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Minãłë pòsobné trzë miesące. Dlô lubòtników kaszëbsczi lëteraturë bëłë to czekawé dni, 
bò wëszłë smarą pòsobné ksążczi, m.jin. Droga wòlnëch lëdzy Adama Hébla i Bëtk w mòdri 
krôjnie Anë Gliszczińsczi. Ò drëdżi z tëch ksążk – i kąsk ò całi ti serii namieniony dlô dzecy  – 
piszemë w tim numrze. Wëjimczi z Drodżi wòlnëch lëdzy naji Czëtińcowie mòglë pòznac ju 
w ùszłëch numrach i móm nôdzejã, że zachãcëłë òne Waju do lekturë całoscë. Je wôrt! 
Wiele ò tim dokazu i ò lëteraturze science fiction, fantasy a jinëch szlachòwnëch ga-
tënkach dowiéta sã na starnie biersztuba.com. To prawie tam pòjawiłë sã tekstë Kristia-
na Turzińsczégò, jaczé mòżemë zarechòwac do pòstapò – pòstapòkalipticzny fantasticzi.  
W ti „Stegnie” bédëjemë Wama dzélëk taczi prozë.
W slédnëch miesącach béł téż  Wielewsczi Turniér Gadëszôw. Jednã z dobëtnëch gôdków 
mòżeta przeczëtac w nym numrze. Są téż debiutancczé dokazë Justinë Pranszke, part Bielisów 
Słôwka Kraùse, pòsobnô pòwiôstka z Kanadë Gail Olsheski, hòmiliô wëgłoszonô przez ks. Jana 
Walkùsza òbczas finału Rodny Mòwë i pòeticczé ùsôdzczi Tómka Fópczi a Mateùsza Klebbë.
A na zakùńczenié brawãdë bracynów Grimm skaszëbioné przez Jirénã Hirszową  
– to zôpòwiédz ksążczi, jaką wnetka wëdô Kaszëbsczé Mùzeùm w Kartuzach. 
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Sławòmir Jón Kraùse

Bielisë
dzélëk

Smòlno

Dzysô doch je niedzela, swiãti dzéń. Mòże 
òni dadzą mie spòkój. Panie Bòże, wësłëchôj 
mòji mòdlëtwë ë wezkôj tak zrób, żebë chòc 
jeden dzéń béł jinszi, chòcbë... bëlejaczi. 
Długò jô tegò szpëtôkla nie wëtrzimóm. 
Òn sã cygnie òd dnia, czej jem skuńczëła 
òsmënôsce lat. Òd tegò czasu kòżdi dzéń 
z rena zaczinôł sã wiedno tą samą lëtanią:
– Wiéta wa ludkòwie kòchóny, że ta stôrô 
kluka ni mô zamiaru sã żenic? – pòczątk 
nôleżôł wiedno do nënczi. I chòc nicht ji nie 
słëchôł, cygnãła dali:
– To krôsniã jesz wiele pëskùje. Co to mô za 
klawérã. Te wiész, co ta lampùta mie dzysô 
rzekła?
Cëszô, jakbë nikògò nie bëło doma. Doch 
wszëtcë wiedzą, że ta ji gôdka do niczegò 
bëlnégò nie prowadzy. Trzôskù ë sromòtë 
na całą wies narobi ë to mdze wszëtkò.  
Ju czëjã, jak Marisza ë Elżbiéta karëją sã 
z wërów ë flot òkna zamikają. Wiele to nie 
pòmòże, bò òna so rëchli bùtnowé dwiérze 
òtemkła. Przërëchtowała sã na to kôzanié 
jak wiedno. Czasã mie sã zdôwô, że òna dzes 
to mùszi sobie miec napisóné. Niżódny felë, 
a tëli kôzaniów przez wnet dwa lata.
– Të wiész, co òna mie dzysô rzekła? – 
nôparto pòwtôrzô nënka z nôdzeją, że chtos 
sã chòcbë z przënãtë òdezwie.
– Czëjesz te, papa? – tatk sã òbrócył na 
drëgą stronã ë żużkô dali. Niżódnégò dëcha 
w całi chëczi. Nënka ju całô nerwés pãcô 
dwiérzëczkama òd platë, przëkriwkama 

òd grôpów ë sama do se głosno mùrmòce 
cos pòd nosã. Za sztót pewnô ju, że taczim 
trzôskã na zycher wszëtczich òbùdzëła, wle-
cze ten cyrkùs dali:
– Òna mie rzekła: „jô doch móm jesz czas!” 
