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Lëteracczi rok 2021 kùńczimë w „Stegnie” redotno, bò w slédnëch miesącach trafi-
ło w naje rãce (abò wnetka trafi) czile bëlnëch ksążk. Chcemë zaczic òd tegò, że jeden 
z nôwôżniészich kaszëbsczich pisarzów slédnëch lat Stanisłôw Janka wëdôwô pòsobny 
roman – „Mòrzkùlowie”. Na to wiedno żdajemë z niecerplëwòtą. 
Wëszedł téż smarą pierszi pòeticczi zbiér Lucynë Sorn. „Dzeckã bëc” to baro czekawi 
ksążkòwi debiut ti znóny szkólny, aùtorczi ùczbòwników i – jak sã òkazywô – dobri pòetczi. 
Jistno mòżemë napisac ò erotikach Anë Różk „Szmeroszeptë”. Białgłowsczé wezdrzenié 
na seksualnotã je gwësną nowizną w kaszëbsczi lëteraturze. 
Ò nëch wszëtczich dokazach piszemë w tim numrze „Stegnë”.
Swój òbiecënk zjiscëła Dariô Kaszubòwskô, jakô dobëła lãbòrsczi kònkùrs miona 
Strijewsczégò za òpòwiôdanié z kaszëbsczima dialogama, a terô pùblikùjemë ji dokôz 
w całoscë pò kaszëbskù. Bôczno i z nôdzeją zdrzimë na ji lëteracczi rozwij.
Òkróm ni debiutëją w „Stegnie”: Marzena Graczik, Werónika Mierzwińskô i Jãdrzéj Chrzą-
stek. Jak tu nie bëc rôd?!
A całi numr òtmikô òpòwiôdanié Grégòra Schramczi ò lëdzczich zachòwaniach w drãdżim 
czasu pandemie. Wôrt przeczëtac i przemëslëc… Jistno jak tekstë Tómka Fópczi,  
Gail Olsheski, Justinë Pranszczi i Jana Natrzecégò. Bëlnégò czëtaniô na Gòdë i Nowi Rok!
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Niebò sã zacygało. Ju corôz wiãcy plachców 
mòdrotë, w jaczé sã wbijałë daczi bùdinków 
krézowégò gardu, przësłóniała cemnô blóna.
Ana zdôwała sã tegò nie widzec. Szła chùtkò. 
Młodszą, trzëlatną córeczkã niosła „hopka”, 
starszą, fejn wëstrojoną, trzimała za rãkã. 
Z remieniów białczi zwisałë jesz tasza i farw-
ny rubzak córczi. 
– Chùtkò, Julio, ni mòżemë sã spóznic! – 
mëmka pònôglëła dzéwczã, jaczé corôz to 
barżi ni mògło nadãżëc. – Doch zarô môta 
ten waju wëstãp! 
Wezdrzała na zédżerk. Do pòkôzkù, w jaczim 
Juliô bãdze towarzëła na pianinie swòjim 
drëszkóm, chtërne miałë spiewac, bëło jesz 
pôrã minut. Le czas zbiórczi ju béł! Szczescé, 
szkòłã ju dało sã widzec. 
Ze trzë minutczi pózni mëmka z córką ju wbi-
égałë pò trapach do bùdinkù. Przed dwiérza- 
ma białka sã zatrzima, pòstawiła na zemi młod-
szą Òlëwiã, scygnãła z remiona bòrdôk i pòdała 
gò Julie. Dali białka ju ni mògła jic. Zakôz. „Co-
vidowi”. Bò bë doch czasã mògła chërã zawlec 
do szkòłë. 
– Trzimôjkôj swój rubzak i biôjkôj! – rzekła 
miãtkò do córczi i na òddzãkòwanié kùsznãła 
jã w główkã. 
Dzeùs zarzucył bòrdôk, jesz chùtkò ùscësnął 
nënkã i wlôzł do szkòłë. Ana zdrzała za nim. 
Narôz dzéwczã sã zatrzimało i zaczãło za 
czims szëkac pò czeszeniach. „Jenëczkù – 
pòmëslała mëmka – jidz ju, doch zarô pò 
prôwdze bãdzesz spóznionô!” 
Juliô równak scygnãła rubzak i zaczãła gò 
òdmëkac. 

Białka nie strzimała. Òtemkła dwiérze do 
szkòłë i zapitała ju zdebkò zniecerplëwionô:
– Za czim të tam jesz szukôsz? Në, jidz ju! 
–  Za larwką, mëmkò! Ni mògã ji nigdze na-
lezc!
„A jenë i z dzeùsã!” – przemërgło bez głowã 
mëmczi. Białka chùtkò wëcygnãła z czeszeni 
swòjã:
– Môsz tã – rzekła. – Je czëstô, nieùżiwónô. 
I nie zgùb ji gdze!
Sztót pózni wzérała, jak Juliô dżinie w głãbi 
kòritarza. Wiedzała, że córka jesz sã òbrócy 
i nawetka terô, czej ju doch mùszała pò 
prôwdze nëkac, pòwinkùje mëmce na 
òddzãkòwanié. Nie milëła sã. Chùtkò tej 
nazôd òdmôchała Julie i pòkôzała ji, że mô 
ju flot jic. „Ta to wiedno mô czas. Artistka” 
– narôz pòmëslała z ùsmiéchã, wzãła môłą 
Òlëwkã za rãczkã, òdwrócëła sã i zaczãła 
schadac pò trapach. Wnym białce cos 
kapnãło na głowã. Wezdrzała w górã. „Ma-
tizernoga – pòmësla, czej ùzdrzała pãkatą 
blónã, czôrną jak pëk, jakô ju zakrëła wiãkszi 
dzél nieba i łapała słuńce – to jesz mô pa-
dac?”. 
Deszczu sã nie spòdzéwała. Ni miała 
szorëmù, a i òblokłô bëła na pògòdã, nié na 
deszcz. Pòreszce czej wëchòdzëlë z dodomù, 
wiodro bëło piãkné. Òlëwka téż miała òbùté 
le lëtewkã. 
„Mòże to jesz za nama zaczekô?” – pòmësla 
Ana z nôdzeją, le tej ùczëła drëgą kapkã. 
I trzecą. 
– Pòj, Òlëwkò, hopka. Wierã mùszimë gdze 
zwiornąc przed tim deszczã – wzãła córeczkã 

Grégór Schramke

Larwka
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na rãce i rëszëła chùtniészim krokã. Deszcz 
równak nie chcôł czekac. Białka szukała za 
placã, gdze bë mòglë sã schronic, czej na-
rôz ùzdrzała na przëstónkù gardny aùtobùs. 
Ùceszëła sã. W jejich gardze bëło pôrã 
lëniów, jak ta do bòlëcë, pò jaczich jezdzëłë 
aùtobùsë za darmôka. Jedna, prawie ta tu, 
prowadzëła w czerënkù ji dodomù, równak 
nié prosto, a jesz bez sztëk gardu, tak tej 
piechti ji wëchòdzëło nawetka chùtni bëc 
doma, jak aùtobùsã. Mało czedë tej Ana 
jezdzëła tima gardnyma wòzëdłama. Terô 
równak, czej deszcz ju strasził lugatwą, nen 
pòjôzd béł ji wëbawienim.
– Òbôcz, Òlëwkò, pòjedzemë dzysô dodóm 
aùtobùsã – pòwiedzała z redotą do córczi 
i pòspieszëła na przëstónk.
Czej wchòdzëła do wòzëdła, tej to zaczãło 
lugac. „Ùff, ma równak miałë szczescé!” – 
pòmëslała białka. Z ùsmiéwkã rzekła szo-
férowi „Dobri dzéń”, przeszła zdebkò dali 
bënë aùtobùsa, pòsadzëła córkã przë òknie, 
a sama zajãła plac kòl ni. 
Òlëwiô zaczãła wzerac bez òkno. I Anë zdrok 
przëcygnãła lugatwa. Dejade białka wnet 
zarô òprzestała widzec deszcz. Òczama dëszë 
bëła ju przë starszi córce. Ùsmiéchnãła sã. 
Ju widzała, jak ji Juliô, z pòwôżną, spòkójną 
gãbą, w fejn czôrnym czitelkù i biôłi bluzecz-
ce sedzy terô przë pianinie i wëproszczonô 
jak strëna żdaje za rozpòczãcym kòncertu. 

Białka wiedzała, że nen spòkój córczi to je 
blós taczi dlô lëdzy, że ji bënë terô dërżi, że 
tam we westrzódkù to bùrclëje, sã przewôlô 
i miészô sã w dzeùsu redosc z tegò, że zagra-
je, z ùrzasã przed tim, bë sã czasã nie zmi-
lëc. Narôz do głowë Anë przëszłë słowa: „Na 
zôczątk na binã wlezc, zdrok pùbliczi mãżno 
zniesc...”. Białka ùsmiéchnãła sã jesz zdebkò 
szerzi. Dôwné dzeje, recytatorsczi kònkùrs. 
Do chmieléńsczégò finału sã nie dostała, 
równak „pòwiatë” to téż bëło dlô ni cos. I jo, 
baro ji tedë pasowała ta wiérzta. Prôwda, 
béł ten ùsôdzk ò recytowanim pòeticczégò 
dokazu, a nié ò granim na pianinie, dejade to 
doch, jeżlë jidze ò nen strach przed wëstãpã, 
je to samò. Białka scygnãła brëwie. Zaczãła 
szëkac w pamiãcë za dalszim cëgã wiérztë, 
le pòza puentą „ë òprzestac sã ju trząsc...” 
słowa pò tëch wszëtczich latach ju nie chcałë 
sã dac chwëcëc...
Narôz Ana so ùswiądniła, że doch aùtobùs 
jesz dërch stoji na przëstónkù. Zdzëwòwała 
sã. Tëc czej wchòdzëła bënë, ju wnet béł 
czas òdjachaniô. Wezdrzała na zédżerk. Bëłë 
ju trzë minùtczi pò. Òbrócëła zdrok a we-
zdrzała na szoférã. Ten sedzôł so òpiarti na 
swòjim sedzëszczu i... bez copné zdrzadełkò 
wzérôł na niã. „Cëż je lóz?” – przemërgnãło 
bez głowã białczi. Chùtkò rozezdrzała sã pò 
aùtobùsu. Òbôczëła, że ten a nen z pasa-
żérów téż wzérô na niã. 
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– Në, wezce kùńc kùńców załóżce larwkã – 
ùczëła dosc òstro rzekłé słowa. Wezdrzała 
na białkã, jakô je pòwiedzała. Ta sedzała nie-
dalek i bëła jedną òd tëch lëdzy, co prawie 
zdrzelë na Anã. 
– Co? – wërwało sã zdzëwòwóny Anie, bò sã 
doznała, że te słowa bëłë rzekłé do ni.
– Òn nie rëszi, dopóczi nie òbùjece so larwczi 
– cëzô białka głową wskôzała szoférã. 
– Ale jô ni móm larwczi.
Brëwie białczi pòcygnãłë do górë. Na ji skar-
niach sã òdzdrzadlił wërzut. 
– Jak to ni môce? Doch w aùtobùsu je nót 
nosëc larwkã.
Ana sã doznała, że ju wiãcy lëdzy zdrzi na 
niã. 
– Jo, prôwda. Jô jem ò tim zabôczëła. Mało 
czedë jeżdżã aùtobùsã. A swòjã larwkã jô 
prawie co jem dała córce, bò ta do szkòłë... 
– zaczãła sã dolmaczëc, a w tim czasu tak na 
wszelejak zaczãła sprawdzac czeszenie i taszã 
za jakąs drëgą.  
– „Zabôczëła” – pôrsknął starszi, taczi kòl 
sétmëdzesąt lat stôri chłop, co sedzôł trzë 
sedzenia za Aną. – Taczé to wiedno ni mają 
larwków – dodôł.
Ana ùczëła kòlniãcé gòrzu. Òdwrócëła sã do 
niegò. 
– „Taczé” to znaczi jaczé? – zapitała dërno.
– Taczé młodé gùłë gùłowaté, co to mësz-
lą, że wszëtkò mògą – chłop czejbë prawie 
żdôł za taczim pëtanim. – Pòreszce ti młodi 
lątrusë to téż nie są nick lepszi. Chòdzy to 
to wszëtkò bez larwków, bò temù kòruńskô 
chëra nic nie zrobi! Bò kòwida ni ma! Bò 
to je wszëtkò łża a òszëkaństwò! I sã wësz-
czérzają z taczich, co sã pilëją, òdkôżają rãcë 
i sã szczépią. A wej, pózni to to płacze, czej 
zachòrzeje i czej taczi jeden z drëdżim sã 
dëszi a trafi pòd respiratór! 
Ana ju chca mù na to òdpòwiedzec, czej na-
rôz ùczëła tã samã białkã, co zaczãła całą tã 
gôdkã:
– Jak ni môsz larwczi, to jidz précz z aùto-
bùsa. 
Aną jaż zatrzãsło òd gòrzu. Nie chcało ji sã 

wierzëc w to, co czëła. Nawetka sã nie do-
znała, że białka narôz przeszła z „wë” na „të”. 
– Jak to „précz”? – zapitała.
– A tak to. Zwëczajno. Ni môsz larwczi, to 
wek stąd.  
– Ni mòżece mie wërzucac z aùtobùsa. Doch 
móm taczé samò prawò nim jachac, jak wë. 
– Nié, ni môsz. Bez larwczi ni môsz. 
– Wëgóniôce mie? Na taką lugatwã? Z môłim 
dzeckã? Le temù, że jô ni móm jedny głupi 
larwczi?
– Jo. Trzeba bëło miec larwkã. Jô sã nie bãdã 
narôżała na zachòrzenié bez jaczés taczé jak 
të. Jô móm wespółbëtné chòroscë. 
„Wespółbëtné. Jo, wierã trzasłosc w łep” – 
mërgnãło w mùskù Anë. Dejade nie rzekła 
tegò głosno. Za to òdezwôł sã jaczis grëbi 
głos z bëna aùtobùsu:
– Dôjce, wastnô, pòkù ti białce. Jesce wierã 
zaszczépioną, jo?
Ana òbezdrzała sã. Wiôldżi, z szadą, czôrną 
brodą chłop. Wëzdrzôł za robòtnikã. 
– Jo. Dwùma dozama, a wnet dostónã trzecą 
– rzekła z bùchą starszô białka, a wezdrzała 
przë tim na Anã, jakbë chcała rzeknąc „A të 
to zycher, że nijak nie jes szczépionô. I bez 
taczich jak të, to më mómë terô tã czwiôrtą 
wałã kòruńsczi chërë”. 
– To czegò sã bòjice? – zapitôł chłop. – Doch 
môce òbarnã.
– Le dërch sã mògã zarazëc.
– Jo, mòżece. Le zagrôżba zachòrzeniô 
je wiele mniészô, doch jo? I jeżlë nimò 
wszëtkò was dopadnie chëra, to jak jã 
przechòrzejece? Cãżkò? Trafice do bòlëcë? 
Wnet zycher je, że nié. A przënômni tak nóm 
gôdają. Dejade nimò to wë chcece wëgnac 
tã białkã i ji dzeckò na deszcz, jo? Żebë to 
môłé w taczi lëtewce mòże dostało zapôle-
niô płëc? Bò wë, zaszczépionô, môce strach? 
To tak je zacht pò lëdzkù, nié?!
– Wë mie tu w òczë dzeckã nie szturôjce! – 
– rozgòrzëła sã białka. – Jô larwkã móm.  
– I tak wë wierzice w te larwczi, co? Doch 
òne nawetka òd zwëczajnégò pichù, taczégò 
òd wãgla czë òd szlifòwaniô drzewa nie chró-
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nią, a mają chronic òd wirusa, jaczi je wiele 
mniészi jak pich, a nawetka jak bakterie? 
– Wejle, znajôrz sã nalôzł – rzekł przekãsno 
nen starszi chłop. – Doch jak nama kôżą no-
sëc, to kôżą. Wierã wiedzą lepi jak wë, że 
chrónią.
– A jak wóm kòżą skòczëc z mòstu, to téż to 
zrobice, jo? – òdpiarł „robòtnik”, a tej prawił 
dali: – A skòrno te larwczi tak bëlno chró-
nią, to wë tej wezce mie wëdolmaczce jak 
to je, że dozdrzelałi człowiek mùszi jã nosëc, 
bò je niebezpiecznie i mòże złapac kòruńską 
chërã, a dzeckò, jak wej to tu, ju ni mùszi, 
co? Że w krómach i na kòritarzach centrów 
hańdlowëch nót miec larwkã, a w zonie 
z jestkù to ju nié? Że...  
– A jenë! – z gòrzã przerwa mù jedna z pa-
sażérków. Bëła młodszô òd Anë, zadbónô, 
fejn òblokłô. – Za czim to gôdanié a sztrid?! 
Sprawa je prostô. Ta wastnô ni mô larwczi, 
to niech weznie to dzeckò i jidze z aùtobùsa. 
Jeżlë ji deszcz wadzy, to niech so weznie 
taksã. Bez niã ju mómë spóznienié, a jô sã 
spieszã. Doch ni mògã za niã cerpiec! 
– Prôwda – zakrzikł jesz chtos. – Prawò je 
prawò. Jô téż ju mùszã jachac, bò sã spózniã 
do robòtë. A ten ekspert òd larwków to jak 
chce, to niech téż wësôdô i złożi sã z nią na 
tã taksã. Bãdze tu nama jesz mącył, mącëla 
jeden co to òd mącëlów je. 
W aùtobùsu tam a sam jesz sã òdezwałë 
grozné pòmrëczi. Chtos krziknął do szoférë, 
bë nen wëwalił Anã. Jedna białka bédowa-
ła, bë szandarów wezwac. Troje szkòłowi 
młodzëznë, co do terô sedzało cëchò 
dëcht na slédnëch placach wòzëdła, larw-
czi miało òpùszczoné wnet na same brodë, 
a knérë wsadzoné w swòje mąderczi, do-
zdrzało leżnosc do wipków i zaczãło bùczëc 
a jesz pòdjużac tëch, co szkalowelë na Anã. 
„Robòtnik” sztridowôł sã z tim, co wëzwôł gò 
òd mącëcelów. Prawił mù ò bëlnym geszef-
ce, co sã robi na kòruńsczi chërze, chòc le 
ze szëcô larwków i retoriczno pitôł, że jak to 
je, że dërch zarôżają sã téż ti, co pilëją larw-
ków, òdkôżaniów i są zaszczépiony. Wparził 

