i pewno wnet kòżdi człowiek mô chãc tak 
cos wëspiewac. Tu to bëło wëspiéwóné pò 
prôwdze mòcno i bòkadno.
Jô baro pòzytiwno òceniwóm platkã „Gòrszi 
zort” jakno „aktorsczi hiphop”. Mie sã téż 
widzą tekstë, jaczé wërôżają nawielnienié 
lewicową gòspòdarką i prawicową dejolo-
gią, chtërne ùderziwają w prostëch lëdzy 
zmùszonëch do ùtrzëmiwaniô nieùtcëwégò 
systemù. Mòże sã Fópka stac bardã nôbarżi 
zmarginalizowóny grëpë – wòlnorinkòwëch 
kònzerwatistów z nôrodny miészëznë? Jak 
nôbarżi, le ta grëpa mùszi miec swiąda, że 
jich himnë są na jedny platce z „Dóm na 
kòlektã”, chtërna rozwieselniwô słëchińców 
Gòspòdë w Radiu Kaszëbë. Takô wszech-
stronnosc ùtrudniwô ùtożsamiwanié sã 
z platką. Mô téż swòjã mòcną stronã – ra-
péra spiéwô pierszi rôz tak dzyrskò, ale 
w przëtrôfkù kriticzi mòże wiedno z barda 
zamienic sã w narã, chtëren wëdôł tã platkã 
dlô szpôsu, tak jak rëchlészé dokazë w duece 
„We dwa kònie”.

ST
E

G
N

A



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

35

ST
E

G
N

A

Aleksandra Majkòwskô

Gdiniô zmieniwô sã  
na najich òczach

Jón Radke, szôłtës Gdini, w niedzelã reno 
stanął kòl swòji chëczë, głãbòk òdetchnął, 
z czeszeni wëcygnął róg z tobaką, jaczi 
dostôł w darënkù òd swòjégò drëcha 
Tónë Ôbrama i żdôł na dobrą chwilã, żebë 
wcygnąc czôrny pich do nosa. Wezdrzôł 
nôprzód w starnã restaùracji sąsôda Plëch-
të i òbzérôł sã tam za Sztefanã Żeromsczim, 
pisarzã, chtëren przëjachôł do Gdini pisac 
ò bùdowie pòrtu i ò Kaszëbach. Béł cze-
kawi, czë gôdôł ju z rëbôkama z Òksëwiô. 
Prawie dzysô chcôł do nich jic i mëslôł za-
bédowac pòspólną szpacérã znónémù pi-
sarzowi.
– Niech bãdze pòchwôlony Jezës Christus 
– ùczuł z daleka głos drëcha Tónë Ôbrama
– Na wieczi wieków, Tóna! Jô chcôł prawie 
so zażëc, pòj to dóm i tobie.
– Chãtno! Tã tobakã jô kùpił dlô ce 
w Pùckù. Wedle mie, tam robią nôlepszą 
– rzekł Tóna Ôbram.
Òbëdwaji chłopi wcygnãlë tobakã, sedlë 
kòl chëczë na łôwce i zaczãlë kôrbic.
– Móm czëté, że na drëdżi rok skùńczą 
bùdowac naji pòrt. Przëjadą tej do Gdini 
nôwôżniészi przedstôwcowie wëszëznów 
nowi Pòlsczi. Jak prezydent Stanisłôw 
Wòjcechòwsczi ùzdrzi najã wies, jakô tak 
chùtkò zmieniwô sã w snôżé miasto, to nie 
ùwierzi w to, co widzy – rzekł bùszno szôł-
tës Jón.
– Môsz prôwdã, drëchù, ten môl zmieniwô 
sã na najich òczach. Przëjéżdżają do Gdini 
lëdze, żebë bùdowac pòrt, naje „òkno na 
swiat”. Wnetka bãdzemë jezdzëc òkrãtama 

nawetka za òcean, do Americzi – prawił 
Tóna Ôbram.
– Snôżi je téż naji Bôłt i gdińsczé pie-
glëszcza! A Kaszëbi to robòcy lëdze. Rësz-
no bùdëjeta w ti waji wsë taczé bëlné, 
nowòczasné i mòdernisticzné bùdinczi – 
dołącził do gôdczi jeden szëkòwny chłop.
– Sztefón! Jem baro rôd, że Was widzã – 
szôłtës zarô pòznôł Sztefana Żeromsczégò, 
chtëren przëjachôł czile dni temù z War-
szawë.
– Witóm Was! – pisôrz grzeczno sã ùkłónił. 
– Jô bë chcôł jic na Òksëwié i pògadac 
z tamecznyma rëbôkama. Gòspòdôrz 
restaùracji, Plëchta, wspòmnął, że szôłtës 
bë mógł tam rëgnąc ze mną – gôdôł dali.
– Ale jo! Nôlepi chcemë tam jic dora-
zu. Mòże jesz nie wëjachelë na sledze – 
òdpòwiedzôł Radke i pòszedł w czerënkù 
sąsedny wsë – Òksëwiô.