– ë tuwò zrobiła dłëgszą paùzã. Mògã sã 
wiatowac, że òna żdała na jaczé zwònë abò 
fanfarë, bò nawetka głosã jinym gôdała, 
żebë mie lepi wërąpiac. Pół minutë chwalbë 
minãłë ë … nick.
– To je kùńc swiata – nie pòddôwô sã nënka.
– Ë òna to jesz wszëtczim lëdzóm wkół gôdô. 
Czëjesz të?!
Zédżer wëbijôł prawie sódmą gòdzënã, rów-
nak w mòjich ùszach nen zwãk brzëmiôł kąsk 
ùceszno, cos jakbë – „bãdzë sztël, bãdzë 
sztël...” Móże dzysô bdze blós jedna „zdro-
waska”. To doch je niedzela – pòmëslała jem 
z cëchą nôdzëją.
– A za czim òna sã òbzérô!!! – wëdzarła sã 
tak głosno, jaż swiãti òbrôzk na kòmódze 
òpiarti ò gromicã przewrócył sã na pësk.
– To doch je ju czas! – a tej përznã ju spòkójni 
do tatka, chtëren sã kùreszce òbùdzył:
– Czëjesz të, papa?  Wezkôj ji to wëklaruj. Të 
doch jës òjc.
„Chtëż to móże wiedzec. Niżóden chłop 
nie je tegò zycher” – pòmëslôł nawielony 
codniowim jarchòlenim tatk ë spòkójno 
òdrzekł:
– Dôj, białkò, pòkù. Niech Lénka jesz sztót 
òstónie z nama, chòcbë do zymkù. Chcesz 
te jã z dodomù wënëkac. W pòlu je tëli 
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robòtë: chòwa do fudrowaniô ,  zbòżé  
do draszowaniô, a zarô bùlwë bãdzemë doch 
wëbierac. Dzéwczã je robòcé, a më doch 
mómë ju swòje lata. Dôj pòkù. Òna jesz mô 
czas...
Pò tëch òstatnëch słowach tatka to sã na-
wetka bùten cemno zrobiło. Blónë czôrné jak 
mòja nôblëższô przińdnota przësłoniłë pier-
szé parmienie słunuszka. Jo, wërazno jidze 
na grzëmòt…
Në ë nënka wëbùchła:
– Jo!!! Jaż Élwartów Brunk so jaką jinszą 
brutkã naléze. Tegò Të chcesz? Të doch wiész, 
że òn sã òd łońsczégò rokù za naszą Lénką 
pitô. A tam je môlëk. Rozmiejesz te chłopie, 
môlëk…
A matizernoga! Ta mòja nënka zôs gôdô  
ò tim Brunkù. To doch je snijôrz ë pita, a nié 
chłop. Co jô bë miała z nim robic. Do kòscoła 
jic sromòta, a do łóżka sã nie lónëje. Zarôz-
ka mie sã przëpòminô, jak jednégò dnia òn 
béł do naj przëszłi pòzdze wieczór. Nënka 
chùtuszkò mie zawòłała ë ùceszonô wëszep-
tała do ùcha:
– Wzerôj Lénkò, co za forsz kawaléra. Jak òn 
je fejn òblekłi. Ten bë béł ale richtich do ce. 
Doch jo.
Tej wzéróm na niegò ë so mëszlã: czë ta 

mòja nënka chòc rôz na niegò tak bëlno 
wezdrza. Ten chłop je tak ùżarti fùzlã, że 
ledwò stoji na nogach – ancuch òblekłi  
a bùksë òbszczóné.
– Mie òn sã nie widzy. Wa doch wiéta, że 
jô pijôków nie lëdóm – òdrzekła jem dërno  
ë wëbiegła z chëczi. Czemùż òni mie tak tegò 
Brunka wcyskają? Pamiãtóm, że nawet mój 
bracyna Sztefón téż jegò chwôlił:
– Lénkò – gôdôł – wez doch sã z Brunkã 
òżeni. Të wiész, jak të mdzesz mia z nim do-
brze? Tam je sznapëtkù w bród. 
Le naszégò Sztefanka to jô prawie mògã zroz-
miôc. Ti dwaji bë do se pasowelë jak dwie 
bùdle sznapsu. Ach, mój Panie miłoserny, 
czë taczi mô bëc dlô mie nen môlëk? Wszët-
cë dërch ò tim gôdają, że mùszi to bëc cos 
wôżnégò. Czë pò prôwdze ni ma jinszi dro-
dżi?