téż na szczépiónczi, że nôprzód bëła gôdka, 
że bãdą chróniłë òd kòruńsczi chërë, a czej 
sã pòkôzało, że zaszczépiony téż chòrzeją, 
to zaczãlë prawic, że chrónią òd òstrégò 
chòrzeniô. Przekònywôł do te, że dzywné 
je, że z chërą dërch mają jiwer téż te kraje, 
gdze je wiele wiãcy lëdzy zaszczépionëch jak 
ù naju, na co wszëtkò ùczuł, że sã nie znaje, 
że to jinszé mùtacje, a tak òglowô to mô so 
te swòje mądroscë prawic tim wszëtczim, co 
ùmerlë abò leżą pòd respiratorama.    
Ana ni mògła so nick pòmòc. Czëła, jak zbi-
érô sã ji na płacz. Rozezdrzała sã. Deszcz lu-
gôł jesz mòcni, szoféra sedzôł jak rëchli a bez 
słowa wzérôł w zdrzadełkò, starszô białka 
złostno sã ùsmiéchała.
Wnym Ana òbôczëła kòl se jednã starëszkã, 
co przódë sedzała gdzes z tëłu aùtobùsa. 
Białka trzimała w rãkù larwkã. 
– Môce – rzekła miãtkò do Anë. – Wezce 
mòjã. Jô miała w torebce drëgą. Czëstą. Nie-
noszoną.
Ana sztót zdrzała na białkã i zdôwała sã 
nick nie rozmiec. Jakòs w tim całim zamãce, 
w ti róce wilków, gdze le „robòtnik” jã bar-
nił, nawetka ji nie przëszło do głowë, że jesz 
òd kògòs bë mògła dostac pòmòc. Wnetk 
bezswiądno wëcygnãła rãkã pò larwkã, 
a pòdzãkòwała cëzy białce. Ta jesz cziwnãła 
głową, bez zasłoniãtą gãbã sã ùsmiéchnãła, 
tej bez żdaniô sã òdwrócëła, a pòmalinkù, 
z ùcemiãgą, pòszła nazôd na swój plac. 
Ana òbùła larwkã. Dwiérze aùtobùsu w tim 
sztóce sã zamkłë i pòjôzd rësził. Bënë zrobiło 
sã cëchò. Leno jesz ten „robòtnik” cos prawił 
swòjémù procëmnikòwi, dejade i to ùmarło, 
czej nen rzekł, że òn tak a tak wié swòje. Ana 
przëczulëła córeczkã. W lëfce czejbë jesz dali 
sã ùnôszôł górz. „Chòlernô kòruńskô chëra” 
– tłëkło sã białce pò głowie.  

Pòwiôstka na spòdlim prôwdzëwégò zdarze-
niô
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Jesz dzéń…
Józwa Bëstron dzëwùje sã czasã swòjim 
dzewiãcdzesąt dzewiãc latóm. W jegò fami-
lii nicht nie dożił długòwiecznoscë. Le mòże 
to i dlôte, że wiedno bëłë niespòkójné czasë. 
Ópa zdżinął na pierszi wòjnie, ómka ùmarła 
na zapôlenié płëc, na co tedë nie znelë 
niżódnégò lékarstwa, mëma ùmarła òbczas 
rodzeniô szóstégò dzecka, a tatk, chòc ùcekł 
z Marszu Smiercë w 1945 rokù, to ju nigdë 
nie nabrôł mòcë i ùmarł trzë miesące pózni. 
Bëstron czëje sã stôri. Stôri na całim cele, bò 
i gnôtë mô stôré, i brzëch òdãti, i niezdzegwi-
na dokùczô. Chòdzy leno przë krëkwi, a i to 
ledwie czile kroków pò pòdwòrzim. W zdrza-
dle widzy szpacną twôrz, òbwisłą, wòskòwą 
skórã, pòdkrążoné òczë jak ù trupa. Blëżi mu 
do ùmarłégò niżle do żëwégò. Òn czëje sã 
stôri téż w dëchù. Ni mô ùdbë, ni mô ma-
rzeniô, ni mô pamiãcë do tegò, co sã terô 
dzeje. Wëlecało mù z głowë, co robił dzesãc 
minut temù, za to baro fejn pamiãtô, co sã 
dzało dôwno temù. W jegò pamiãcë miésza-
ją sã sprawë stôré z nowima, a to, co miôł 
przeżëté, z tim, co czuł òd swòjich starków 
i òd jinszich lëdzy. Czasã zdôwô sã jemù, że 
je stôri jak wies, dze mieszkô, stôri jak całé 
Kaszëbë, że pamiãtô czasë pòmòrsczich 
ksążãt, a mòże i jesz barżi stôrodôwné? Òn je 

ju slédnym człowiekã w tutészich stronach, 
chtëren tak wiele pamiãtô. Wiele bë mógł 
òpòwiedzec ò tim, jak to bëło przódë… czej-
bë chtokòlwiek chcôł słëchac. 
– Starkù Józefkù, wë mùszice ò przińdnoce 
mëslec! – gôdają do niegò dzecë, córeczniczi 
i syneczniczi, czej òni przëjadą w gòscënã. Le 
òni rzôdkò przëjéżdżają, bò kòżdi je doch terô 
taczi zajãti. – Wami trzeba zemiã przedac dlô 
deweloperów na òsadã. A pòtemù kùpic so 
mieszkanié w miesce. Abò wëkùpic so môl 
w dodomù starców. Tedë wami mdze lepi na 
stôré lata – gôdają.
A Józwa ùpiarto rzecze jima:
– Jô sã tu ùrodzył i tu ùmrzã. Jak prôwdzëwi 
Kaszëba!  
Józwa równoczasno je gwësny, że czej leno 
òn zamknie òczë i òddô slédny dech, a jesz 
nawetka nie wëstëdnie w trëmie, to jegò 
familiô przedô całą zemiã jak Judôsze. Le 
pòkądka òn żëje, mdze do kùńca biôtkòwac 
sã z całim swiatã na ti swòji dzywny a smiész-
ny barikadze z szachùlcowëch scanów i dakù 
ze słomë.

Jesz swit…
Słuńce  pòmału  wëzérô  zeza  daków 
przedsãbiorstwów. Parmienie jidą ùlëcama 
strzód aùtów i  pòmidzë wësocz ima 

Dariô Kaszubòwskô

Słëchôj, czedë lud milczi
Òpòwiôdanié pòwstało w pòlsczim jãzëkù na lëteracką akcjã „Pòezjô contra proza Challen-
ge Kaszubowska-Lewandowski (Dariô Kaszubòwskô i Aleksander Lewandowsczi)” òb zymk 
2021 rokù. Autorka przetłómaczëła swój tekst na kaszëbsczi i wprowadzëła czile zmianów. 
A hasło „Słëchôj, czedë spiéwô lud” je z musicalu „Les Miserables”, chtëren pòwstôł na 
spòdlim knédżi „Nãdznicë” Victora Hugo. To ùkòchónô ksążka i ùkòchóny musical aùtorczi. 
Bëlnégò czëtaniô!
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bùdinkama i krómama, tam dze czedës bëłë 
òbrodné pòla i zeloné łączëszcze. Słuńce 
witô slédné gòspòdarstwò w tutészich stro-
nach z żôlã, jak drëcha, chtëren chòrzeje. 
Czedës to bëło wiôldżé gbùrstwò! A dzys 
to je jedna doniczëzna. Stodoła ledwò stoji. 
Dak na chléwie je dzurawi. Płot sã kłóniô do 
zemi. Chëcz chili sã do ùpôdkù. Czëstô rëjna! 
Tak jak i sóm gòspòdôrz. Nigle sã òbezdrzisz, 
słuńce je ju wësok i swiécy w òkna bùdinków 
w nowòczasny òsadze w dolëznie pò drëdżi 
stronie dardżi. Dzys to je „noclegòwniô 
Trzëgardu”, le Bëstron doch pamiãtô, co sã 
tam dzejało òb wczasny zymk rokù 1945. Òn 
miôł dwadzesce trzë lata, czej tam bëła biôt-
ka pòmidzë Niemcama a Ruskama. Wtenczas 
niemiecczi żôłnérze stacjonowelë w chëczë 
kòl Bëstronów. Òni sã nie spòdzéwelë, że 
w niedzelã ò pòrénk do wsë wlézą Ruscë. 
Marija, Józef, kùliż lëdzy tam tedë zdżinãło! 
Do dzys w scanach bùdinków i w drzewach są 
szalwrë. A w pańsczi jizbie, w tim placu, dze 
mùsk żôłnérza rozchlapôł sã na scanie, po 
dzys dzéń pòjôwiô sã cemny plachck, nimò 
tegò, że Józwa pãzlowôł to wiele razy. Ruscë 
pòchòwelë swòjich lëdzy w dolëznie, dopi-
érze wiele lat pózni bëła ekshùmacjô i tru-
pë trafiłë na radzecczi smãtôrz. A zabitëch 
Niemców krasnoarmiejsczi wódca òddzélu 
rozkôzôł szmërgnąc w gnój za chléwã. Leno 
czej Ruscë ju so szlë, tatk chòc słabi razã 
z Józwã zagrzebelë Niemców w brzadnikù 
za chëczą. Tatk pòstawił tam krziż. „Niemcë 
to téż lëdze” – rzekł. Dzywno to zabrzëmia-

ło òd chłopa, chtërnégò to prawie Niemcë 
wëszmitnãlë w Stutthofie. 
A napitô krëwią dolëzna przez lata rodzëła 
pëszné pòtrôwnice i bùlwë wiôldżé jak piãsc. 
Dzysô nicht tegò nie pamiãtô. Ani nicht nie 
wié, dlôcze mieszkańcowie nowòczasny 
òsadë w dolëznie mają straszné snë pełné 
trzôsków maszingéwerów i zakrëwawionëch 
żôłnérzów ò cëzy mòwie. 

Jesz noc…
Józwa Bëstron lëchò spi. Zëmą òn całima 
nocama rzucô sã pòd pierzëną. A òb lato, 
czej noce są cepłé, òn bierze swòjã krëczew 
i jidze bùten. Przed dodomã stoji łôwka. Cze-
dës lëdze sôdiwelë przed bùdinkã, be zdrzec 
na dargã i widzec przëchòdników, pògadac, 
zapëtac ò zdrowié. A dzys? Dzys lëdze so 
bùdëją terasë w tële, bë zatacëc sã przed 
sąsadama. Bëstron mô tuwô ù se rëmny wi-
dzënk na całą wies. Ksãżëc swiécy w kòżdi 
nórt. Józwa zdrzi na ùlëce, na farwné neònë, 
na bùdinczi, dze mieszkają cëzy lëdze i zna-
jomi, co są nierôz nawetka jesz barżi cëzy, na 
całé to betonowé mrowiszcze ë mësli.
Mësli ò tëch, ò chtërnëch nicht ju nie 
pamiãtô.
Nicht nie pamiãtô, jak dôwno temù star-
kòwie robilë sydła w lese na Krzëżôków, bò 
nieprawòscë zôkònników z mieczama dopro-
wadzëłë jich do gòrzu. Nicht nie pamiãtô, 
jak òbczas szwédzczégò pòtopù wies bëła 
òbrabòwónô i zniszczonô, tak że do dzys 
gôdô sã, że cos „wëzdrzi jak pò Szwédach”, 
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a późni wiele dzéwczãt ùrodzëło dzecë 
ò nordicczim wëzdrzatkù. Nicht nie pamiãtô 
prësczich szandarów ze strzébrznyma szło-
mama, chtërny bùdzëlë strach ù kaszëb-
sczich chłopów. Nicht nie pamiãtô młodëch 
Kaszëbów w mùndurach feldgrau i pikelhau-
bach na głowach, jak szlë biôtkòwac sã i dżi-
nąc na cëzy wòjnie pòd rządama zwiartégò 
Kaisera. Nicht nie pamiãtô redotë lëdzy, czej 
ùzdrzelë pòlsczé wòjskò Hallera w rokù 1920. 
Nicht nie pamiãtô, że w bùdinkù z czerwòny 
cegłë na ùlëcë Lëpòwi òbczas drëdżi wòjnë 
bëła Gestapòwskô wacha i tam òdbiwałë 
sã taczé òkropné przesłëchë, jaż drãgò so 
wëòbrażac – a dzys lëdze gôdają, że tam 
straszi i przez te strôszczi nicht nie chce 
tam mieszkac. Nicht nie pamiãtô żôłnérzów 
„Grifa Pòmòrsczégò”, ani tegò, jak wiele 
z nich òddało żëcé w biôtkach z Niemcama, 
w lôgrach kòncentracyjnëch, w sybirsczim 
wënëkaniu. Nicht nie pamiãtô, jak Ruscë 
brelë przez mòc kaszëbsczé dzéwczãta i jak 
poźni ùrodzëło sã wiele dzecy ò kòzacczim 
wëzdrzatkù.
To tak wëzdrzi, jakbë czôrnô kaszëbskô noc 
nigdë ni miała miec kùńca. Le wiedno wcza-
sni abò pózni wstôwô nowi dzéń. To nowi 
dzéń, czedë Józwa Bëstron biôtkùje sã z ca-
łim swiatã. 

Jesz swit…
To nowi dzéń, czedë Józwa depce pòmału 
pòmidzë chëczą a ògardã, cobë òpòrzãdzëc 
zapadłą gòspòdarkã, dac gdôczkóm jesc, 
zasadzëc ze dwa zôgònë bùlew, wëpielëc 
zelëszcze, zebrac brzôd. Robòta wiedno 
ta sama òd wieczi wieków. To nowi dzéń, 
czedë Józwa stôwô kòl płotu i starô sã ga-
dac do młodëch znajomëch, chtërny jidą 
deptownikã kòl jegò stôri chëczë. 
– Niech bãdze pòchwôlony! Co tam u waji?
– A czë wa wiéta…
– Pòsłëchôjta, jak to dôwni biwało… 
A młodzëzna, jak to młodzëzna, wiedno sã 
spieszi i gadac ni mô czasu. Józwa znôw je 
sóm jak pôlc. Swiãti pamiãcë Truda, miłkô 

białka Józwë, wiedno gôdała, że terô to są 
złoté czasë. A Józwa mësli, że to nie je prôw-
da. Jaczé złoté czasë, jeżlë lëdze ni mają dlô 
se ani sztócëka? Nicht ni mô czasu pòmëslec, 
skądka jich rodowizna abò dokądka zmiérzô 
żëcé. Wszëtcë sã stracëlë w chùtkòscë jak 
ten skôrb z pòdaniô z napòleòńsczich cza-
sów, chtëren francësczi żôłnérze chùtkò 
zakòpelë dzes we wsë i nigdë ju pò ten skôrb 
nie przëszlë nazôd. Le czë chto le dzys znaje 
to pòdanié? Chëba nié. A skôrb? Mòże sã na-
léze czedës, czej mdze bùdowónô pòsobnô 
òsada. A mòże nie naléze sã nigdë. 
Diachle jo!, mësli Józwa ze złoscą. Co to za 
złoté czasë, jeżlë lëdze nick ò se nie wie-
dzą? Jeżlë jeden drëdżémù nie gôdô „dobri 
dzéń”? Jeżlë sąsôd nie znaje sąsada? Dlô 
lëdzy cekawszé je wzéranié w smartfònë 
i w kómpùtrë jak w òczë człowieka. Te 
Fejsbùczi, te Jinstagramë, to chëba robòta 
samégò Smãtka. Bò doch gôdô sã, bë nie 
dowierzac kòmùs, chto nie wié, kògùm bëlë 
jegò prastarkòwie. Bò co të mòżesz wiedzec 
ò se, jeżlë të nie wiész, jakô bëła twòja starka 
i dlôcze płakała i dlôcze sã smiała, jak cãżką 
dargã przeszedł twój stark, jak cwiardé i na-
robiałé bëłë jich rãce. A chto dzys interesëje 
sã, co òznôczô jegò nôzwëskò? Skądka sã 
wzãło? Taczé jinszé nigle wszãdze w swie-
ce: Stoltman, Hërsz, Szréder, Kruza, Bach, 
Léman… Wejle, co to za Kaszëba, co nawet-
ka „jo” nie gôdô. Co ò zwëczi ni mô stara-
niô. Co ùmarłégò nie przińdze pòżegnac na 
pùstą noc. Co nie wié, co to pòlterabend abò 
scynanié kani. Co zabéł słów „Më trzimómë 
z Bògã”, a do kòscoła ani na pielgrzimczi do 
Wejrowa i Swiónowa nie chòdzy. Starkòwie 
biôtkòwelë sã ò te zemie, a młodzëzna zarô 
wszëtkò wëprzedô. We wsë, dze czedës 
wszëtcë lëdze gôdelë pò kaszëbskù, nicht ju 
nie rozmieje ti mòwë. Kaszëbsczi lud milczi.
Blós Józwa Bëstron biôtkùje sã za nich wszët-
czich.