Òb drogã towarził jima Tóna Ôbram. Cze-
dë ju doszlë na plac, òkôzało sã, że mùszą 
përznã pòżdac na rëbôków.
– Dopiérze co wëjachelë – wòłałë dzecë, 
jaczé bawiłë sã na piôskù.
Szôłtës chcôł przińc drëdżi rôz witro, ale 
Sztefón Żeromsczi ùpiarł sã, że mùszi ju 
terô zrobic z nima wëdowiedzã do nowi 
ksążczi „Wiater òd mòrza”. Pòszlë nôprzód 
do karczmë krótkò kòscoła, a pózni na 
smãtôrz, jaczi je na òksëwsczim klifie. Czej 
Żeromsczi pòdzywiôł snôżi, kòlmòrsczi 
krôjmalënk, Jón Radke i Tóna Ôbram 
stanãlë kòl grobù Antóna Mùchòwsczégò.
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– Ksądz Mùchòwsczi  béł  dzyrsczim 
człowiekã. To wiôldżi patriota. Bił sã 
òbczas  stëczn ikòwégò pòwstan iô . 
Pamiãtóm, jak rojił ò samòstójny Pòlsce 
i wòlnym Pòmòrzim. Czedë béł probòszczã 
w òksëwsczi parafii sw. Michała Archanio-
ła, to më czãsto ò tim gôdelë – wspòminôł 
Jón Radke.

– Móm nôdzejã, że czedës mie téż pò-
chòwają na tim smãtôrzu, kòl najégò 
ksãdza – dodôł Tóna Ôbram, zdrzącë na 
grobë i na mòrze. Chùtkò równak skùńcził 
te rozmiszlania Sztefón Żeromsczi, chtëren 
pònëkôł chłopów, żebë wespół z nim zeszlë 
na sztrąd przëwitac sã z wëchòdzącyma 
z bôtów rëbôkama.

Krëjamnota kaplëcë  
sw. Jerzégò
– Òna bë miała dzes tu bëc! – rzekł letkò 
znerwòwóny Karól czëtającë znaczi na pla-
nie miasta.
– Ale czegò tak pò prôwdze szukôsz? Je-
smë doszlë do célu. Przed nama rene-
sansowi Zómk Pòmòrsczich Ksążãtów. Kòl 
niegò stoji młin, jaczi je jednym z nôstar-
szich òbiektów industriowi architekturë 

w Pòlsce. Dali ùzdrzisz gòticką młińską 
brómã i spikrz. Mëszlã, że sygnie ju nama 
architekturë do òdjimaniô – òdpòwiedzôł 
A d ó m ,  d l ô  c htë r n é gò  zw i e d za n i é 
i òdkriwanié nowëch môlów je wiôlgą 
pasją. Jadącë na wanodżi wiedno zabiérô 
swòjégò sëna. Òpòwiôdô mù ò architektu-
rze i razã robią òdjimczi.
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– Tatkù, móm przeczëtóné we wikipedii, że 
krótkò stądka je szpëtalnô gòtickô kaplëca 
sw. Jerzégò. Parłãczi sã z nią wiele czeka-
wëch historiów. Móm téż czëté legendã 
ò zataconym skarbie.
– Żelë kaplëca, jaczi szukôsz, słëchała cze-
dës do bòlëcë, to wierã zbùdowelë jã za 
mùrama miasta. Chòroscë w strzédnëch 
wiekach baro chùtkò sã przenôszałë i lëdze 
czãsto ùmiérelë na skùtk rozmajitëch 
pòszëdłów. Dlôte bòlëcë bëłë bùdowóné 
jak nôdali òd mieszkańców.
– Tej mùszimë wińc bùten mùrów, jaczé 
bëłë wkół dôwnégò Słëpska? – zapitôł Ka-
ról.
– Jo, ale ta kaplëca bë miała bëc dzes w tim 
òkòlim, kòl przédny drodżi. Mëszlã, że 
bãdze jã widzec z daleka. Rézëjący mùszelë 
pòznac szpëtalné òbiektë, żebë òmijelë 
môl, dze są chòri np. na trąd. 

Kaplëcã pw. sw. Jerzégò nalezlë w parkù, 
w sąsedztwie zómkù Grifitów. Je centralną 

bùdownią, zbùdowóną z cegłë na planie 
òsmënórta. Dô sã jã òbéńc wkół. Pòrtal, to 
je dekòracjô dwiérzów, òstôł zrobiony z czi-
le régów łãków. Wid do bëna wpôdô przez 
òkrãgłé òkna. Dak przëbôcziwô kòpùłã, 
a na sami górze je latarniô.
– Baro pësznô kaplëca. Na Pòmòrzim mało 
czedë stôwielë taczé centralné bùdinczi – 
pòdzëwiôł Adóm.
– Mie barżi czekawi skôrb. Bënë bë miôł 
bëc jaczis znak. Jakôs cegła, jaką sã dô 
rëszëc, abò przesëwóny wôłtôrz i pòd nim 
nalézã krëjamné przeńdzenié do pòdzemny 
jizbë – gôdôł Karól.
– Nie wierzã, że nalézesz tam jaczé wôrt-
né zachë. Krëjamny dwòrnicë gwës téż 
tam ni ma. Ale wiém ju, dze pòjedzemë na 
pòsobną wanogã...
– Wierã do pòsobnégò zómkù? – docygôł 
sã knôp.
– Nié! Pòkôżã tobie prôwdzëwi skôrb na-
lazłi na Pòmòrzim. Je òn krótkò Słëpska – 
w Lãbòrgù, w tamecznym mùzeùm.
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