– A Marija Józef, a cëż to je za wiôldżi 
môlëk? – dërno òdrzekł tatk. – Te dwie 
zmiarté jałówczi ë wiecznie ùżarti pruch? Ta-
czé të chcesz żëcé dlô naszi Lénczi? Ni môsz 
te serca, białkò? Dôj ji pòkù, przińdze czas, 
tej sama so chłopa naléze. Z miłoscą je jistno 
jak z trôwą. Òna téż nie mdze rosła na twòje 
żądanié, chòcbë te jã klészczama wëcygała. 
A jak przińdze ji czas, tej sama ùrosnie, na-

@ JOSEP SURIA
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wet jak të jã bãdzesz w zemiã merkã wbi-
jała. Jô cë gôdóm, dôj ji czas – filozoficzno 
zakùńcził tatk kôzanié.
– A co wa wszëtcë dërch z tą miłoscą! – nie 
wëtrzimała nënka.
Alaweter, terô nawetka jô sã zacekawiła 
ë ùchò do scanë przëtkła. Jednak je dzysô 
përznã jinaczi. Mùszã sã dowiedzec, cëż 
bãdze dali.
A dali ju nie bëło gôdczi. Mój biédny tatk 
pewno zrozmiôł, że szkòda sã denerwòwac, 
bò jeżlë ta białka sã pitô, co żeńba mô do 
miłoscë, tej gwës òn sóm téż nie béł nigdë 
przez niã kòchóny. Zrobiło mie sã żôl òjca.
– Nié – jô so rzekła. – Ze mną bãdze jinaczi.
Pózni przëjachalë do nas gòsce z Dãbògòrza 
ë dzéń minął ju spòkójnie, chòc nié do kùńca. 
Pò pôłniu, czej kùch béł ju zjadłi, a kôwka 
wëpitô, zaszlë më so, jak wiedno, szpacérkã 
zazdrzec do najégò ògródka. Tam te cotczi 
zaczãłë rozpòwiadac ò różnëch babsczich 
sprawach: a chto je ùmarłi, chto jesz żëje, 
kòmù sã jaczé dzeckò ùrodzëło, do kògò je 
pòdobné ë w kùńcu, chto z kim je żeniałi – 
ë tuwò, wszëtcë slépią zarô na mie. A cotka 
Truda rzekła nawet, że jak chtos nie chce, tej 
ni mùszi sã żenic ë zaczãła mie namawiac, 
żebë jic do klôsztoru, jak ji sostra:
– Jak të Lénkò nie chcesz sã żenic, tej biôj do 
Żarnówca. Tam ce sostrë przëjimną. Wiedno 
to lepi dlô familie miec córkã w zôkònie niż-
lë stôrą brutkã w chëczi trzëmac. Cëż to bë 
bëła za sromòta. Doch jo, Mariczka – rzekła 
do mòji nënczi, jakbë ju rëchli ò tim gôdałë.
– Lepi mie, Trudkò, nic nie gadôj. Co jô z nią 
móm za tôczel. To kózlã sã nie nadôwô ani 
do chłopa, ani do klôsztoru. Jô ju nie wiém, 
co z nią zrobic – odrzekła nënka.
Tatk sã głosno rozesmiôł, wezdrzôł na mie 
jednym òkã ë grëbim głosã zaspiéwôł (jed-
nak do ti kôwczi cos jesz to dało):
– Nasza Lénka genaù pasëje do klôsztora, le 
blós taczégò, dze prze łóżkù dwie pôrë szlo-
rów leżą.
Tegò ju bëło za wiele. Jem sã téż rozesmia, 

le zarô chùtkò wëbiegła rëczącô bùten, żebë 
òni w mòjich òczach nie dozdrzelë niezgarë.
Tak mijałë miesące ë lata pòdobné do se. 
Nënczëné codniowé „lëtanie” ë mój górz 
na całi swiat téż pòmalinkù mijałë. Nala-
zła jem nawetka robòtã w Pùckù, cobë 
zarobic pôrã dëtków ë zaniesc mëmie – 
móże przestónie mie tak cësnąc na ten 
zdënk. Jednak mùszi jima bëc cãżkò. Sztërë 
dzéwczãta ë trzech labôstrów òżenic,  
to nie je tak ejnfach. A to wszëtkò chce bël-
no zjesc ë módno sã òblakac. Jô sã jima pò 
prôwdze nie dzëwiã. Nôgòrzi bãdze z naszą 
nôstarszą sostrą Mariszą. Ùrodzëła sã z aniel-
ską chòroscą ë ledwò jã dochtorzë napro-
stowelë. Pózni naszłë jã jesz gòrszé chòrobë. 