Jesz dzéń…
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Òbùdzył jem sã leno pò to, żebë ùmrzéc. 
Nigdë jô nie mëslôł, że żëcé ùkôże mie całą 
przekrãcznotã prawie w taczim sztërkù. 
Nie czëjã cała, wiém, że jô jem w nim, le gò 
nie czëjã. Czëjã hewò, że mòje mëslë są klôr, 
jakbë jô béł trzëdzescë lat stôri, a nié piãc 
òsmëdzesąt. Czëjã trzézwòsc mëszleniô, ja-
czi jô ni miôł òd lat – terô jô widzã, że mòje 
żëcé, tëch òstatnëch miesący, bëło za gãstą 
mgłą, jakbëm znôwù béł dzecôk ë miôł lãk 
błądzëc lasã na Jastrë.
Kùli jô mdã czekôł na Stróża? Nie widzã 
niżódnégò widu, pò prôwdze jasnosc je, leno 
ùmësłu. Nie czëjã Bòga. Pò prôwdze, jô gò nie 
czuł czësto – mést nicht, chto ùrodzył sã i żił 
w dwadzestim stolecym nie krocził z Bògã 
na remieniu. Przënômni na Óstfronce gò nie 
bëło. Jeżlë Bóg je Bëlnotą, to Bòga pòwinno 
sã widzec w òczach, tak, jak je widzec w nich 
Bëlnotã.
Jô nie widzôł Bëlnotë w òczach Unsere kame-
raden aus Einsatzgruppe, chtërny pòjôwielë 
sã czasã, zdenerwòwóny, złi ë ùpiti jak bela, 
jakbë bëlë z jinszi armii, z armii jinszégò 
swiata.
Jô nie widzôł Bëlnotë w òczach rusczich soł-
datów, a przënômni nié tëch, chtërny wrzu-
cëlë mie w stëdniã, cobëm tam zgnił: du nicht 
slaven, du germanien schwaine. W tëch sło-
wach, w ti stëdnie, Bëlnotë nie bëło. 
Lëdze nad tim wszëtczim mëszlą òd stala-
tów ë nick nie wëmëslëlë, a jô chcã na mòji 
òstatny stegnie robic teòlogiczno-filozoficzną 
diskùsjã, òj nié. Przińdze Stróż ë mie òbjasni. 

Òbùdzył jem sã 
leno pò to, żebë ùmrzéc

Pò rokù pùdã do mòji Martë. Jô mést przez 
to ùmarł – z teskniączczi. Jô ji òbiecôł, 
że niżódnëch wëjôzdów, że ju nas nie rozdzelą 
ë taczi grzéch na kùńc! Całi rok sóm. Za mgłą, 
nieswiadomi, le cało pòwinno fónksnérowac, 
a òno dopiérze pò rokù zdechło. 
Włôscëwie ò czim w taczim sztërkù pòwinno 
sã mëslëc? Czedë lëdze są kòle smiercë, to 
całé żëcé jima przed òczama przebiégô – 
chùtczé migawczi żëcô, mgławé wspòmnienié. 
Nie pamiãtóm, czë jô tak miôł tedë, na 
Óstfronce, mało pamiãtóm, całé żëcé 
wënëkiwôłem to z pamiãcë. Terô jô bë miôł 
miec migawczi? Jô bë miôł wspòminac, 
mëslëc ò swòjim żëcym, ò pòprzédnëch 
pòkòleniach, ò mòji starce, mëmce, ò mòji 
białce, ò mòji córce? Jak złożił jem egzamin 
na méstra kòwalstwa? Ò beczkach bôłtëc-
czich sledzy, chtërne trzimôł jem w sklepie 
ë chtërne më dëgòwelë całé żëcé? Ò pier-
szich wieselach, swiãtach, gebùrstachach? 
Ò wsë pòd Szëmôłdã, ò Òksëwiu, ò Dërsze-
wie, ò Zapòrożu, ò lodowatim Dnieprze, 
fòrsowóny Òdrze, zbùrzonym Berlënie, 
òdbùdowónym Gduńskù?
Nicht – ani Kaiser, ani szkólny, ani Generalma-
jor, ani pierszi sekretéra, ani nawetka papiéż 
– nicht nama nie pòwiedzôł. Wëgłôszelë kôza-
nia ò nôrodze, ò snôżim dwadzestim stolecym, 
ò tësąclatny rzeszë, ò swiatowim kòmùnizmie, 
ò żëcym pò smiercë, le nicht nama nie 
pòwiedzôł, co mómë mëslëc pò smiercë cała, 
leno przed smiercą mùskù.
A co jeżlë nicht nie wié, bò nikòmù sã to nie 

Jędrzej Chrząstek
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òbjawiło? Niżóden zbùńtowóny Stróż nie 
òbjawił sã w spikù, żebë òstrzéc swégò czło-
wieka? Mòjégò Stróża wcyg ni ma. Zarô pùdã 
z tegò swiata, razã ze mną zdżinie mòja 
historiô, zdżinie szkòła, zdżinie Òksëwié, 
zdżiną sledze, zdżinie Óstfront ë zdżiną ka-
meraden ë sołdatë bez Bëlnotë w òczach. 
Reno naléze mie mój wnëczk – weńdze za-
spóny do jizbë ë pòwié: „Dziadek wstawaj, 
leki trzeba wziąć!”. Pò czile minutach wrócy, 
przińdze do jizbë, sadnie kòle mie i pòczëje 
nimòwòlny lãk. Pùdze do kùchni zazwònic 
do mòji córczi. Òna mdze ju tedë w robòce, 
a wnëczk zabôczi numra ë mdze mùszôł 
szëkac notesu, chtëren je kòle telefónu. 
A pòtemù bãdze jak w ùszłim rokù – wszët-
cë sã zjadą ë dzél z nich bãdze nawetka 
rëczec. Bãdą sã żegnelë, bãdą składac so 
kòndolencje. Pòtemù na pòdwòrzé wje-
dze karawan, chtëren zawieze mie do 
kòstnicë. W dwadzestim stolecym sã tak nie 

ùmiérało, leno jô ju do tegò stolecégò nie 
przënôlégóm. 
A pòtemù? A pòtemù jô pùdã nieznóną ste-
gną, zapłacã za przejôzd, zmówiã mòdlëtwã 
ë sparłãczã sã z mòją białką w òczekiwaniu 
na całą familiã. Nie bãdze ju felënkù Bëlnotë, 
ani Óstfrontu; bãdze sama Bëlnota ë bãdą 
sledze, czwikła, bãdze piwò ë mòj tatk. Le 
nôprzód mùszi bëc mój Stróż, ale sóm ju 
wierã w to nie wierzã. 
Wiém, że córka òblecze mie w ancuch, 
a w rãce włożi różańc. W zark włożi mòdlë-
tewnik ë dwa dëtczi – mònetë dlô prowad-
nika. Spòcznã w tatczëznie, kòle mòji białczi. 
Razã ze mnã zdżinie mòja historiô, mòja szkòła, 
zdżinie Òksëwié, sledze, Óstfront, kameraden, 
sołdatë, wszëtkò pùdze wek ë òstónié leno tëli, 
kùli òstawi jem jinszim. Òstónié leno tëli, wiele 
òstawił jem sebie w nich.
Żëcé przeżił jem bëlno, a na kùńc taczé roz-
czarowanié.
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Żebë le zdãżëc, żebë le! Wcësnął czôpkã, 
chwëcył rubzak. Dobrze zasztëkôł dwiérze. 
– Nié chùtkò zôs wsadzã tu klucz – rzekł 
do se. Nie brëkòwôł piãc minut, a ju stojôł 
na parkingù przë ùlëcë Wòlnoscë krótkò 
wjazdu. Zdążił. Bëło pół dzesąti wieczór. 
Nie lëdôł przëchadac pózni. Nié òn. Kamil 
doch téż bãdze na czas... Miôłbë bëc... Za-
czął żwac gùmã. Długò jesz?… Co je lóz? Jął 
chòdzëc w tã a nazôd. Pół z nerw, pół żebë 
nodżi mù nie zastãgłë. Gdze ten chłop je? 
Wëklepôł numer, në kò Kamil nie òdbiérôł. 
Drzéj prawie brôł sã dodóm, czej kùreszce 
przëjachôł. Pòdszedł do aùta slôdë. Stanął 
i czekôł, jaż Kamil wińdze bùten a òtemknie 
kùfer. Na ùpiartégò mógł sã tłuc z rubzakã jaż 
do Hòlandie, kò za czim? Mòże gò równak 
nie zestrzégł? Szedł do dwiérków i zaklepôł 
na rutã. Kamil jã do pół òpùscył. Zdrzącë na 
czerownicã, niewërazno szmërgnął do Drzeja:
– To sã dzysô nie dô.
Drzéj nie béł gwës. Chilnął sã blëżi, żebë do-
rozmiôc.
– Ni móm placu dlô ce – dodôł Kamil. Drze-
jowi zôs zdało sã, że nie doczuł.
– Plestôsz a plestôsz, dôjże ju pòkù! Miôł 
jes bëc gòdzënã temù, sã nie pùpkùj… gdze 
móm sã wcësnąc?
Kamil do kùńca spùscył rutã. Òbchlastł głowã 
do Drzeja.
– Jô…
– Nie zmùdzë wiãcy czasu, chcemë jachac! – 

Jón Natrzecy

Zôczątk
(wëjimk wikszi całoscë)

Drzéj werznął mù sã w słowò.
Kamil niecerplëwò pôrzknął.
– Słëchôsz të!… Mùszã wząc bracczégò i jegò 
drëcha. Witro zgòdzëlë jich na robòtã w Rot-
terdamie. A Terézka i tak bë ze mną jacha… 
Dlô ce placu ni móm.
Że jak? Drzéj na sztót zdrewniôł.
– Të, të… – wiãcy ni mógł wëdëszëc.
– Na drëdżi rôz weznã òd ce leno 20 eùro 
– chùtkò szmërgnął Kamil, zawiarł rutã 
a rëgnął aùtã. Drzéj prawie chcôł chwëcëc 
klëczkã òd dwiérków, żebë wëcygnąc Kamila. 
Nie zdążił. Kamil rëchło, bez pòdzéraniô, czë 
chto jedze, wëparził na ùlëcã. Pënk jeden! 
Drzéj zaklął. Do czësta ògłëpiałi zło zdrzôł na 
Wòlnoscë. Ju pùstą. Torba, jo, je torbą, głu-
pim, co dôł wiarã taczémù pënkòwi jak Ka-
mil. Mglëło gò, jakbë dostôł piãscą w brzëch. 
Nôlepi bë wërzëgôł to jachanié za robòtą. – 
Ni ma placu, nie jedzesz. Kùreszce jął tłuc sã 
dodóm. Nim doszedł, dôł radã pòtrãpac na 
plask jednã biksã pò piwie i szmërgnąc kamã 
w krze. Ju dôwno nicht ni miôł mù tak do-
żarté, nawet w fabrice na Lãbòrsczi, nawetka 
tam. Zôs òstôł. Procëm sobie. Jistno jak rok 
dowsladë…
Doma sôdł przed zdrzélnikã. Co miôł robic? 
Bezswiądno cyskôł kanałama. Nic ni mógł 
dobrze òbzerac. Nawet tegò ò rézowanim 
pò swiece. Żarłë gò nerwë. Wcyg w głowie 
szemarził mù Kamil i robòta w Hòlandie, 
w jaczims tam sklarnies. To nie chcało sã 
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pùscëc w zabëté. Piwò, to jedno, co so wzął 
na rézã, nie szmakało. Tak jak kanapczi. 
Jednã òstawił na reno. Doch nic w kùchnie 
ni miôł. Zbrëkòwôł wszëtkò przed jachanim, 
żebë nie marnowac. Za czim sã ùgadiwôł 
prawie z Kamilã? Nie bëło to w miesce ji-
nëch! Nawet gò dobrze nie znôł. Spòtkelë 
sã z jaczis leżnoscë w redakcje „Bëtowsczich 
Wiadłów”. Drzéj miôł tam staż. Ùdbôł, że jak 
sã skùńczi, rëgnie gdzes w swiat. Dôwno ju 
ò tim mëslôł, rôz nawet próbòwôł. Z piersza 
pòjedze blëżi. Hòlandiô krótkò i wiele bëto-
wianów tam robi. Z wiãksza dobrze gôdają. 
Pózni miała bëc Szpaniô, Kanada...
Kò prawie sedzy w Bëtowie. Nawet nié 
kilométer òd bòlëcë, w jaczi sã ùrodzył. 
W tim samim mieszkanim, w jaczim sã 
wëchòwiwôł. Krótkò kòscoła, w jaczim 
gò krzcëlë, przëjãlë a bierzmòwelë. Leno 
sztudia, te dwa lata, jaczé na nich strzimôł, 
wëbéł w Słëpskù. Kò to téż niedalek. Òkróm 

nëch czile krótczich rézów w Pòlskã a do 
Niemców do rodzëznë wcyg krącył sã wkół 
tegò swòjégò bëtowsczégò kòmina...
Miôł ju dosc żëc jak prawòwiérny, grzecz-
ny Drzéj. Nie je òn bëtowianã? Doch wëja-
chanié je tu stôrim zwëkã. Lëdze wëcygelë 
stądka wiedno i we wiãkszim dzélu na wied-
no. Taczi szëk. Geneticzné ùsadzenié, znan-
ka miestny pòpùlacje. Amerika, Niemcë, 
a slédnyma czasama téż reszta Eùropë. Nié, 
nie je mòżlëwé, żebë przënôlégôł do nëch 
drëdżich, chtërny mielë głãbi wpùszczoné 
w zemiã bëtowsczé kòrzenie, taczé do nie-
wërwaniô. Drzéj béł òd nëch pierszich, wëja-
chańców! Ju dozdrzeniôł. Przëszedł na niegò 
czas. Kò òn wcyg sedzy w Bëtowie… A mòże 
równak je torbą abò strachòblëwcã? A mòże 
tim a tim? Nié, nié. Miôł strach le bracczégò, 
tegò, żebë sã nie wëszczérzôł, czejbë mù nie 
szło za grańcą. Jemù sã doch ùdało. Dobéł 
dobrą robòtã, mieszkanié, aùtół. I wedle 
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tegò téż prawò do pòùczaniô młodszégò 
brata. We wszëtczim, na wiedno! Temù Drzéj 
brëkòwôł Kamila, chtëren miôł mù wszëtkò 
narëchtowac. Nôbarżi robòtã a jizbã. 
Hòlandiô! Kamil to równak pënk. Scyrz… 
A òn dôł mù wiarã. Dobrze, że nie znô jegò 
bracczégò, bënômni nic nie wëplestô… Kò 
terô cëż? Czeszéń pùstô, głowa jistno. Samim 
gòrzã na Kamila długò nie wëbãdze. Nawet 
tak nie chcôł, doch Kamil to scyrz. Nié wôrt, 
żebë sã za nim czerowac. Niech dojedze do 
ti Hòlandie, niech sã nakùrzi marichë, ùtopi 
w jaczim kanale i ju nie wrôcô… 
W zdrzélnikù dozdrzôł strzébrzną metalową 
kastã. Z bòkù wchôdôł do ni pas, na jaczim 
wjéżdżałë jaczés môłé plastikòwé czerwioné 
kùgelczi. Jeden człowiek òblokłi w biôłi far-
tuch. Fabrika, eee… nié. Znôł, za czim szma-
kô takô robòta. Jaż za bëlno. Ni miôł òskòmë 
wracac do fabriczi, ani ti, w jaczi robi, ani 
żódny jiny w Bëtowie. Tidzéń na reno wczas, 
tidzéń na pòpôłnié. Wkół a wkół. A czej firma 
brëkòwa, to jesz w weekend sã chòdzëło. 
Wcyg to samò, w tim samim placù, òsmë 
gòdzënów na swòjich nogach. Nabledłé 
żëcé, dobré dlô robòta abò cybòrga. Dobré 
dlô statecznëch, starszich, nëch, co mają ro-
dzëznë, co rôd jeżdżą w niedzelã na grzëbë, 
a z firmë czadzą prost dodóm. Drzéj za 
taczégò sã ni miôł. Nie strzimôł. Kùreszce 
wëgarnął brigadérze wszëtkò. Mòże za wie-
le a za òstro, pewno niepòtrzébno. Terô, 
czej chłop spòtikô Drzeja na miesce, ju mù 
nie òdpòwiôdô „dobri dzéń”. Tak biwô. Do ti 
fabriczi dwiérze mô zamkłé. Ni miôł żalu, za 
czim tam wracac... 
Cëż terô? Co robic bez fachù, bez sztu-
diów? Nie znôł ani sã nie czuł na hańdel, 
akwizycjã, restaùracje. Legòta nie brała gò 
téż na czerowanié tirama, chòc tim pewno 
nôlżi dałobë wëjachac w swiat. Nôchãtni 
rëgnąłbë z jaczim blogã. Tëli sã znôł na swie-
ce spòlëznowëch mediów. Miôł leno jiwer 
z niedowiérnoscą. Tą do samégò sebie. 
Równak czej sã doznôł, że szukelë młodégò 
do redakcje, szedł tam na rok na staż. Nie 

bëło lëchò, nawet dosc cekawò. Kò òstac 
gazétnikã na fest? Przédny redachtór cos 
ò tim gôdôł, jakbë nalinôł. Tedë Drzéj prawie 
pòznôł Kamila...
Hòlandiô, Hòlandiô. Dobré dëtczi, ùbez-
pieczenié, mòderno – jeden krôj-rôj. Nic le 
sã ùgadac do firmë, co wëszukô robòtã a na-
léze mieszkanié. A jakô téma na bloga! Ta-
czich jak Kamil bëło wiãcy, niejednëch Drzéj 
znôł. Wedle Kamila wszëtczi mielë sã bëlno, 
jaż dzywno, że tëli jesz òstało w Bëtowie. Ja-
chac, a flot! Sã słëchô!
Në jo, kò wczora nie pòjachôł. Jaczis kawel 
nie dôł òpùscëc miasta. Żebë chòc rëch-
towôł mù co lepszégò, fejną robòtã, pësz-
ną brutkã... Żóden kawel! Kamil to łgôrz 
a wëkrãtnik. Nic wiãcy. A òn mu ùwierził, jak 
knôpiczk… 
W zdrzélnikù żirafë żarłë lëstë, lew ùtacony 
w krzach bôczno na nie wzérôł…
Òdeckł wczasno. Nodżi mu zastãgłë òd 
dłudżégò sedzeniô w zeslu, zmartwiała szëja. 
Wstôł, wëproscył sã, pòmasowôł kark. Wzér 
na spakòwóny rubzak przëbôcził mù Kamila. 
Pënk – pòmëslôł.
Bezmëslno rozwiarł laptopa, jak wiedno 
reno. Przezdrzôł infòrmacyjné pòrtale. Na 
kùńc wlôzł na fejsbùka. Znajómcë ju zaczãlë 
pëtac, jak w Hòlandie. Jął klepac: Kamil, kró-
tëchné cv: lat 24, òszëkańc, łgôrz, nie trzimô 
słowa... pózni ju sã tak z nim nie pùpkòwôł, 
kò rëchło òprzestôł. Mòże równak nic nie 
pisac? Zarô sã zacznie dopëtiwanié, a jesz 
chiżni pewno wëszczérzanié, torba, dupa, 
bezmùsk – to bãdze nôlżi. Bò chto w Bëto-
wie je tëli głupi, żebë nie rozmiôc wëjachac 
za robòtą za grańcã? Wińdze, że prawie leno 
òn. Wëmazôł wszëtkò. Ùdbôł nie zazerac na 
fejsa, tidzéń, dwa. Mòże zabãdą abò sóm 
wëmësli jaczis dolmaczënk.
Szedł na miasto. Na karce òstało mù jesz zde-
bło. Sygło skòpicą na chléb i dobri sztëk krëp-
nicë. Nie chcôł wracac dodóm. Za czim? Sôdł 
na ławie na rënkù. Pòrené Bëtowò, òsoblëwie, 
czej zymk chùtkò zdrzenieje, żebë òstac latã, 
mô swój cëchi szëk. Ni ma co gadac! 
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Ława, jak wszëtczé tuwò, niewëgódnô. 
Plecë gniecą pùklaté òpiarcé. Òmiodą bëło 
mù letëchné cepło zymkòwégò słuńca. Gel-
dzëło lico, rãce a nodżi. Lëft kòscérził pôchë 
swiéżo pòdlóny trôwë i pierszich malën 
przedôwónëch w tim rokù na rënkù. Hań-
dlarze wëstôwielë je blëżi Wòjska Pòlsczégò. 
Lëszczi stojałë prost na zemi abò jedne na 
drëdżich. Na górze miałë kòszlawò wëmalo-
wóné na kartągach cenë. Krótkò przedający 
sedzelë na brzëdczich plastikòwëch stółkach. 
Pòzérelë nôdzejno na aùta, co jachałë wedle 
rënkù, tu prawie mùszałë pòmalë. Lëdze 
z aùtów zdrzelë na nich wzajemno cekawò. 
Tóni to dzysô jak wczora? Czasã chto strzi-
môł sómchód. Hańdlarze mielë za to czësto 
namkłé na ùczniów, co prawie szlë bez plac 
jednym dërchã. Mniészi, do piątczi, wiãkszi 
do zawòdówczi i ògólniaka jima na przék. 
Za krómama z malënama, kòle fòntanë, 
parasonów w kawòwim ògródkù jesz ni 
mielë dwignioné. Dopiérze za gòdzënã, dwie 
miéwca rozstawi stołë i stółczi. Drzéj zjôdł-
bë tam loda, nômili dëbeltnégò miãtowégò 
a pòpijôł kawą.
Në jo, Kamil pewno pije swòjã czôrną 
w Hòlandie, mô òdemkłą pierszą biksã, co jã 
wzął z Pòlsczi, scyrz jeden… 
Całi dzéń tu nie bãdze sedzôł. Kùreszce 
nôlégô ùdbac, co dali. Jachac za tã grańcã? 
Do Hòlandie? A mòże ròwnak z bracczim do 
Niemców? Nié, z bratã na gwës nié. Nigdë 
ni mòglë normalno gadac. Czej òjc umarł, 
miôł starã bëc mù tatkã a mamą. Kò jak, 
czej tidzeniama sedzôł w Berlënie i robił na 
bùdacjach? Jak przëjéżdżôł nazôd, szkalo-
wôł, prawił, kôzôł, strasził… Że starszi! Dwa 
lata leno... Nié, z nim sã nie dô. Szandara 
a ksądz w jednym. Prôwdac dëtka słôł i wcyg 
gò dôwô, chòc terô leno na mieszkanié. 
I niechże tak òstónie. Z drëdżi stronë, jak 
brat sã doznô, że òn tu sedzy zgniło, mëje sã 
wòdą za jegò eùra wëcësnioné szpachlowa-
nim niemiecczich regipsów, płacy za smiecë, 
administrowanié, sztróm... mòże ta brato-
wô solidarnosc rozjąc sã w trón. A Drzéj sã 

przë ti leżnoscë jesz wiãcy nasłëchô! Robòtë, 
robòtë, brëkùje zarobic. To jak, szëkac zôs co 
za grańcą czë na placu nalezc fùchã? W gło-
wie kùlkòtało mù sã jedno pùstkòwié, nawet 
kamilowi górz jakbë sã wnet zbrëkòwôł.
Dzéń klarowôł sã pëszno. Za pëszno, żebë 
wëcyskac ze sebie, co bë miôł robic. Weznie 
kòło i rëgnie nad jezoro, nômili bez stôrą 
sztrekã, co bieżi do Pòmëska... kò nôpierwi 
frisztëk. 
Nacyskôł na stãpnie równo. Trãp, trãp. Stojôł, 
w Baszce trenérowôł, kò leno pôrã miesą-
ców. I ju całé lata lateczné, w pradôwnoscë. 
Temù stojôł. Na sedzenim bë nie zmógł tak 
przitczi górë. Nawet na nôwiãkszim przełoże-
nim. Z centrum do Rzepnicë jinaczi nie szło, 
zawdë pòd górã. Nôgòrzi naprocëm zómkù. 
Pózni kąsk lżi, ale téż ni mòżno òdpùscëc. 
Ten „góral” béł darënkã òd bracczégò. Dostôł 
gò òd jaczégòs Niemca w rozrechòwanim 
za zlécenié. Stôri, kò jachôł. Za szkòłą, tą 
pòstawioną jesz przed wòjną, na plecach 
i pòd pôchama ùczuł mòklëznã. Drzéj tegò 
nie lëdôł. Kò ju krótkò i plaskatô kòłowô 
stegna na górze dała òddëchnąc. Skrącył 
do stôri Rzepnicë, a tam wjachôł na stôrą 
sztrëkã, z jaczi Ruscë pò wòjnie wzãlë bie-
żënë do pòniklowaniô. Chòc tur szedł na da-
mie, czasã dosc wësok, las zamikôł sã nad nią 
nie dającë wzerac na dalszi widnik. Leno tej-
-sej midzë drzewama zestrzégôł jezoro abò 
bùdink. Kò Drzéj dôwôł bôczenié na drogã. 
Kamë, dzurë. Lepi mù òpasowac.
Czej wëjachôł z lasa, skrącył na Elberdżi. Zôs 
sztëk pòd przitką górã. A mógł jachac jinaczi, 
miôłbë krocy i lżi, kò tim turã jaczé widoczi! 
Tąd nad Jeléń miôł ju czësto krótkò. Wedle 
drodżi widzôł tôflã jezora. Chùtkò stanął na 
trôwie na plażë. Òsoblëwô pôcha jeleńsczi 
wòdë mòckò wcësnãła mù sã w nos. Niżódné 
jezoro w òkòlim tak nie wòniało. Ani jedny 
falë, nawetka zmërchleniô. Glada. Ùbëtk. Sã 
słëchô, za tim tu przëjachôł. To bëła dobrô 
ùdba.
Pòdszedł  na sóm brzég. Wąsczi paszk 
sztrądowégò piôskù òddzeliwò wòdã òd 
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trôwë. Dzëwô plaża abò krótkò: dzëwô – 
tak bëtowianowie nazéwelë nen flach. Sôdł 
w ùczk. Rãkã wsadzył w wòdã. Jaż tak zëmnô 
nie bëła. Òsoblëwie jak na kùńc zymkù. Tak 
prawie jak łoni, niłoni, niniłoni i jesz dowsla-
dë. Klimat sã zmieniwô, jak nic. A mòże sã 
wëkãpac? Jak pùdze do robòtë, ju tak fejn 
reno nad Jeléń nie dô. Dopiérze pò pôłnim 
abò w weekend, doch to ju nié to. Ùrma 
lëdztwa, krzikającëch dzecy i matk, spitô 
młodzëzna, jeden trzôsk! Chłopie, wez i sã 
zebleczë! Tak zrobił.
Czej wlôzł do pasa, pòmëslôł, że to równak 
nie bëła dobrô ùdba. Wòda jesz kąsynk za 
zëmnô. Copnął sã na brzég. Dërgòtôł. Nie 
pòmëslôł wząc rãcznika ani gacy, żebë sã 
przezeblec. Jął biegac dlô rozgrzaniô.
– Wej! Mómë człowieka, co sã kąpie – 
ùczuł znóny głos. Fòtorepòrtéra Kazmiérz 
pòkazywôł na Drzeja. Gôdôł do jaczégòs 
chłopa, chtëren prawie stojôł za drzewã. 
– Òdjimże gò, a jô jesz òbôczã do sanitaria-
tów – òdpòwiedzôł chłop.
Terô i jegò pòznôł. Przédny redachtór 
„Bëtowsczich Wiadłów” sznëkrowôł nad 
jezorã. 
– Drzéj? Fejno, ale że të wlôzł do taczi 
wòdë... Jesz sã nie òblakôj. Mùszã miec 
òdjimk. Wez a wlézże do jezora, chòc le 
do kòlón, në... – Kazmiérz pòkazywôł a jął 
zdrzec bez wzérnik aparatu. 
Do wòdë?! Drzejowi zrobiło sã jesz zëmni. 
Në wlôzł. Doch rok robił w redakcje na stażu. 
Znelë sã. Niech jima bãdze. Pòmòże. Chùtkò 
wëlôzł na brzég. Dërgòtôł barżi jak za pier-
szim razã. Nie czekôł do wëschnieniô. Bùksë 
nacygnął na mòkré majtczi. 
– Drzéj?!! A të ni miôł jachac za grańcã do 
robòtë... – dzëwòwôł sã prawie pòdeszłi 

przédny redachtór. 
Co miôł rzec? Że Kamil jak torbã jaczégò 
òstawił gò na parkingù pòd zómkã . . . 
Môchnął rãką, że nibë niewôżnô sprawa.
– To sã doch nie spieszi. Robòta dożdże. Òb 
lato ni ma jak na Kaszëbach. A wa co prawie 
tu, je ò czim pisac? - òdpòwiedzôł.
– Je nie je, doch prawie za tim jesmë tu za-
zdrzelë…
– Aaa… szukôta témów, co?
– Jedna téma ju mómë. To taczi młodi, co 
sã kąpie w zëmny wòdze – pòdkôrbiôł sã 
Kazmiérz.
– A mòże jem mòrsã? 
– Mòże jes, kò jak ju, to pewno dopiérze òd 
dzysô… Dzãka za òdjimk…
Kazmiérz z przédnym szlë dali szlachòwac. 
Drzéj sã doòblekł. Wsôdł na kòło i do Bëto-
wa. Jak nôrëchli doma! Że sã dôł na tã wòdã, 
a ju żebë drëdżi rôz do ni wchadac... Z pier-
sza zastãgłé òd zëmna nodżi cësnãłë pòmalë, 
jak w smòle. Nawet na prostim szło pòmalë. 
Mùskle równak chùtkò mù sã rozgrzałë. Zôs 
czuł redotã z jachaniô i zymkù. Na ten sztót 
zabéł ò Kamilu i òlãdersczich sklarniach. Czej 
dobéł topk górë, z jaczi dało widzec miasto, 
rëgnął mòcni. Z czëstégò szczescô.
Doma zdrzucył òbleczënk. Całi nadżi biegôł 
pò mieszkanim, szukającë za ruchnama. 
Wnym...
– Co za chëra?
Na skórze dozdrzôł skażoné plachce. 
Czerwòné, tu, tuwò, tam. Dôlëbóg, mógłbë 
przësyc, że wczora tegò chòlerstwa ni miôł. 
Wedle czegò to cos cësnãło sã na niegò? 
Wòda w jezorze, nerwë na Kamila, jestkù 
z marketu??? Chto bë to wiedzôł. A mòże to 
co pòwôżnégò i pëla z wapnã wiele nie spra-
wi. Nié, le nié dochtór...
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Jachtowelë na bòbrë. Ten, jaczégò dozdrze-
lë, sedzôł na kamie na ùbrzegù rzéczi, a jegò 
gãsti, bruny kòżëszk w łiszczącym widze téż 
sã swiécył. Dobrze widzelë – to béł wiôldżi 
samc, patrijarcha swòjégò dominium, ja-
czé terô rozcygało sã szerok wzdłuż dôwni 
swòbódno tu płënący rzeczi, jaką terô zascy-
gôł i spùszczôł z ni wòdã na corôz wiãkszą 
nową òbéńdã, na jaczi wëbùdowôł niedo-
przeńdną fòrtecã. Bëło to stawidło nié do 
znikwieniô, zrëchtowóné z ùkradłëch, kló-
nowëch bôlów, jaczé wëcynôł z sąsednëch 
parcelów i zwlôkôł nocama skrëti w cemni-
cë. Ze sztrądu bëło widzec leno spòri kòpc 
wietwiów na rzéce, ale pòd wòdą miôł 
wëbùdowóné jistné gmaszëskò z drzewã 
wëłożonyma jamiszczama, sparłãczonyma 
ze sobą i dôwającyma bezpiek, z krëjamny-
ma karnôlama, wëwietrznikama i luczkama 
do chùtczégò ùcékaniô. Topizna bëła téż 
jegò kòmòrą, wiôldżim skłôdowiskã klëftów 
do przegrëzeniô. Béł to samòòbstójny, 
pòdwòdny òkrãt, w jaczim òn i jegò kòloniô 
krëjamkò sã tacëlë òbczas dłudżi, szczipiący 
mrozã, kanadijsczi zëmë. Równak w naszi 
kaszëbsczi kòloni, bòbrowô kònstruktorskô 
zrãcznosc wëwòłiwa leno górz i łzë. Jednégò 
leno rokù bòber mógł pòwalëc wiãcy niżle 
dwasta drzéw z lëdzczich parcelów, a jegò 
niszczotné dzejanié do rëjinë doprowôdza-
ło całé òkòlé. Na zymkù chłopi z pòmòcą 
dinamitu próbòwelë wësadzëc bòbrową 
damã w lëft, ale nigdë nie delë radë zni-
kwic mésterno zaprojektowóny kònstrukcje, 
a pò kòżdi eksplozje, bòbrë òdbùdowiwałë 