Nôprzódka płëcnô, a tej cëkrowô. Òni z nią 
mielë krżiż pańsczi. Jô to jesz pamiãtóm. Ma-
risza miała swòjã jizbã, pòdëszënë, statczi  
ë ruchna. Wszëtkò bëło wëgòtowóné, wëpa-
rzoné ë blós mëmie bëło wòlno tam wlezc. 
A nënka dërch nama pòwtôrzała:
– Le nikòmù nic nie gadac, cobë lëdze 
w Smòlnie nie zmerkelë – tegò më dzecë 
ni mòglë zrozmiôc. Kò më ji nawetka zôz-
droscëlë. Dostôwała òna nôlepszé zjestkù: 
całé tôfle szokòlôdë, léntë wòrztë ë rozma-
jitëch smaczków. A më głëpasé krôsniãta 
z chcëwòscë ji to pò përznie pòdkrôdelë... 
Jaczims cëdã nasza Misza, jak më na niã 
gôdelë, z tegò wëszła. Ale bëńla bãdze cãżkò 
nalezc.
Ë chòc na dzéwczã, co chòdzy do robòtë, 
tu w Smòlnie téż sã lëchò wzérô, miała jem 
përznã wicy wòlnotë. W sobòtã mògła jô 
so nawet jic z drëszkama na zabawã do Ze-
lëstrzewa (chòc blós do dzewiąti wieczór). 
Wszëtczich bëńlów dali jem z progù nëkała, 
chòc za tim jednym, jedincznym czas bëło sã 
ju òbzerac. Bò jak to nasz tatk gôdôł, „trôwa 
zaczãła rosnąc ë merkã jã w zemiã nie wbi-
jesz”, a to òznôczô, że znôjma zaczãła we 
mie rodzëc sã nowô nôdzeja na lepszé żëcé 
ë kùreszce na tã prôwdzëwą... Miłosc.
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Kòżdi miôł drogã – naszą bëła droga do 
Halfway. Cygnãła sã przez òsmë milów òd 
naszi môłi chëczë wëstawiony w latach 50. 
na kùńcu Barry’s Bay do zôgrodë stôrégò 
Òlszewsczégò na kamistim zberkù Halfway. 
Droga bëła z nieùbitégò szutru, tej czedë më, 
jakno dzecë, sedzelë na pace cãżarówczi, ka-
miszczi priskałë na nasze skarnie, a më nick 
nie widzelë przez wznôszający sã gãsti pich, 
ale to prawie më mielë przërodzoné prawò 
do ny drodżi. Naszi prastarkòwie, chtërnym 
pò przëbëcym na nã stronã swiata przëszło 
zmierzëc sã z kanadijsczima bòrama, mùszelë 
wëtëczëc so tã drogã westrzód granitowëch 
òksëpów nordowégò Òntario, cobë sã do-
stac do swòji stoakrowi parcelë. A terô 
w 1958 rokù më, dzecë, pòdskakiwającé na 
pace cãżarówczi, stanowiłë ten milowi kam – 
më bëlë znacznikama, że ju piãc pòkòleniów 
Òlszewsczich òd stalata jezdzëło ną drogą. 
Nasz tata nëkôł westrzódkã drodżi prosto na 
złómanié karkù, a tej narôz òstro hamòwôł 
i wlókł sã pòmału wedle zberkù ùrwiska 
wëzérającë czegòs pònad wiłozã. Znôł tã 

drogã jak swòjã taszã, a tak samò znónô mù 
bëła kòżdô jasniejącô plamka na lëstach. 
To bëła jedinô droga. Leno më i tak nie 
spòdzéwelë sã nikògò napòtkac na ti drodze 
do Halfway. Wszëtczé kaszëbsczé gbùrstewka 
szerok rozsóné pò całi òbéńdze miałë swòje 
włôsné drodżi: Nordowô Droga do Wilna 
abò Droga na Syberiã czë Droga do Paugh 
Lake, kò tej na Drodze do Halfway nie bëło 
żódnëch jinszich szpùrów. 