Gail Olsheski

Kaszëbsczé òpòwiescë
X. Kanadijsczi bòber

jã jesz wiãkszą i mòcniészą. Szlachòwno jak 
wszëtczé bòbrë w òkòlim, jistno i nen nigdë 
nie òprzestôwôł robic, ùprawiac i dozerac 
swòjégò dominium wëzwëskùjącë drzewò 
pòwaloné ùtacką òb noc. 
Czej flinta wëstrzélëła, kùla bëła wëcélo-
wónô prosto w łeb. Ale leno plaskati ògón 
dało sã widzec, czej bezpieczno zanurkòwôł 
pòd wòdã do swòji fòrtecë. Kùla òdbiła sã 
òd skałë i wrócëła rikòszetã trôfiającë prosto 
w głowã młodégò Piekarsczégò, a przeszła 
dërch, leno ò milimetrë òd główny arterie 
jegò mùskù. 
Półbrat Piekarsczégò, chtëren béł razã z nim, 
młodszi od niegò, a donądka sóm jesz nig-
dë ni miôł jachóné aùtołã, terô béł dëbelt 
wërzasłi i ani mòwë nie bëło, żebë sôdł za 
czerownicą. Pòsztridowelë sã nawetka ò to, 
chto mô gò zawiezc do bòlëcë. 
Jeżlë jô pòprowadzã, tej më òbòje zdżiniemë 
– scwierdzył młodi Piekarsczi, a krew strzika 
mù z głowë. 
Tak tej młodi półbrat, co nigdë jesz sóm nie 
jachôł, terô bladi ze strachù próbòwôł pro-
wadzëc, a timczasã młodi Piekarsczi, nim 
zemglôł i òbsënął sã na sedzenim, starôł sã 
zatamòwac rãkama krew. 
Werónka Piekarskô bëła naszą sąsôdką, tej 
czedë do nas przëszła, më sã wszëtczégò 
pòdrobno dowiedzelë z pierszi rãczi. 
Òperacjô cygła sã baro długò, kò mùszelë 
wëskrobac wszëtczé resztczi roztrzaskóny 
czaszczi i włożëc titanową platkã, cobë na-
zôd spiąc wszëtczé gnôtë głowë, ale terô, 
jak sama rzekła, ji syn je prawie jak nowi. 
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Przëbôczëła nama téż, jak jednégò razu, 
czej béł młodszi, prawie stracył òkò, bò kam 
z pùszczówczi pòlecôł w drëgą stronã, czedë 
òn próbòwôł wëpùscëc gò na gapë wëżéra-
jącé ògardowiznã na jich zôgónkach. 
Czôrnô gapa – rzekła, wcyg jesz mającë 
w głowie przegrzeszoné ptôchë. 
Mùszôł nosëc òbwiązënk, a i tak czile mie-
sący dérało, nim òpùchlëzna zeszła, a òn 
zôs przezdrzôł na to òkò. Terô jediné czim 
mùszôł sã jiscëc, jak dali pòwiôda, to leno 
tim, co z nim òstré mrozë w zëmòwé dnie 
mògą nawëprawiac bez to całé żelastwò 
w łepie. 
Jeżlë kòchało sã zemiã tak mòcno jak 
më, Kaszëbi, tej w niezgarze bëlë wszëtcë 
rabùsznicë, jaczi jã niszczëlë. W kraju òni 
bëlë wiedno tima bez zemi, to Prësôcë bëlë 
panama i mielë majątczi, a Kaszëbi leno tam 
żëlë i na nich robilë. Nigdë sã nie doznëlë, 
jak to je miec zemiã, pòkąd nie przëjache-
lë w 1858 rokù na kanadijską dzëczëznã 
i  w nôdgrodã za wëtëczenié nôbarżi 
niebezpiecznégò dzéla Dardżi Òpeòngò 
dostelë swòje pierszé sto akrów. Ta pierszô 
pòkrzesnô szmaka pòsôdaniô swégò môla 
tak głãbòk wmikła w jich wëgłodniałé, ge-
neticzné mòlekùłë, że bëła przekazywónô 
z pòkòleniégò na pòkòlenié. Jak leno ka-
szëbsczi knôp kąsk pòdrósł, pierszą rzeczą, 
jaczi pragnął, bëło kùpienié jak nôwiãkszi 
parcelë z bòrã. W nowim kraju richtich Ka-
szëba nabiwôł sztëk zemi – mógł na ni miec 
ambónã i spòkójno so jachtowac, łowic rëbë 
czë chòdzëc, gdze le miôł chãc, wëcënac 
drzewò na zëmã i gdze mógł sã sztelowac, 
że mô sã lepi niżlë prësczé ksążątkò. Nawet-
ka nôbarżi zacopóny Kaszëbi zmieniwelë sã 
w swôrnëch gbùrów. Ale mùszelë miec starã 

ò nadóną jima w aktach zemiã. Lińcuchë 
i kamë zascygałë na ùrzmòwatëch drogach 
wijącëch sã westrzód barabónów broniącë 
dostãpù nieproszonëch gòscy do parcelów. 
Akt nadaniô zemi rozcygelë na wszëtkò, co 
sã w ji òbrëmim nalazło. Zdarzëło sã, że sã 
pòsztridowelë ò to, pò jaczi stronie grańcë 
stojała strëpiałô papla. Lëniô grańcë bëła 
mòcno wkòrzenionô w jich zagôrné głowë. 
Jedinym leno rabùsznikã, jaczégò ni mòglë 
pòwstrzëmac òd swòjich zôgrodów, béł 
bòber. 
 Młodi Piekarsczi, ledwò skùńcził sëtmënô-
-sce lat, téż kùpił so parcelã. Miôł swòje sto 
akrów, ale bëła to zarosłô nikwa niedalek 
strëdżi z kòlonią bòbrów. 
Brzëdczi las – rzekł tata ò parcelë Piekar-
sczégò, ze sztoperczącyma strëpiałima kôr-
czama pò drzewach spùszczonëch przez 
bòbrë. 
Bòbrë żniwiłë drzewa na ti parcelë na dłu-
go przed tim, nim Piekarsczi jã nabéł. Miałë 
przërodzoné prawò to ti robòtë, a jich cwiar-
dé jak żelazło zãbë wcyg rosłë. Niszczotnô 
wëcynka doprowadzëła do pòwstaniô bagni-
stëch mòkradłów, cygnącëch sã z jedny stro-
në wzdłuż całi parcelë Piekarsczégò, a wòda 
wcyg rozléwa sã przez rzéczną damã, stąd 
niespùszczoné jesz drzewa gniłë w błotny 
wòdze. 
Nim w 1858 rokù naszi kaszëbsczi przod-
kòwie przestąpilë dzëczé òbrëmia Dardżi 
Òpeòngò, cobë prawno zając ne stoakro-
wé parcele, zemia ta rządzëła sã swòjima, 
historicznyma prawama. Górë Òpeòngò 
wëpiãtrzëłë sã tuwò ju sztërë miliardë lat 
temù – jeden z nôstarszich górsczich lińcu-
chów na swiece – a bòbrë nastałë w Kana-
dze przed sëtmé miliónama lat. Skałë, kamë 
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i rzéczi górsczégò lińcucha bëłë niezmieniw-
nym dzélã ti òdwieczny krôjnë, jaką bòbrë 
ùstanowiłë swòjim lennã. Bùdowałë swòje 
fòrtece i zakłôdałë mùlti-pòkòleniowé se-
dlëszcza w kanadijsczich òstãpach na długò 
przed tim, zanim pierszi Kaszëba i jegò są-
sôd rozmiszlelë nad rozplanowanim môłégò, 
spadzëstégò dakù nad swòjima żôrotnyma 
chałëpkama, cobë przeżëc na swòjim nowim 
môlu pierszą kanadijską zëmã. 
Młodi Piekarsczi béł richtich Kaszëbą, 
a chòc béł ju piątim pòkòlenim, swój instinkt  
miéwcë sztëka lasu przejął bezpòstrzédno 
òd nôpierszich przecygnionëch nad Dargã 
Òpeòngò. Przewanożił kòżdi dzélëk swégò 
lasu, żebë nalezc nôlepszi plac na zrëchto-
wanié pòmidzë drzewama, tak w pòłowie 
jich wësokòscë, ambónë do jachtowaniô na 
miedwiedze. Tak tej, czedë młodi Piekarsczi 
i jegò jesz młodszi półbrat wëbrelë sã na 
jachtã na bòbra, nôpiarto mielë so ùdbóné, 
że dodóm chcą wrócëc z miedwiedzã. Nót 
bëło ùstrzélëc bòbra i pòwiesëc na wietwie 
jakno przënãtã na zòchlenié miedwiedza. 
Òbrzëdlëwi smród zdechlënë rozchôdôłbë sã 
w lëfce na milã, jaż doszedłbë do miedwie-
dza, a ten bë sã ni mógł òbdac taczi mòcny 
wònie bòbra. Ùczëpłi pòmidzë drzéwiãtama 
pònad zawieszoną przënãtą młodi Piekar-
sczi bë so żdôł przërëchtowóny do strzélu, 
czejbë leno wiôldżé czôrné celëskò wëłoniło 
sã sygającë za przënãtą, a ta swòjim òstrim 
smrodã bë zamaskòwa wòniã człowieka, tej 
miedwiédz bë sã zajął leno bòbrã, chtëren 
gò miôł scygnąc. Młodi Piekarsczi bë dokład-
no wëcélowôł, prosto w jegò serce. Miãso 
miedwiedza to bëła delikatesa. Jak sã miało 
szczescé ùstrzélëc miedwiedza, jegò mãso 
pòpòrcjowóné i zamrożoné bëło nôbël-
niészim darënkã dlô wszëtczich sąsadów 
na Gwôzdkã. Ù nas gòdową tradicją bëło 
òbdzeliwanié darënkama sąsadów, zanôszało 
sã sąsadóm jaczés ekstra szmaczczi – doma 
ùpiekłi kùch z brzadã, skło z marinatama 
abò bùdlã klónowégò cyropù. Jeżlë chłopóm 
ùdało sã zadzëwic sąsadów niespòdzónym 

sztëkã zamrożonégò miedwiedza, tej Gòdë 
w sercu najich Kaszëb stôwałë sã bògatszé. 
Leno bez to nieszczescé, co mù sã przëtrafiło, 
czej chcôł ùstrzélëc bòbra na przënãtã, mło-
di Piekarsczi z dbą rozdôwaniô miãsa mùszôł 
dożdac do pòstãpnëch Gòdów. 
Przez trzë lata sã szarpôł, żebë zarobic dosc 
dëtków na kùpienié parcelë. Tedë przëlnãło 
do niegò przezwëskò „młodi Piekarsczi”, kò 
béł jesz młodim knôpã, sztërnôscelatnym, 
czedë szedł na zôróbk ze stôrima chłopama 
w las, a wszëtczé jiné dzecë w jegò wiekù 
sedzałë w tim czasu w szkòłowi ławie. Nim 
czësto òprzestôł chòdzëc do szkòłë, przez 
dwa lata pòwtôrzôł ósmą klasã. Sostra 
Swiãtô Paùla bëła przełożoną zgromadzeniô, 
do te nôbarżi òstrą i nigdë nie zgòdzëła sã 
wëpùscëc do strzédny szkòłë kògòs, chto sã 
nie wëùcził tegò, co bëło przëkôzóné znac. 
Cãżkò sã robiło, zdrzącë jak przerosłi knôp 
corôz barżi nasowiało i niespòkójno sedzy 
w ławie, czedë më, corôz młodszé dzecë, 
docygómë do niegò w ósmi klase. 
Młodi Piekarsczi sedzôł w klase czësto z tëłu 
i przez całi dzéń wlepiwôł òczë na plecë se-
dzącëch przed nim. Mòja jaka miała z tëłu 
òbrôzk grëbégò, brunégò bòbra sedzącégò 
na klocu. Mëma kòżdégò rokù wiãzła dlô 
nas nowé jaczi do szkòłë, jaczi z grëbi wełnë 
na òstré kanadijsczé zëmë. Miała w zwëkù 
wëwiązc nama na plecach mòdło bòbra. 
Szlachòtë bòbra bëłë wszãdze. Stôł sã 
symbòlã Kanadë, a wëbiti w niklu bòber se-
dzący na skale krążił w najim mònetarnym 
òbiegù. Tak tej nicht ni mógł sã wëzbëc 
jegò endemiczny òbecnoscë. Młodi Piekar-
sczi zaladowôł swòjã pùszczówkã różewą 
gùmą do zmazywaniô i célno strzélnął pro-
sto w westrzódk mòjégò bòbra na plecach. 
Ùderzenié bëło tak mòcné, że jô jaż jãkła. 
Sostra Swiãtô Paùla złapała gò na tim, a jegò 
dërné zachòwanié rozgòrzëło jã, jak jesz nig-
dë donątka. Rozkôzała mù wińc na kòritôrz, 
a sama wëjãła z górny szuflôdë biórka skó-
rzany pasyk. Më wiedzelë, że bãdze bezlëto-
sno ùkôróny.  
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To béł òstatny dzéń, czej młodi Piekarsczi béł 
w szkòle. Nie przëszedł ju nazôd, jak òberwôł 
pasykã. Më nigdë nie òbôczëlë czerwònëch 
sztrépów ani òpùchlëznë na bënowi stro-
nie jegò rãków, ani jegò stojicczi skarni 
òznôczający, że nie płakôł. Młodi Piekarsczi 
nigdë nie płakôł, czej béł biti téż nie płakôł. 
Béł cwiardi, wëtrzëmałi i zuchterny. Nigdë 
nie dôł znac, jak baro gò bòlało. Jegò nick nie 
złómało. Werónka Piekarskô rzekła nama, 
że nigdë nie płakôł, nawetka lata temù, czej 
prawie stracył òkò przez gapã. I temù, lata 
pózni, czej kùla przeszła jegò głowã dërch, 
miôł chãc zarô nazôd jic w las, jak leno mù jã 
skrącëlë ną metalową platką. Jegò nômianą 
bëło przebiwanié w bòrze, jachtowanié na 
bòbra i òbdzéranié gò z miãtczi skórczi. 
Werónka Piekarskô jakno pierszô sprawiła so 
kòżëch. Béł to kòżuszk z bòbrowëch skórków. 
Òna bëła wiôlgą, zasadłą białką, a bòbrowé 
fùtro jesz jã pòwiãksziwało. Przëszła do nas 
dodóm pòchwalëc sã nim. Prawiła, jak mit-
czi je wëłóg delikatny bòbrowi skórczi i më 
wszëtcë mòglë to pòczëc głaszczącë ji kòżëch 
z górë w dół. Wòniô bòbrowi skórczi przeszła 
na nasze rãce i zaòstôwała na nich jesz wiele 
dni. Werónka bëła baro bùsznô ze swòjégò 
kòżëcha. Pòdczorchła, że gùzë òstałë zrobio-
né ze skórë bòbrowégò ògòna i nigdë nie 
mdą sã zdzerac. Jesz dodała, że chcała so 
dac zrobic z głowë bòbra razã z łiszczącym 
nosã i môłima szpëcastima ùszama broszã do 
zapinaniô szala, ale ju nie chcała wëzdrzec 
przesadno szëkòwno. Wnetka wszëtczé biał-
czi w naszi spòlëznie sprawiłë so bòbrowé 
kòżëchë.  
Z kòscelnégò chùru òbczas Pasterczi to wëz-
drzało, jakbë procesjô bòbrów sënãła głów-
ną nawą do Kòmónii. Dëcht kòżdô białka 
miała na se bòbrowi kòżëch. Skórczi mieniłë 
sã òd widu dankòwëch lãpków, rozwieszo-
nëch pò całim kòscele. W przódkù kòscoła, 
za balaskama, wëstawiony béł żłóbk z brzo-
zowi kórë. Żłóbk wkół òbstawiony béł kãpą 
danków i balsamicznëch jedlënów, swi-
éżo scãtëch do ti sëpiący sã swiãti szopë. 

Kòscół pôchniôł bòrã òd danków stojącëch 
wkół kùmka, z jaczich jesz wcyg wëcékała 
żëwica i òd wińców ùplotłëch z wieczno-
zelonëch wietwiów, zawieszonëch przez 
chłopów w òknach. Chłopi ùstôwiający 
szopkã dokładno òdtwòrzëlë szón, biblijny 
las, gdze wszëtkò bëło harmónijné i widza-
łé. Czej ju przëjãlë Kòmóniã, białczi òblokłé 
w bòbrë pòdchôdałë do miticznégò lasu, 
przëklãkiwałë przed szopką i przez pôrã 
ùroczëstëch minut kòntemplowałë snôżotã 
ti ùbëtny scenë i dotikałë nóżków glëniany 
figùrczi Jezëska w jegò kùmkù. Roznôsza-
ło sã redosné spiéwanié kolãdów, głosë 
zwãczałë wësok i niskò, lëdze pòkaszliwelë, 
a gòdowima żëczbama wëmieniwelë sã 
w swójsczi stôri kaszëbiznie. Ksądz miôł na 
se złoti òrnôt, a służcë, przenôszającë czeli-
chë ze swiãconyma òpłatkama, gònilë w tã 
i nazôd w swòjich czerwònëch sutankach 
i biôłëch kòmżach. W czerwònëch, bò to 
nie bëła zwëczajnô Msza, to bëła wigilio-
wô Pasterka, nôwôżniészi cząd rokù. Damë 
téż bëłë elegancczé, z ùpùdrowónyma różã 
skarniama i kòżëchama sklëniącyma sã jak 
gòrsetë òd mërgającëch girlandów.
Bùtnowô cemnica i znób kanadijsczi zëmë 
mògła leno pògrozëc swiãtë-jącym, bënë całô 
kaszëbskô kòloniô bëła redosnô w bezpiekù 
i ùbëtkù swòjégò dëchòwégò dodomù. Jich 
dëchòwé nastawienié stwôrzëło w nich 
bënë niedoprzeńdną fòrtecã. Kòmónijnô 
procesjô cygła sã długò. Wszëtcë cziwelë do 
se głowama, pòzdrôwielë i òdbiérelë żëcz-
bë, nicht sã nie spiesził i nie chcôł przerwac 
ti redotë. To bëła triumfalnô procesjô, ju 
wiãcy jak sto lat trwelë tu niepòkònóny. To 
leno ùcwierdzywało jich w przeswiôdczenim, 
że Kaszëbi ju przënałożëlë sã do nôtërnégò 
pòrządkù ti daleczny krôjnë i na wieczi ju 
nabëlë historiczné prawò do ti dzëczi zemi 
westrzód Górów Òpeòngò w Kanadze.
 

Dolmaczënk: Stanisłôw Frymark
Kòrekta: Bòżena Ùgòwskô
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Jak co rokù, przede wszëtczim w lëstopad-
niku, wspòminómë tëch, co ju òdeszlë. 
Wiele z nich bëło nama baro blisczich, są 
i taczi, chtërnyma naszi dobrocë òkazywelë 
më za mało abò wcale. Lëstopadnik to téż 
czas, w chtërnym wôrt je pòmëslëc ò tim, 
czegò tak naprôwdã nama je w żëcym 
trzeba i czegò mògã żałowac, czej bãdã 
ju òdchôdôł z tegò swiata. Żëjemë dzys 
wszëtcë w gònitwie za dëtkã – nic jinégò 
sã nie liczi, a czej przëchôdô smierc, tej 
człowiek widzy, że te pieńdze nie są nick 
wôrt. To co bëło nôwôżniészé, to przez 
lata bëło zaniedbiwóné. Czasu nie dô sã ju 
copnąc, niechtërnëch błãdów ju nie napra-
wimë, ale mòżemë zacząc żëc jinaczi i nie 
dopùscëc wiãcy do zatrôcaniô żëcégò. Abë 
nasze bëcé na ti zemi bëło wôrtné i żebë 
béł to czas, chtërnégò nie bãdzemë żało-
wac, mùszimë zacząc kòchac…
Swiat wkół nas dërch sã zmieniwô, czas 
mijô, żëcé czadzy do przódkù, nadchôdô 
nowé. Zmieniwô sã wszëtkò, zaczinającë 
òd môłëch rzeczi jaż pò baro pòwôżné 
sprawë. Zmieniwają sã téż taczé wôrtoscë, 
chtërne dôwają żëcémù sztôłt, czerënk – 
chtërne bë miałë bëc stałé, przekazywóné 
z pòkòleniô na pòkòlenié… a òne dżiną 
w tim pãdze i dobrostanie XXI wiekù. Re-
ligiô chrzescëjańskô nakôzywô, bë kòchac 
kòżdégò blëznégò – kò jakbë më bëlë do 
se żëczlëwi, żëcé bëłobë lżészé, ale dzysd-
nia naprôwdã cãżkò ò dobrégò człowieka. 
Wikszosc lëdzy wszëtkò przelicziwô na 
pieńdze, za „Bóg zapłac” dzys mało chto Cë 
pòmòże. Przez tã presjã, żebë miec dërch 
wiãcy i wiãcy lëdze robią so baro nerwòwi 
i samòtny – na nic ni ma czasu ani chãcë. 

Justina Pranszke

„Bë zdãżëc z miłoscą…”
Biegómë za tima dëtkama jak w wiôldżim 
maratonie, nie òbzérómë sã za se i nie 
widzymë, że òstôwiómë za sobą to, co je 
nôwôżniészé – czegò nie kùpimë w krómie: 
miłotã.
Wôrtosc miłotë znónô je kòżdémù czło-
wiekòwi, równak kòżdi z nas pòstrzé-
gô jã përznã jinaczi, mô wedle ni jiné 
òczekiwania, jiné spòsobë przeżiwa-
niô i òkazywaniô, ale blós ta miłota, co 
wnôszô dobro, je wôrtoscą. Lëdze czãsto 
nadùżiwają słowa miłosc i doszukiwa-
ją sã ji tam, gdze ji tak naprôwdã ni ma. 
Miłosc to przede wszëtczim nasza dobroc 
– òddanié człowiekòwi: dzeckù, białce, 
tace, drëchòwi, sąsadowi, partnerowi 
itd. Òfiariwómë sebie – jesmë gòtowi 
do wiôldżich pòswiãceniów, do pòmòcë, 
wspiarcô i nie wëgadëjemë so tegò; wie-
le ze sobą przebiwómë i gôdómë, żëczimë 
tegò, co nôlepszé, bò jak dzeje sã krziwdã 
drëdżémù, tej më téż czëjemë smùtk i cer-
pienié…Zależi nama na szczescym ti òsobë. 
Tedë mòżemë gadac ò miłoce. To je dosc 
ùproszczoné wëjasnienié, ale mëszlã że 
fùndamentalné – na tim bùdëje sã jesz 
wiãcy. Jeżlë je jinaczi, jeżlë los drëdżégò je 
nama òbòjãtny, nie troszczimë sã, nie mar-
twimë, nie pòtrafimë wësłëchac i pòradzëc, 
pòceszëc – tej tracą dwie stronë.
Dzysdnia felëje nama wszëtczim żëczlë-
wégò ùsmiéwkù. Ti miłotë chòc na swiece 
je nibë fùl, tak naprôwdã je ji w nas baro 
mało, sygnie blós wëlezc bùten, a nierôz 
nawetka z chëczi nie trzeba wcale wëla-
żac, żebë sã tegò dokònac. Wkół nas je 
wiele rozmajitëch spòlëznowëch krizy-
sów, w tim téż wiele rodzëznów przeżiwô 
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krizys. Chòdzy tu ò relacje dzeckò-starszi, 
dzeckò-starkòwie, dorosłi dzecë-starszi, 
chłop z białką… Nôwôżniészima przëczëna-
ma tëch problemów są: brak czasu, ùwôdżi 
i wspiarcé – brak rozmòwë. Nie mdze midzë 
nama parłãczów, czedë nie pòdtrzimiwómë 
łączbë. Jeżlë z kògùm nie gôdómë, to tak 
jakbë nen chtos blisczi béł nama czësto 
cëzy, nieznóny – òddaliwómë sã tej òd se 
z kòżdim dniã côroz barżi. Dlôte to nié pień-
dze ùszczestliwiają lëdzy. Są baro przëdatné 
i pòtrafią dac nama wiele redotë, ale nigdë 
nie zastąpią nama człowieka, prôwdzëwie 
kòchającégò. A czegò fëleje nama w łączbie 
z cëzyma lëdzama? Mëszlã, że nôwiãcy 
bezpiekùą i tolerancji. Wiedno pòwtôrzóm, 
że z kòżdim jidze sã dogadac, tak żebë kòżdi 
béł pò përznie zadowòlniony, ale trzôskã 
niczegò nie załatwisz. Tak téż ni ma co sã 
nerwòwac, trzeba sã wiãcy ùsmiechac. Róż-
ni nas wiele, zdôrzô sã, że wszëtkò, ale to nie 
je òrądz, żebë sã nienawidzec, bë ùprzikrzac 
so żëcé. Wszëtcë niezabëtno òd wszëtczégò 
mómë te same prawa i mùszimë sã szóno-
wac; wszëtcë jesmë równy. Jô wiém – czasë 
mómë trudné, wszëtcë mùszimë spełniac ja-
czés standardë, żëc na jaczis rówiznie, zdãżac 
za technologicznyma nowiznama, ale w tim 
wiôldżim pãdze ni mòżemë zgùbic tegò, co 
nôwôżniészé i nôzdrowszé – miłotë. 
(…) Nimò cãżczich i kąsk szôlonëch czasów 
mómë wiele przikładów prôwdzëwi mi-
łotë, chòc pewno czãscy dôwómë bôcze-
nié na te lëché… Òstatno brała jô ùdzél 
w ùroczëstoscë związóny z piãcdzesątlatną 
roczëzną slëbù. Wiôldżé swiãto całi ro-
dzëznë, ale do mie przede wszëtczim leż-

nosc do przemësleniów. Piãcdzesąt lat razã… 
– mòżemë sã blós domëszlac, że na gwës 
nie bëłë to letczé lata, a w żëcym mùszą 
pòjawiac sã trudnoscë, bò nôtëra człowieka 
flot sã przënãcywô do dobrégò, chtërnégò 
z czasã nie pòtrafimë docenic. Trudnoscë 
nas zmòcniwają, pòszerziwają mądrosc, 
bògacą w doswiôdczenié. I to bëło widzec na 
gãbach jubilatów: ùsmiéwk, redota i bùcha. 
Czemù? Małżeństwò to wëjątkòwi zort mi-
łotë. Jeżlë dwòje lëdzy sã mòcno kòchô, tej 
wszëtkò strzimają – òstôwô jima blós prosëc 
Bòga ò zdrowié i dłudżé, wspólné żëcé. Są 
lëdze, co żëją dzys pò slëbie w samòtnoscë. 
Z czasã stôwają sã sobie òbòjãtny. Taczi 
sztëczny związk. (…) A tu jak nôrëchli trze-
ba zacząc chcec kòchac. Blós tëli – sygnie 
chãc rozmòwë, pòmòcë, zainteresowaniô, 
ùsmiéwkù, żebë to wszëtkò òdbùdowac. 
Z dodomù wszëtkò sã zaczinô… Kùli miłoscë 
bãdze w naszich chëczach, tëli bãdze jich 
w naszich wsach i miastach.
Żëcé przemijô, z kòżdim dniã jesmë starszi 
i z kòżdim pòstãpnym dniã mómë mni czasu 
na to co wôżné. Nie czekôjmë do witra – 
witra mòże nie bëc. Nie jesmë z kamienia 
– nasze żëcé czedës sã skùńczi. „Czedës”, 
bò mòże za piãcdzesąt lat, a mòże za pôrã 
minut. Kòżdi narzékô, że mô baro mało czasu 
i dërch wkół biegô, ale na to, żebë òkazac 
kòmùs serce, sã nicht nie spieszi… A co jeżlë 
nie zdążimë? Nie mdze szkòda tëch zmar-
nowónëch lat? Terô, czej te wieczorë są 
taczé dłëgszé i cemny mańtel dłudżi nocë 
nas co dzén òkriwô, je czas na przemëslenié 
i zatrzëmanié, żebë zdãżëc z miłoscą.
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Wszëtkò bëło rozpòczãté dôwno temù…
Môłô ksãgarniô w zacëszny szasëji – bùten 
hëc, westrzódk lata, zgwôr turistów, a bënë 
półsmrok, chłód ë cëszô. Włôscëcél pòmalë 
przezérô jaczés partesë. Jô jem czësto sama 
ë pòlëce fùl ksążków. Znajeta Wa jich pôchã? 
– nowëch, prawie halónëch ze smarë? Òna 
nie je do òpòwiedzeniô! Ë te òbkłôdczi… 
jedne piãkniészé òd drëdżich. Jô lubiã taczé 
place. Za czim jô dzys szukóm? Jô jesz nie 
wiém. Mòże blós naceszã òczë ë òdpòcznã 
w ti malinczi knégòwni. Pòchòdzã so midzë 
regałama… Jakôs ksążka za mną czekô? Biwô, 
że kùpiã ksążczi, a pózni òkazywô sã, że to 
òne miałë mie wëbróné. Jich zamkłosc scze-
rowónô je do mie w pasowną chwilã. Tak téż 
mdze tą razą? Strzód ksążków merkóm jednã 
– niepòzérną, głãbi wëtkłą.
Jô sygóm pò niã ë jem baf… Ksążka pòd titlã 
„Sklëniącô Mòc Aniołów”. Ta témizna do te 
czasu nie òbchòdza mie tak za baro. Jô jem 
pòtikała wizerënczi Aniołów w malarstwie, 
żłobiznach, lëteraturze, w mòdlëtwach. 
Nigdë równak jô jem nie mëslała, że jaż tak 
wiele je sklëniącëch pòstrzédników midzë 
czestą, bòską energią a człowiekã… 
Ksążkã ò Aniołach jô jem kùpiła ë móm ju òd 
lat i czãsto przezéróm…
Mòże to są wszëtkò bôjczi? A może pò prôw-
dze më mómë niewidnëch wspòmóżników?
Aniołë – piãkné, skrzidlaté pòstacje. A jeżlë 
jich swiat jistnieje? Jeżlë w niespòkójnëch 
czasach më mómë armiã niestrachòblëwëch 
ògradzënów, òpiekùnów na dorãdzym ë Òni 
leno czekają za najim wezwanim? Aniołë są 
w gòtowòscë, żebë niesc wspòmóżkã – pòd 
warënkã, że ò to pòprosymë.
Ùdbała jem so pòdzelëc sã z Wama stôro-
dôwną wiédzą ò Aniołach, bò mòże chtos 
brëkùje pòmòcë…

Kògùm są Aniołë? Mòże to symbòle miłotë, 
chtërne przemieszkùją w najich sercach ë 
wespółrobią z nama bez sëłã intuicji? Dze są 
Aniołë? W kamieniach, w spiéwie ptôchów, 
spôdającëch gwiôzdach, ùsmiechù spiącégò 
dzecka, w parmieniach słuńca na tãdze?
Strzód zôstãpów Aniołów më mómë: 
Aniołë, chtërne służą całi lëdzkòscë, a téż 
Aniołë òsobisté, jaczé towarzą kòżdémù 
człowiekòwi òd chwilë ùrodzeniô. Òne gò 
prowadzą òbczas zemsczi wanodżi ë witają 
pò drëdżi stronie, czej dësza òpùscy jegò 
cało.
Pòmôgają nóm téż anielsczé legionë sétmë 
parmieniów, jaczima dowòdzą Archaniołë  
ë jich białczëné dofùlowania – Archa-
ji. W bôjkach téż kòle Króla stoji Króle-
wô… Mãżskòsc ë kòbiécosc twòrzą wespół 
harmóniã, doskònałotã. 

Mòja òpòwiôstka mdze ò anielsczich parmie-
niach. Je jich tëli, kùli farwów tãdżi. 

Pierszi parmiéń: szafirowò-mòdri 
Bòżô Wòlô
Na przódkù armii aniołów tegò parmienia 
stoją: Archaniół Michôł ë Archaji Wiarë. Mi-
chôł to sprawiedlëwòsc, òdwôga, pòtãga, 
chwat w dzejanim. Òn wzéwô człowieka, 
bë ten biôtkòwôł ò wòlnosc, ò swòje pra-
wa z òdwôgą, nôpiarce cygnął do wëtkłégò 
célu. Głãbòkô wiara Archaji pòprzédzô do-
kazë Michała. Òna pòmôgô lëdzóm rozwijac 
sã, stanąc w prôwdze, wzmòcniwac mòcné 
stronë – żebë żëcé bëło wôrtné ë sczerowó-
né na dobro. Jeżlë bãdzesz brëkòwôł taczégò 
wspiarcô, rôczë do se Aniołë szafirowò-
mòdrégò parmienia. A czej pòczëjesz zôpôch 
szalwii abò werbenë, to bëc mòże òne są ju 
kòle ce…

Sétmë parmieniów
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Drëdżi parmiéń: złocësto-żôłti 
Bòżô Mądrosc 
Tu całim wòjskã dowòdzy Archaniół Jofiel 
razã z Archaji Wëtrwałoscë. Jofiel je mą-
droscą zataconą w sercu Bòga. Mądrosc to 
je nôùka Bòga, wiédzô to je nôùka materii. 
Kòżdi chto szukô za prôwdą, naléze w Jo-
fielu wspòmògã. Mądrosc Jofiela przejôwiô 
sã w słowach: 
„Dobrze widzy sã leno sercã. Nôwôżniészé 
je nié do zmerkaniô dlô òczu”. Jofiel to 
Archaniół spòkójny, cerplëwi, òbdôrzô 
òchroną. Archaji Wëtrwałoscë je białczëną 
energią kòle Jofiela. Òna mësli sercã 
ë kòchô rozëmã. Przëbôcziwô téż, że 
midzë wszëtczima lëdzama jistnieją 
pòspólné parłãcza ë zanôleżnoscë. Kòżdi 
je òdpòwiedzalny za drëdżégò. Żëje nasz 
rozëm z sercã w zgòdze? 
Swòjisti zôpôch złocësto-żôłtégò parmienia 
to waniliô, mëlëca ë miodnô wòniô. 

Trzecy parmiéń: perlowò-różewi
Bòżô Miłota
Strzód Aniołów perlowò-różewégò par-
mienia nôwôżniészé są Archaniół Chamùel  
ë Archaji Dobrziństwa. Chamùel je zna-
jôrz ë strażnik wiédzë ò prôwdzëwi mòcë 
serca. Òn pòmôgô żëc lëdzóm w prôwdzë  
ë ùtcëwòscë. Rozbùdzô tesknotã za Prôw-
dzëwim Zdrzódłã. Archaji Dobrziństwa 
to sëła miłoserdzô. Ji zadanié zanôlégô 
na lékarzenim baro delikatno ë òstróżno 
stôrëch renów dëszë. Energiô Archaji 
pòchòdzy z głãbi serca ë dosygô kòżdégò 
placu we wszechswiece. Lżi je żëc, czej sã 
kòchô…Róża, magnoliô a téż wiszniowé 
drzéwkò to apartné pôchë te parmienia. 
Mòże to Twòje ùlëdóné? 