Droga do Halfway głãbòk zapadła w naszã 
pamiãc. Kòżdi z nas, pòkąd béł nômłod-
szim, miôł jeden za drëdżim leżnosc sedzec 
z przódkù kòle tatë, naprocëm jegò złożo-
ny na pół flintë i przëzerac sã wszëtczémù, 
co wskazywôł. A czej më sã robilë starszi, 
tej sã szło na pakã cãżarówczi, a czikrëją-
cë przez tilną rutã kabinë më widzelë, jak 
pòkazëje to samò pòstãpnémù w rédze. Më 
ju znelë kòżdi wiôldżi kam, błoto,  jedlëno-
wé gradło, më wiedzelë, gdze bëła kamistô 
pòlëca z lëbima, niebezpieczno przëdżibłima, 
kòlibiącyma sã paplama, a wiedno przejéż-
dżającë nimò më sã żegnelë. Droga wãgòwa 

Gail Olsheski

Kaszëbsczé òpòwiescë
IX. Droga do Halfway
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Starka na miastowim chlébkù

sã tak òstrima zôkrãtama, że nawetka jak më 
sã fest trzimelë pòrãczë i tak rzucało nama 
na ti pace z jedny stronë na drëgą. 
Krôjmalënk nijak sã nie zmieniwôł, kò czej ta-
towe pòkòlenié Kaszëbów pòbùdowało w la-
tach 50. swòje chëcze rozcygnioné wzdłuż 
drodżi, i to jesz z môłima ùpùstama, te chał-
pë stojałë tak niewëkùńczoné òd dzesãclata. 
Papa zwiészała sã ze scanów, zamiast progù 
sztëk sklejczi, a elektriczné gniôzdka wi-
sałë. Dlô nas, rok za rokã pòzérającëch ne 
chëczë w taczim stanie, stało sã jasnym, że 
òne nigdë nie mdą wëkùńczoné, że nie bëłë 
szëkòwóné do òbzéraniô bez tëch, co prze-
jéżdżelë nimò, bò czwiôrtémù pòkòleniémù 
na tëli sã pòszczescëło, że rëszëło w dolëznë, 
bë miec dak nad głową jak nôblëżi drodżi. 
A równak béł tam jeden môl, jaczémù më 
wiedno nôpiarto sã przëzérelë, czej më gò 
mijelë. Bëła to òsoblëwô zôgroda, wcyg 
jesz zamieszkałô bez pòtómków pierszich 
òsadników. Chëcz bëła stôrô, wëstawio-
nô w 1858 rokù, ji zwietrzałé bôle czësto 
pòszarzałë, a zadrëdzewiałi blaszany dak bez 
lata tłëkłi deszczama, pòpstrzony béł łatama. 
Na pòdwòrzim pôrã zmiartëch kùrów dzoba-
ło zemiã. Zôgroda miescëła sã nié tak dalek 
òd drodżi i më mòglë dozdrzec kòżdą krëjam-
ną drobnotã: òd babë, co skrobała bùlwë, pò 
linkã z falëjącyma płôchtama i chłopsczima 
spódnyma bùksama. 
– Wejle! Jak òna skrobie te bùlwë – pòkôzôł 
tatk.
Biôłi miąsz bùlwë òbrôca w stronã wgłãbie-
niô gôrzcë, a môłim knypã skroba wiérzchną 
òpiôszczoną skórkã. W grôpie kòle ji nogów 
piãtrzëła sã pònad wòdą biôłô kòpiczka 
bùlew czekającëch ju na ùgòtowanié na 
wieczerzã. Te bùlwë na wieczerzã mdą 
przechôdałë przez jich lëpë jak kòmóniô 
z ritualnégò stołu. W jedny chwilë, na ti 
drodze do Halfway, më doznelë pòczëcô 
wespòlëznë. Më wszëtcë dzelëlë ten sóm 
kawel – kò ne bùlwë przeszłë na nas, prze-
kazywóné pòsobicą, łącząc nas ze sobą, z na-

szima kaszëbsczima prastarkama, z naszą 
historią. Òd stalata nie zmieniwa sã szmaka 
nëch gòtowónëch bùlew. 
Serca nama zamiarłë, czej jesmë docerlë do 
òpùszczony zôgrodë naszich starków. Òd 
zôkòla drodżi, gdze tata òstawił cãżarówkã, 
më mùszelë piechti przedrzéc sã przez 
zdzëczałé kamisté pòle i kòlącé òstë do wid-
niejący w dôlë chëczë. Z dodomù nick nie 
òstało, scanë ze zszarzałëch, zbùtwiałëch 
bôlów rozpadłë sã, a dak zawalił sã do bëna. 
Kamë bëłë ùcemiãgą kòżdégò gbùrstwa, 
równak na naszim wëdôwało sã bëc jich 
wiãcy, tej i wiãkszô bëła z nima zmòra. To 
bëłë arë ùdrãczi, kamë bëłë jistną pòkùtą. 
Taczé pòla doprowôdzałë dobrëch lëdzy do 
skraju wëtrzëmałoscë, wëbawieniô nic nie 
zapòwiôdało, kò na tim òtłogù nie bëło dëcht 
nick, co bë dozwòlëło przeżëc cału i dëszë. 
Czej jesmë trekelë sã przez to pòle, kamë 
bezùstôwno pòcwierdzywałë swòje jistnie-
nié, ale nicht nawet nie pisnął, czej wbiłë mù 
sã prikle cérzniów abò rozdzarł nogã na òstri 
kańce kama, bò czimże béł nasz ból przë tim, 
co wëcerpielë ti, co tu przëszlë przed nama. 
Za òpùszczonym bùdinkã béł brzadnik 
dzëczich jabłónków, a przë zadrëdzewiałim 
płoce ze sztacheldrótu rósł czerz smarglënë1.
– Nic nie dostónã – rzekł tata, czej òbôcził 
sãkatą dzëką jabłónkã, co zdôwała sã bëc ju 
za starô na rodzenié brzadu.
Rokroczno gôdôł to samò, bò i te dzëczé 
jabłuszka co rok szmakałë tak samò – môłé 
i gòrzczé, z robôkama wwierconyma bënë 
i parchã na wiérzchù. Knôpi wlezlë na gałąze 
i tak długò trzãslë stôrim drzewã, jaż òstało 
gòłé. Czëc le bëło głëché bùgrowanié, jak-
bë grôd sëpôł sã na zemiã, walącë w nasze 
głowë, czej më zaczãlë zbierac jabka do 
parcanégò miecha. Tata òdłącził sã i gdzes 
samòtno zatacył sã na tim swòjim pòlu. Zdżi-
nął. Më gò nigdze nie widzelë, nawetka ja-

1 Wirdżinijskô smarglëna (Prunus virginiana).
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sné słuńce, co wëzérało zeza blónów, nie 
ùjawniwało, gdze òn sã pòdzôł. Rozpłënął 
sã na nëch pùstkach w swòji ùszłoce, jak 
dëch. Mòże pòzérôł na tã daleczną chwilã, 
czej jakno jednôscelatny knôp sedzôł na 
sztaplu bôlów i pierszi rôz wcygôł prizã 
tobaczi. 
– Jô béł baro młodi – gôdôł nama.
Wiedno sã ùsmiéchôł na mësl ò tim sztó-
cë młodzëznowi zuchternoscë, ale më 
dobrze czëlë, że w ti przepadni czasu nie 
bëło ju żódny młodoscë. Mòże so wdôrzôł, 
jak to pòdkrôdł szczëptã tobaczi, ale tak 
pò prôwdze jediną ùkradłą rzeczą bëła 
jegò młodosc. Ta zemia sprawiła, że stôł 
sã chłopã, jesz zanim pòkôzałë sã pierszé 
znanczi jegò młodoscë. Sedzôł na nëch 
sztaplach razã ze starszima chłopama. Całi 
dzéń rãczno żôgòwelë òbczochlóne bôle, 
a czej zjedlë swòje sztóle, jeden drëdżémù 
pòdôwôł tobaczéra – ritualny zwëk, nim 
zdzartima rãkama i z bólã w krziżu nazôd 
sã pòdnioslë do robòtë. Béł na tim szta-
plu, bò jima pòmôgôł. To bëła téż i jegò 
robòta. Tedë, czej przekôzelë jemù róg 
z tobaką, w tim òbrzãdze inicjacji stôł 
sã chłopã dëcht jak òni wszëtcë. Jegò 
głãbòczé òdczëcë wtajemniczeniô brało 
sã z niedoswiôdczeniô, pierszi rôz pòczuł 
szmak bëcô chłopã i zapamiãtôł tã chwilã 
jaż do dzysdnia, równak nigdë do kùńca 
nie zdôł so sprawë, że razã z tą szczëptą 
tobaczi w rzôdczim lëfce rozpłënãła sã téż 
jegò młodosc. Dlô chłopów na tim szta-
plu szczëpta tobaczi bëła luksusã, chwilą 
òddichnieniô òd cãżczi robòtë, ale dlô 
knôpów, jich òtroków, jedinym luksusã, 
chtëren na zemia jima òdebra, bëła jich 
młodosc. 