Czwiôrti parmiéń: kriształowò-biôłi
Bòżô Czëstosc – wid pòkrokù
Pòwitają Was tu Archaniół Gabriel, Ar-
chaji Nôdzeji ë wiôlgô anielskô armiô, 
jakô słëchô ti pôrze. Gabriel je Archaniołã 
òddzãkòwaniô z tim co stôré, ale téż naro-

dzeniô nowégò. To Òn zwiastowôł Wastce 
Mariji „i pòczãła z Dëcha Swiãtégò”. Dzãka 
Niemù lëdze mògą pòwrócëc do pierwòtny 
niedowinnoscë ë czëstoscë. Gabriel to téż 
je Archaniół mòdlëtwë ë wiédzë. Razã 
z Archaji Nôdzeji barnią widu pòkrokù. 
Archaji prowadzy lëdzy delikatno, nié do 
zmerkaniô, przez wszelejaczé drãgòtë 
sparłãczoné z pòzmianą. To je droga 
zmùdnô ë wëmôgającô wiele mòcë dëcha. 
Dzejanié Archaji mòże dozdrzec w żëcym 
sw. Hildegardë z Bingen – białczi delikat-
ny a jistno mòcny. Skrómnô klôsztornicz-
ka bëła równoczasno doktorką, zelôrką, 
pòetką ë wizjonérką. To je piãknô pòstacjô 
– je w ni tëli dobrocë… Charakteristicznô 
pôcha parmienia kriształowò-biôłégò to 
jasmin, a téż mira. 
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Piąti parmiéń: szmaragdowò-zelony
Bòżé Ùzdrowienié
W piątim parmieniu Aniołóm przewòdzy Ar-
chaniół Rafôł ë Archaji Pòcechë. Rafael mô 
mającą wiôldżé znaczenié misjã – wtajem-
niczanié lëdzy we wiédzã ë kùńszt lékarze-
niô. Bez ùstónkù czekô, cobë służëc pòmòcą  
ë pòùczô, że wszëtczé bòlączczi mòże 
ùleczëc: „lékôrz renë zsziwô, Bóg je gòji”. 
Kò Bóg dôł lëdzóm rozmajité lékarsczé zela, 
żebë mòglë miec starã ò swòje zdrowié… 
Archaji Pòcechë przënôszô przeżegnanié. 
Òna stoji kòle człowieka w drãdżich czasach  
ë w kòżdi pòrze mòże òkrëc gò płôszczã mi-
łotë ë współczëcô. Òna mô wiôlgą, niepòjãtą 
cerplëwòtã – je dlô lëdzy jak Nënka. 
Jaczé zôpachë są charakteristiczné w tim 
parmieniu? Wëzgòdiwôjce!... Czësto letkò 
zgòdnąc – to zélné zôpachë: miãta, timión ë 
jinszé sparłãczoné z lékarzenim.

Szósti parmiéń: pùrpùrowò-złocësti
Aktiwno dzejającô Bòżô Miełota
Ten parmiéń je pòd panowanim Archanioła 
Ùriela ë Archaji Łasczi. Ùriel to Pón grzmòtu, 
łiskawic ë ùrzasu. Òn òdpòwiôdô za wszët-
czé niebiańsczé widë a téż losë całëch nôro-
dów. Zaprowôdzô pòkój na zemi – brëkòwny 
do ùzdrowieniô cała, ùmësłu ë dëszë. Cësk 
Ùriela je widzec w wëjimkù przemówieniégò 
Nelsona Mandelë: „Nasz nôgłãbszi strach nie 
wëpłiwô z tegò, że më jesmë ògrańczony, 
le z tegò, że më nosymë w se bezgrańczną 
mòc”.
Kòle Ùriela stoji Archaji Łasczi. Òna pòmô-
gô lëdzóm rozwijac j ich bënowi wid, 
żebë dobiwającë nad drãgòtama dążëlë 
do doskònałoscë. Z Ji pòmòcą lżi dwigac 
brzemiã żëcô. Pòkôzywô téż, że mòce za-
taconé w kòżdim człowiekù mògą mù 
przëniesc wòlnosc. Przëbôcziwô, że piãkno, 
miłotã ë mir të nosysz w se. A czim pôchnie 
pùrpùrowò-złocësti parmiéń?
Jingber, pieprz, rozmarón, anys ë cymt to są 
jegò apartné wònie… czësto jak zôpôch pier-
nëch kùszków – pëszny…

Sódmi parmiéń: pùrpùrowò-lilewi
Bòżô Transfòrmacjô
Archaniół Zadkiel ë Archaji Pòzmianë re-
prezentëją sódmi parmiéń. Zadkiel je 
strażnikã bòsczégò pòrządkù, prôwdë, 
bënowi metamòrfòzë, ùmiłowóny wòlnoscë 
ë przebùdzeniô. Dzãka Niemù stôrodôwnô, 
pònadczasowô wiédzô je znowa òdkriwónô. 
Archaji Pòzmianë pòmôgô Zadkielowi w tim 
zadanim. Òna zaséwô w dësze człowie-
ka zôrno teskniączczi do pòszukiwaniégò 
prôwdë. Ùdzélô wspiarcô wzmòcniwającë 
jegò intuicjã, ùczi zaùfaniégò do bënowégò 
głosu. Ùkôzywô lëdzóm jich pòtãgã, sëłã ë 
wëtrwałosc. Jô jem prawie gwësnô, że Ka-
szëbi pòlubią sódmi parmiéń, bò jegò apart-
né zôpachë to tobaka, jałówc ë lawenda.

Móm nôdzejã, że zaczekawiła Was òpò-
wiésc ò anielsczich parmieniach, jich 
farwach, przédnikach anielsczégò wòjska, 
nôwôżniészich mëslach ë pôchach. 

Òd zakùpù ksążczi ùpłënãło wiele czasu  
ë jô jem zdrëszonô z Aniołama – widzã Jich 
òczama wëòbrazni. Jich pòmòc nie pòdlégô 
dlô mie wątplëwòscë – je tak pewnô jak 
amen w pôcerzu… Bierze mie czasã chãc 
dwignąc sã wëżi przëzemnoscë tegò tu swia-
ta ë òbaczëc swoje żëcé òczama Aniołów…
Mòżna téż pòtkac Aniołë w lëdzczi pòstacji. 
To òsobë, chtërne w nômni òczekiwóny 
chwilë (jak òpiekùńczé dëchë) sprôwiają, 
że nasze żëcé wrôcô na gwësny szlach. 
Mëslita – przëpôdk??? Jô jem miała szczescé 
spòtkac taczégò Anioła nié jeden rôz ë… jô 
bë chcała bëc téż czasã aniołã dlô drëdżich… 
Wëbiéranié dobra ë miełotë to wëbieranié 
bëlny drodżi w żëcym. Żëczã Wam tegò – 
z całégò serca!!! 
P.S. Aniołë tacą sã téż w mùzyce. Słëchôjta 
za nima!
 

Marzena Graczik [pòl. Graczyk]
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Werónika Mierzwińskô

Aczipaczi Aczipaczi

Jedze kòłã Aczipaka
Òkróm se wieze alpakã, 
Sztërë miechë z drobiazgama, 
Trzë albùmë z òdjimkama. 

W taszë wzął môłégò kùszka, 
Pózni schòwô gò do brzuszka. 
Jeżlë pùjk, co z nim rézëje,
Chùdzy gò nie wësznëkrëje. 

Tak wanożi òd wsë do wsë, 
Jedze, gdze gò stegna pòsle. 
Wszãdze dwigô ne kùferczi, 
Bez nich przecã jak bez nérczi!

Lëdze sã pitają czasã,
Pò co mù ne wszëtczé tasze.
Z tegò szpòrt nié bële jaczi: 
Aczipaczi Aczipaczi!

Mal. 
Grét

a W
ala

sek
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Aleksandra Majkòwskô

Chcemë wcyg bëc dzecama

Lucyna Sorn je znónô na Kaszëbach m.jin. 
jakno aùtorka ùczbòwnika do kaszëbsczégò 
jãzëka „Z kaszëbsczim w szkòle” (wespół z Te-
rézą Czerwińską i Aleksandrą Pająk), szkólnô, 
dzejôrka Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzesze-
niô. Mòże niejedny – òsoblëwie na Nordze 
– wiedzą téż ò ji dzejanim w mùzycznym 
karnie „Kosakowianie” abò ò tim, że pro-
wadzy szkòłowé karno „Jantarki”. Mni do-
nëchczôs bëło czëc ò ji lëteracczich dzeja-
niach, chòc ji tekstë bëłë ju pùblikòwóné np. 
w „Pòmeranie” abò w „Zymkù”.
Latos Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pi-
smieniznë i Mùzyczi w Wejrowie wëdało 
smarą ji pierszi pòeticczi zbiér „Dzeckã bëc”. 
Òbkłôdka i malënczi Natalie Klein mògą 
nama pòdpòwiadac, że je òn czerowóny do 
dzecy, ale tak je leno w dzélu. Zdôwô sã wej, 
że wikszosc ùsôdzków je namienionëch do-
zdrzeniałim lëdzóm, chtërny nie òprzestelë 
bëc dzôtkama, a bënômni chcelëbë jak 
nôczãscy wracac do nômłodszich lat. Widzy-
më to chòcle we wiérzce „Zaczarzonô krôj-
na”, dze sóm liriczny subiekt mô zdradzoné, 
że je białką i mëmką. Wcyg teskni równak do 
krôjnë, dze wszëtcë lëdze są szczestlëwi:

Òtmikóm zaczarzoné dwiérze;
za nima je cëdowny swiat – 
swiat dzecnëch lat.

Na pòlëcë pùpka smieje sã,
pò zemi rozmajité aùta jadą,
z ksążczi wëlecalë ptôszczi dwa,
spiéwają miedwiédzkòwi, co nie chce spac.

Jak je widzec, dzecné òstałë nié blós tesk-
niączczi, ale i jãzëk. Kò ten òpisënk je wzãti 
prost ze swiata dzôtków, chòc wszëtkò dze-
je sã w głowie dodrzeniałégò człowieka. Je 
to wszëtkò bëlno dopasowóné do titla ca-
łoscë: „Dzeckã bëc”… Pò prôwdze, piszącô 
te dokazë rozmiała òstac dzeckã, ùchòwac 
zòbrazënã z dzéwczëcëch lat i snôżo, ze za-
mëszlenim, ale i redotno, przenôszô czëtiń-
ców w swój swiat, w swòje môle. 
A jaczé są te place? Jak sã słëchô ù nordowi 
pòetczi, ni mòże felowac przede wszëtczim 
mòrza („Mòrzanie”, „Żëcé jak mòrze”), ale je 
téż las, dze:

W pòdscelënkù, w zgnitëch lëstach,
w spadlëch jëglach i wietewkach,
żaba z jeżã chëcz bùdëje,
i robòcô mrówka żëje.

Słowama, jaczé pòjôwiają sã nôczãscy, są: 
Kaszëbë, kaszëbsczi… I to prawie zdôwô 
sã bëc nen nôwôżniészi môl dlô liricznégò 
subiektu, chtëren zachãcywô do jegò 
pòkòchaniô, a tej-sej wchôdô nawetka 
w gwësny nôkôz:

Na Kaszëbach pòstawisz swòjã chëcz,
I rzeczesz: „Na wiedno chcã tu bëc”.

Na tëch Kaszëbach je baro wiele wôrtnëch 
bòkadnosców, krôjmalënków i lëdzy: „dobré, 
swiéżé rëbë”, grzëbë w lasach, mòdrô wòda 
w jezorach, rzékach i Bôłce, farwny wësziwk, 
czekawé tuńce, „swiãti, czësti, wërosłi spòd 



nieba” chléb, złoti jantar i lëdze, co „dobré 
serca mają / z Bògã wiedno trzëmac chcą, / 
rodną mòwã dozérają, / Kaszëbama wiedno 
mdą”.
Wôżną témą ksążczi Lucynë Sorn je wiara, 
religiô. Na przëmiar w dzecny jizbie nôwô- 
żniészim elementã je òbrôz Pana Jezësa 
w złoti ramie. Nacéchòwóny na nim Chri-
stus je dlô òbzérającégò gò dzecka bëlnym 
drëchã, z chtërnym wiedno są razã – òbczas 
jedzeniô, ùczbów, zabawë i spikù („Mòja 
jizba”). Bóg je w zbiérkù Lucynë Sorn tim, 
co dôwô lëdzóm chléb, mô mòc rządzeniô 
swiatã, nawetka rozgòrzonym mòrzã. Je téż 
czile dokazów, jaczé są pasowné do rozmaji-
tëch cządów liturgicznégò rokù: pôrã wiérz-
tów ò narodzenim Jezësa („Krëjamné Gòdë”, 

„Taczi malinczi”, „Niech dobroc bãdze w nas”, 
„Cud na zemi”), wiôlgòpòstnô ò krziżewi 
mãce („Swiãti Krziżu”) i jastrowô („Jastrë”).
Wôrt jesz pòchwalëc snôżą kaszëbiznã, jaką 
aùtorka rozmieje òpisac rozmajité wse-
czëca, môle i pragniączczi. W prostëch co-
lemało słowach ùdało sã ji wësłowic wiele 
prôwdów wôżnëch dlô Kaszëbów, ale téż 
ùniwersalnëch, bò wiele z nich mòże trafiac 
do serców lëdzy na całim swiece. 
Na slédny starnie òbkłôdczi Róman Drzéż-
dżón napisôł ò Lucynie Sorn m.jin. tak: 
„robòta dlô dzecy a z dzecama to je Ji 
ùkòchóny swiat”. To je widzec, czedë sã 
czëtô ji pierszi zbiór pòezje, jaczi ùdokazniwô 
nama, że „dzeckã bëc” mòżemë w kòżdëch 
latach żëcô.
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Stanisłôw Janka, jeden z nôlepszich dzys-
dniowëch kaszëbsczich lëteratów, wëdôwô 
pòsobny roman. Donëchczôs ùkôzałë sã 
jegò trzë pòwiescë: „Łiskawica” (1989), „Żôłti 
kam” (aùtotłómaczenié z pòlsczégò – 2014) 
i „Cësk” (2020). Nônowszi dokôz mô titel 
„Mòrzkùlowie” i wedle zôpòwiesców aùtora 
i wëdôwców mô trafic do ksãgarniów jesz 
w gòdniku latoségò rokù.
Titel – jak dolmaczi Stanisłôw Janka – to 
fikcyjnô pòzwa Kaszëbów, chòc, je wiedzec, 
mómë w kaszëbiznie czile szlachòwnëch 
słów. Wezmë na to „mòrzkùlc”, co wedle 
„Słownika gwar kaszubskich na tle kultury 
ludowej” ks. Bernata Sëchtë mô trzë zna-
czënczi: 1. „jakikolwiek przedmiot, np. rozbi-
ta łodź wyrzucona przez morze”, 2. „topielec 
morski”, 3. „rybak stale przebywający na mo-
rzu”. Na spòdlim tegò słowa Janka ùsadzył 
nowé i dôł mô jinszé znaczenié. 
Pierszé òpisënczi ny pùblikacje mòżemë 
ju nalezc w internece, na starnie Stowôrë 
Pòlsczich Pisarzów. Znóny znajôrz kazëbsczi 
lëteraturë prof. Daniél Kalinowsczi napisôł 
ò ni tak: „Nônowszô mikropòwiesc Stani-
sława Janczi Mòrzkùlowie òstała napisónô 
w kaszëbsczim jãzëkù, nôblëższim mù me-
dium artisticznégò nazéwaniô swiata. Je to 
òpòwiedniô dzejącô sã w strzédnëch wie-
kach, czedë na binã historie wchôdô Bar-
nim, pòmòrsczi ksążã, a razã z nim kùlturowô 
bëtnosc Kaszëbów. Janka wëfùlowôł dokôz 
wszelejaczima etnograficznyma elemen-

Nowô pòwiesc 
pò kaszëbskù!