Czas lecôł ,  a  më bële corôz barż i 
ùmãczony i głodny, le na tim òpùszczonym 
gbùrstwie nie bëło nick, co bë mògło za-
nëkac naszã spragłosc i głód. Më zwąt-
piało próbòwelë żwac dzëczé jabka, ale 
tak samò chùtkò nima plwelë – kò bëłë 
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gòrzczé i sëché, jak kòżdégò rokù. Czej më 
pòzbiérelë jabka, më sã przenioslë do smar-
glënë rosnący kòl płotu ze zadrëdzewiałégò 
sztacheldrótu. Nama sã pòszczescëło, bò 
z różnëch kôrbiónków më wiedzelë, że nié 
kòżdi miôł na swòji zemi smarglënã. Nasza 
bëła dzëkô, hewòtnô – kanadijskô i rosła 
tu òd wiedno na zemi naszich prastarków. 
Më bëlë bùszny, że bëła òna dzélã naszi 
spôdkòwiznë. Całô bëła òbsëpónô môłi-
ma, swiécącyma sã, czôrno-czerwònyma 
kùlkama jagòdowégò sztôłtu, tima sami-
ma, jaczé nalezlë tu naszi przodkòwie, czej 
pierszi rôz pòstawilë tu nogã i ùzdrzelë, co 
jima ta zemia bédëje. Czedë më chwôtelë 
za ògónczi, cobë je zrëwac, më mòglë wczëc 
sã w naszã praprastarkã wëcygającą pier-
szi rôz rãce pò ten brzôd, dëcht jakbë nas 
prowadzëła, dôwa pòczëc jegò socznosc 
i pòfarwòwóné pôlce pò zgniecenim. Żebë 
kąsk ùgasëc spragłosc, më suselë smarglëno-
wé jagòdë, ale jich gòrzkòsc piekła nasze 
lëpë i szczipała delikatną skórã pòdgãbiô. Më 
je rwelë tak długò, jaż wãbórk béł skòpicą 
fùl, a na kùńc më znioslë smarglënã i parcany 
miech z dzëczima jabkama do drodżi, gdze 
stojała cãżarówka, i żdelë, pòkąd tata sã nie 
òdnalôzł. 
Doma, w kùchni mëma żdała na zerwó-
ny brzôd. Wëczi ju bëłë wëparzoné, te 
same, jaczé służëłë ji z rokù na rok. We 
wiôldżim grôpie zrëchtowa słodczi cyrop 
z gòzdzykama, a czej w kòżdi wëk nakładła 
jabków, tej zaléwała je słodczim cyropã. 
Pò tim szczelno je zaklamrowa i wstôwia 
do kòcła z wòdą, bë je zagòtowac na pla-
ce. Nie ùstôwa w ti jednostajny robòce, 
pòkąd òstatné jabkò z parcanégò miecha 
nie nalazło sã w wëkù i nie bëło zalóné słod-
czim gòzdzykòwim cyropã. Dzëczé jabka 
pò zawëkòwanim w cyropie zmieniwałë sã 
w jasno-czerwòné skarbë ze słodkò pôch-
nącym bënã. Czej taczi wëk drogòcënów 
béł pòstawiony przed nama na stole, më 

zachòwiwelë sã jak szmakôcze – wëjime-
lë mòcno nacygłé jabłuszka za jich krót-
czé ògónczi i wësuselë z nich słodczi miąsz 
òblepiwający nasze pòdgãbia delikatną 
szmaką. Dôwno ju ùlecała w niepamiãc 
jich gòrzkòsc, czej bëłë sërowé. Ten sóm 
cud mëma pòwtôrza zamieniwającë kwa-
sną smarglënã  w słodką marmòladã. 