tama, jaczé pòkazywają kaszëbską tradicjã 
w ji apartnoscë i bògactwie. Mòrzkùlowie 
to wieledzejnikòwi dokôz. Czëtińc mòże dac 
nôwikszé bôczenié na przédnégò herojã 
Wòdã, abò na kùlturoznajôrsczé mòtiwë, 
z przedchrzescëjańsczima wierzeniama Ka-
szëbów i òbrzãdowò-òbëczajowim a téż 
spòlëznowò-mentalnoscowim òbrëmim”.
A prof. Adela Kòżëczkòwskô dodôwô, że je 
to „(ò)pòwiesc-metafòra, jakô rôczi do (pò)
mëslëniô ò tim, co bëc mògło abò co bëc 
mòże. To (ò)pòwiesc, jakô na taczi abò jinszi 
ôrt zmùsziwô Czëtińca do rozsądzeniô, czë 
to, ò czim pisze Aùtór, je prôwdzëwé, czë téż 
– je to blós imaginacjô”.
Rôczimë do lekturë, a tima, co jesz ni mògą 
przeczëtac całi ksążczi, bédëjemë krótczi 
dzélëk „Mòrzkùlów”:
Nôstarszi Mòrzkùlowie pòwiôdelë, że baro 
dôwno temù òd stronë mòrza przëszlë 
stolëmòwie. Òni wëzdrzelë jak lëdze, mie-
lë jasné włosë, ale bëlë tak wësoczi jak 
nôwiãkszé chójczi, a niejedny jesz wiãkszi. 
Stolëmòwie bëlë taczi dłudżi, że szlë ren 
przez jezoro, a głowë jima wëstôwałë nad 
wòdą. Òni mòglë zrëwac blónë z nieba, 
a nima cëskac na pòla, abò dwigac wiôldżé 
kamë a nima szmërgac, niejedny z nich tima 
kamama sã ze sobą biôtkòwelë. Czej òni 
szlë, tej dërżała zemia. Te wszëtczé dolëznë 
w Mòrzkùlie, to òni mają wëtrãptóné. Jich 
białczi, stolëmczi, sëpałë piôsk do jezorów, 
a robiłë òstrowë abò półòstrowë. Czasama 
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jich lëdze pùcowelë. Jeden stolëm chcôł miec 
lëdzką białkã, a òna sã zgòdzëła, le mù za-
dała taką robòtã – żebë òn przeniósł chójczi 
z jednégò kùńca lasa na drëdżi. I to òn zrobił, 
wërwôł je z kòrzeniama, przeniósł i zasadzył 
na drëdżim kùńcu. Ale tej białka zadała mù 
jesz jednã robòtã, òn miôł przëniesc sëchi  
piôsk znad mòrza, z dunów, a na jedną grëpã 
zaniesc. I òn tegò nie pòtrafił zrobic, bò  
piôsk przesëpiwôł sã jemù midzë pôlcama. 
Jiny stolëm widzôł jak na pòlim môłi czło-
wiek, wedle niegò robôczk, òrze w sztërë 
wòłë. Tak stolëm wzął nen sztëk pòla, 
tegò chłopa z wòłama, wsadzył w rãkôw 
a przëniósł dodóm. Jegò białka równak rze-
kła: „Dôj le mù pòkù, nen môłi stwór nas 
wszëtczich stądka wënëkô”.
Ale do zgùbë stolëmów zaprowadzył nié 
człowiek, le smòczi. Stolëmów ni ma, bò je 

pòżarłë smòczi, z nima òni sobie równak 
nie delë radë, bò smòkóm z pësków szedł 
òdżin, a jich pôlëłë. Smòczi miałë sétmë 
ògònów, temù je zwelë sétmëgromisté, 
a to w całoscë òznôczało, że są baro wiôl-
dżé, ò wiele wiãkszé niżle stolëmòwie. Ale 
òne téż wëdżinãłë, bò w kùńcu słuńce za-
swiécëło jima w pësczi òd przódkù na lewé 
ùszë i tej òne pãkłë, a jich krew sã rozlała 
na pòle, chtërne dzys sã zwie Czerwònicą. 
Niejedny gòspòdôrze, chtërny òrelë pòle, 
a tamò ùzdrzelë wiôldżé gnôtë, bëlë dbë, że 
òne są pò zabitëch przez smòczi stolëmach. 
Jeden gbùr nawetka wzął taczi wiôldżi gnôt 
i pòwiesył sobie w paradnicë na pamiątkã.
Nôbarżi ze wszëtczich Mòrzkùlowie bòjelë 
sã wieszczich. Wieszczim bëło ju dzeckò, 
chtërne sã ùrodzëło w czôpùszkù na gło-
wie abò z dwùma zãbama na przódkù. 
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Niejedny jak to widzelë, to taczé dzeckò 
wiészelë abò topilë. Dozdrzeniałi wieszczi 
miałë colemało czerwòną twôrz. To mógł 
bëc téż człowiek, chtëren wiedno widzôł 
dësze ùmarłëch abò chłop, chtëren chòdzył 
òbczôs swòjégò spikù pò chëczach. Krew 
wieszczégò Mòrzkùlowie dôwelë do wëpi-
cô ùmiérającym, a tej òni pò smiercë nima 
sã nie stôwelë. Niejedny ùmarłémù kłedlë 
pòd jãzëk strzébrznégò dëtka, a jiny – krzi-
żëk zrobiony z wòskòwiznë. Czej w jaczis 
rodzëznie docygelë sã, że ùmarłi mòże bëc 
wieszczim, tej jemù przed pòchówkã dôwelë 
do rãczi sztëczk jadra, żebë òn je długò roz-
pëzglëwôł, a lëdzóm dôł pòkù. Ksądz jima 
gôdôł, że to są babónë i klakùtë, ale tak pò 
prôwdze òn téż miôł ùrzas przed wieszczima. 
A òni wëlôżelë z mòdżiłów i błądzëlë pò zemi. 
Jak wiele w jedny rodzënie ùmiérało, tej to 
òznôczało, że westrzódka nich béł wieszczi. 
Żebë òn nie wcygôł żëwëch w smierc lëdze 
òdkòpiwelë mòdżiłã a ùcynelë jemù jednym 
môchã głowã torfòwą szpôdą, a jã kłedlë 
midzë stopë, żebë ni mógł pò niã sygnąc. 
To pòmôgało, ale ùrzas wcyg béł. Ti wiesz-
czi, jak lëdze òdkòpiwelë zarczi56 i zdrze-
lë na nich, to òni colemało mielë òtemkłé 
òczë, a nima i głową rëchelë, cos pòd nosã 
mërmòtelë, a kòszlã i wszëtczé ruchna mielë 
pòżarté. Mòrzkùlowie bëlë ùrzasłi, czej czëlë 
zwãk bùgrowaniô.
Czej wieszczi szedł, tej to robiło:
– Łup, łup, łup… łup, łup, łup…
Mòrów sã téż bòjelë, ale nié tak jak wiesz-
czich. Mòrë wëchôdałë z lëdzy jakò dësza, 
a sã tacëłë colemało w brzadze. Òne sã 
wierã brałë òd białków zgardzonëch przez 
chłopów, òd dzéwczãtów pòrzëconëch przez 
bëńlów. Jiny pòwiôdelë, że òne téż sã skriwa-
ją w kòtach, mëszach, kątorach czë żnijach. 
Czasama sedzałë w biédach, tej tëch nie bëło 
wòlno zabijac abò wëriwac jima lecëdełków 
jak to robią dzôtczi, bò to bë dało pòmstã. 
Niejedny pòwiôdelë, że mòrą mdze ta, co sã 
ùrodzy z zajcową gãbą. Òne mòrzëłë lëdzy 
i zwierzãta, colemało w nocë, le nôpierwi 

jima spiéwałë. Człowiek dëszony òprzez mòrã 
wiedno béł jaż zmòkłi òd ti ùcamiãdżi. Pò tim 
miôł téż wiôldżi ùrzas, a béł czësto zmetlałi. 
Lëdze przez to zaczinelë chòrzëc i ùmierac. 
Kògò mòra dëszi, nen żebë temù zaradzëc 
mùszi spac na brzëchù, rzëcą w górze. A czej 
òna gò tamò kùsznie, tej òna zarô ùceknie. 
Dobrze téż je spac z camrã drzewa, bò to jã 
mòże zmilëc, òne tej sadzą na nen kloc, a nie 
widzą człowieka. Czej kògòs dësziła mòra, tej 
nen człowiek miôł pòwiedzec:
– Przińdzë znôù witro reno na frisztëk, 
a przëniesë ze sobą łëszeczkã. Czej reno 
przëszła białka z łëszeczką, tej to òznôczało, 
że to òna je tą mòrą.
Czej Nënka bëła ju w pòłowie niesama, 
tej òdczuwała krãpë, bò Wòda dostôwôł 
cwiardi brzëszk. Nënka wiele tej jadła, 
a miała szmakã na słoné i kwasné. Òna téż 
pòstrzégła, że z ji cëców wëcékô sara, ale tej 
czej òna nacëskała piersną bardówkã. Tatk 
ji gôdôł przekãsno, że òna ju pùchnie. Biał-
kóm w niosbie zakôzywelë robic w pòlu, ale 
òna na to nie zwôżała i robiła jesz wiãcy niż-
le przódë. Ale òna nie zdrzała w szpédżelk, 
bò dzeckò bë mògło bëc zgniłé, nie chòdzëła 
do ùmiérającëch ani na cerkwiszcze, bò 
dzeckò bë mògło zarô pò ùrodzenim ùmrzéc. 
Òna wiedno szła z drodżi przed kalékama 
i òbarchniałima, bò tej dzeckò bë mògło sã 
stac jak òni. Baro téż ùwôżała, żebë nie jic 
midzë dwùma jinyma białkama w niosbie, 
bò tej bë Wòda òstôł mòrą. Òna téż wszët-
czim òdmôwiała, czej jã prosëlë, żebë bëła 
chrzestną, bò jakbë sã zgòdzëła, to bë w ni 
dzeckò ùmarło.
Wëdôwiznã przërëchtowałë do drëkù: War-
szawsczi Part Stowôrë Pòlsczich Pisarzów 
i Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë 
i Mùzyczi we Wejrowie. Pùblikacjô pòwstała 
w òbrëmim tpzw. „Kolekcji Literackiej”, 
dzãka financowi wspòmóżce Institutu Lëte-
raturë. Wôrt pòdczorchnąc, że je to pierszi 
w historie kaszëbskòjãzëkòwi dokôz wëdóny  
w ti kòlekcje.
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Tómk Fópka

Òdjimczi słowã (dz. 2)

Z kału bùchë, 
Z cepełka zgnilstwa,
Z arkùnów gòrzu, 
Z rãk chcëwòtą drëżącëch,
Z lubczi hëcë nieczëstoscë,
Z zôzdroscë slépcowaniô
A z nienażartoscë wszelejaczi
Të mie z grzéchù wëcygnij...

Chwaszczëno, 21 smùtana 2021 rokù,  
gòdz. 4.05 p.p.

Co tu je?
To tuje
A to tu, co to tu je?
Tuje. Tu je tuja a tu je tuja
Tu jô a tu tuje
Stój le tu, jo?
Tujo...

Zbichòwò, 8 rujana 2021 rokù,  
gòdz. 4.13 p.p.
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Ni móm ju żódnëch pitaniów
Chòcô cekawi'm stolemno
Co wòlą Twòją sã zdarzi
Równo, co ùczënisz ze mną...
Pieńdze, achtnienia, dobëca
Nie znaczą kùreszce wiele
Jak niespòdzóny są przecąg
Co pò nim letkò chòrzeje...
Jeżlë òstónie pò cebie
Co zapisóné w pamiãcë:
Wiérzt abò spiéwa – tej żëjesz
I nie brëkùjesz nick wiãcy...
Wôżné je to, co je terô
Zdrowié, Familiô, wseczëca
Wsadnij na szczestlëwé kòło
Za czim tak żëc na pół z rzëcą...

Kòscérzna, 12 smùtana 2021 rokù,  
gòdz. 7.25 p.p.

Cekawé zazérô króną drzéwiã
W zeloną wòdã
Trôwą pòdeszłą, kôrbi
Z lëstkama ùmiérający jeseni...
Przecywiają sã wietwie
Ze ząbkòwóną cénią eternitowégò dakù
Gëldzy brzéżk denëżka
Jak jaczé mòrze w cepłëch krajach...
A tu plëta
Smùtanowò zamëszlonô
Spragłô przedërchaniô kòłama
Chòcle, cobë w niã wczurpnął skòrznią...
Kò to bez niã prowadzą mòje stegnë...

Wejrowò, 4 smùtana 2021 rokù,  
gòdz. 15.53
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Sedzy sobie smólsz w dzurze
Stôrégò kamiannégò mùru
Jinégò môla dlô niegò
Ni ma...
Tu sã jemù nie dłużi
Dalekò òd żëcô truru
Skòrëpką swiatu mërgô
Ninia...
Chwarszczi trôwskò: Zeńdz do nas
Më ce ùzybiemë w spikù
Pewno je zëmno i słuńca 
Mało...
Mùr cwiardo nie rzeknie słowa
Leno wstrzëmòwno wzdichô
Dożdô tak swiata kùńca
Cało...
Dôjta mie pòkù lëdze,
Zacznã terôzkù wieczerzã...
Móm wòlą sómno sedzec
W zgòdze z kamiannym drëchã...

Gdiniô-Chiloniô, 9 rujana 2021 rokù, 
gòdz. 6.59 p.p.

Epitafium dlô kòła

Tu 
Leżi kòło, co stojało a jachało
Z górczi, pòd górkã, kòłoważama...
Co
Wòzëło lëtrë sztërë a wiãcy
Póczi pindałama człowiek krącył...
Jaż
Z nieba kòlégò przeswelë wiadło,
Że we czwiôrtk reno czeda je spadłô...

Chmieléńsczé Smãtowò, 16 zélnika 2021 rokù, 
gòdz. 4.48 p.p.
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Kòmù kòmùdã, kòmù,
Niglë gòrzã załisknie?
Chto dosc mô ùsmiéchnieniów?
Chto wòli sã pòblészczëc?
Chto przecygnąc bez zãbë
Mô lëgòtã bracynã?
Chto wëwrócëc na rãbë
Rôd bë nã szczescô chwilã?
Chto ze skrë niedowinny
Narobi gãsto dëmù?
Jes Të to, człowiekù biédny?
Kòmù kòmùdã, kòmù...?

Chwaszczëno, 4 séwnika 2021 rokù, 
gòdz. 8.18 d.p.

Pò pôłnim tak smùtnô jes
Różo zez brusczégò gòscyńca
Zgrużdżiwôsz szwatołczi 
Do bëna tulisz...
Ze zëmna to?
Za cepłô wòda w statkù?
Tôflôk za biôłi?
A mòże kwiatné swòje ùszë
Nadstôwiôsz kaszëbską czëjącë gôdkã?
Czej ju wstóniemë a rëgniemë pòd 
Chònice
Dwigniesz sã zôs a lëstkã pòcziwiesz
Na rozestanié?

Brusë, 19 séwnika 2021 rokù, 
gòdz. 3.28 p.p.
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Jantarowò do mie mówië:
Ò cepłim latkù z gór spłëniãtim
Ò zëmie, co natëchstopach...
Ò zymkù zelonym, co młodoscą nôpiarti...
Bùrsztinowò mdã prawił:
Ò òczach do z nich czëtaniô...
Ò głosu zachrapiałim...
Ò rãkach zëmnëch do ùgrzaniô...
Niech sã zażôłcą, zabrunią
Słowama nôdzeji,
Że pewno, że bądze,
Że Cë to pòwiém...
Ma dwòje, 
Jak pierszé lëstë
Na krzu wseczëcô
Wczasny jeseni...

Wejrowò, 2 rujana 2921 rokù, 
gòdz. 10.48

A w Przetoczënie ju pò òżniwinach
Wëdraszowóné zbòżé
Wëtuńcowóné ze słomą
Wëfejrowóné za trzë dzéwczi
Wëpité w żôłtim
Nôdzeja w zelonym...

Karczemczi, 22 séwnika 2021 rokù, 
gòdz. 5.20 p.p.
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Ana Różk donëchczôs pùblikòwała przede 
wszëtczim w „Zymkù”, ale chcemë rzek-
nąc, że le czile ji ùsôdzków wëszło donëch-
czôs smarą, chòc napisała jich ju dosc tëli 
(zaczãła twòrzëc pò kaszëbskù – jak sama 
pòdczorchiwô – òbczas ùczbë w Kaszëbsczim 
Òglowòsztôłcącym Liceùm w Brusach).
Ju òd jaczégòs czasu dochôdałë do naji re-
dakcje wiadła, że wcyg pisze òna wiérztë 
„do szëflôdë”. Na szczescé ju wnetka ùkôże 
sã ji pierszi zbiór pòezji. Bãdze to 21 ero-
tików – taczich białczënëch, z wielnyma 
niedopòwiedzeniama, dze baro wiele dzeje 
sã we wëòbraznie i zanôlégô òd tegò, chto 
i jak czëtô ne tekstë.
Jak napisôł we wstãpie do ti ksążczi Dark 
Majkòwsczi: „Pòetka rozmësno òstôwiô wnet 
wszëtkò niewërzekłé do kùńca, òstawioné 
w półcéni, westrzód słodkòszeptów, słodkò-
łgarstwa i cëchòspiéwów. To, co nie je tu 
nazwóné, mùszimë so dopòwiedzec sami 
w swòji zòbrazënie, wëzwëskac swòje miłot-
né doswiôdczenia i fantazje. Niejedny zatrzi-
mają sã pòd dwiérzama lubkòscë, a jiny pùdą 
krok dali (abò i trzë). Kòżdi sóm mòże téż 
zdecydowac, w jaczé dzélëczi białgłowsczégò 
cała mdze wanożëła kropla wòdë prowadzo-
nô zdebłã trôwë. 
(…)  W nëch  wiérztach  mómë jakąs 
jigrã z czëtińcã, chtëren òd rozskaceniô 
i pòżądlëwòtë je tej-sej w jednym wersu 
sprowadzony do ùsmiéwkù, zadzëwòwaniô 
i zascygnieniô.
Liriczny subiekt mërgô do naju òkã i rôczi do 
zabawë w niewërzekłé do kùńca. Żelë chto 
sã dô wcygnąc w tã jigrã, pòczëje wiele re-

Eroticzi niewërzekłé
do kùńca

dotë z czëtaniô negò zbiérkù. A jak so dô 
czas na przedstôwienié tegò, ò czim czëtô, 
i pòmësli, jak sóm bë skùńcził te historie, to 
òkróm ùsmiéwkù pòjawi sã téż pòdskacenié, 
a gra zmieni sã w grajnosc”.
Nigle ùkôże sã całô ksążka, naji czëtińcowie 
mògą przeczëtac pôrã ùsôdzków Anë Różk…

Rozegracëjô dlô dorosłëch
Pòsmùkniãcé lëpów
Pòsmùkniãcé pôlców
Zatańcowôł
Zadërgòtôł
Znierëchòmiôł
Zapłonãła płomieniã
Rozpôlëła sã ògniã
Czipiąc, falëjąc, chcąc....
pòd òkrëcym nocë.

Zdebło
Zdebłã trôwë
zelonym
swiéżim
krzesznym
prowadzysz
kroplã
rosë
pò mòjim cele
ùsmiéwk
dërgòt
robisz
kòła
kółka
kółeczka



mòkrô
kropla
rosë
zdebłã
prowadzonô
staje
na napiãti
z łakòtë
wëżawie
zdebło
òdlatiwô
Twòja
rãka
dali prowadzy
kroplã

Ksążkã „Szmeroszeptë” wëdô Mùzeùm 
Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi 
we Wejrowie. Snôżą ji wëòzdobą są malënczi 
Julie Sobierajsczi. 
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