Smarglëna bëła gòtowónô, przecedzywó-
nô, zagãszcziwónô i w szklanëch skłach 
ùszczelniwónëch wòskã przechòwiwónô 
w naszich môlecznëch kaszëbsczich zôgro-
dach, òdkąd pierszô baba wlazła do swòji 
kùchni z wãbórkã smarglënë. Nicht nie 
przekazywôł przepisów, òne bëłë tak pro-
sto wrëté w atawisticzną pamiãc kòżdégò 
pòkòleniô szmaką marmòladë rozsmaro-
wóny na sztëczkù chleba. Nasza môłô chëcz 
z lat 50. na kùńcu wsë miała zëmny sklep, 
a w nim pòlëce z niehéwlowónëch délów, 
na jaczich pòùstawioné bëłë nasze smaczczi 
rzãdama pò piãc, szesc, abò i sétmë wëków. 
Czej òbczas zëmòwi kòmùdë biéda zazéra na 
nasz stół z wieczerzą, szkło czerwòniejącëch 
dzëczich jabłuszków w cyropie i smarglëno-
wô marmòlada domôcy robòtë dopòmôgałë 
nama przeżëc. 
Jadącë nazôd drogą do Halfway tata czero-
wôł z òczama przebijającyma widnik.  Jegò 
nabitô flinta bëła bliskò niegò, tak, że w kòżdi 
chwilë mógł jã chwëcëc, òdbezpieczëc zómk 
i wëstrzelëc, zanim bë sã chto pòmiarkòwôł, 
co sã stało. Miôł òstri wid, chùtczi refleks 
i wëczëcé, co bëło lóz. To ju stało sã legendą 
Òlszewsczich, że jegò stark gòłim òkã widzôł 
na pôrã milów dalek, wiele dali niżlë jiny 
chłopi z òkòlégò. Më bëlë bùszny z ti naszi 
legendë i dali bùsznilë sã tim, że tata téż pò 
swòjim òjcu ùdostôł taczé same dalek zdrzą-
cé òczë, spòstrzégôł to, czegò nicht z nas nie 
widzôł. Narôz stanął i wëstrzélił przez òkno 
cãżarówczi. Më rozzérelë sã wkół i czikrowe-
lë w tã stronã. Nick nie rzekł, ale pò tim, jak 
pòdnôszôł môłą kùropatkã, më wiedzelë, że 
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strzélił czësto. Klarowôł nama wiele razy, że 
kùropatce trzeba strzelëc prosto w głowã, 
bò jak sã nie trafi, a szrót wbije sã w cało, 
tej miãso nie mdze sã nadôwało do jedze-
niô. Nót je célowac prosto w ji môłą główkã, 
cobë zarô zabic, ale żebë reszta òstała czëstô 
i pôchnãła swiéżoscą.
Kùropatka to béł łów, tak wiele razy trze-
ba bëło òbéńc sã szmaką, bò przë drodze 
do Halfway nie bëło żódnëch kùropatków. 
Mëma to sã nawet nie spòdzéwała, że 
przëwiezemë dodóm kùropatkã, a tata 
kôzôł jã schòwac z tëłu za plecama,bò to 
mia bëc niespòdzajnota. Tej wiedno bëła tak 
ùszczestlëwionô, że szëkùjąc z ti kùropatczi 
wieczerzã, jaż so pòdspiewiwa. Kòlnérz 
piórów sprôwiôł, że wëzdrzała na wiãkszą 
niżlë bëła, ale kòżdémù z nas dostało sã 
pò sztëczkù tegò zmiartégò ptôcha: ser-
ce, żôłądk, ùdkò, kąsk piersnika, szijkã, 
krzebt. Gnôtë më tak òbsuselë, że òstałë 
leno òstré prékle. Kùropatka téż miała mòc 
òdmieniwaniô naszégò żëcô. 
Przë drodze do Halfway stojôł krziż. Wznôszôł 
sã wësok. Skłôdôł sã z dwùch szarëch 
zbùtwiałëch balków. Pierszi òsedleńcowie 
sztërëkańtno je wëczochlelë z nôdłëgszich 
w òkòlim camrów. Przë ti drodze òn stojôł 
ju òd stalatów, zaãkrowóny w skałach. Nick 
na nim nie bëło, żódnëch żłobinów, figùrów, 
leno pòpãcóné òd staroscë balczi, ale to 
w niczim nie ùmniészało jegò niezmieniw-
ny bëtnoscë w tim môlu. Zdrzącë na niegò, 
nasze òczë błądzëłë pò bladi rëmnoce 
i nieskùńczonoscë nieba. 
Tata stanął aùtã kòle krziża, a më sedze-
lë sztël. Nicht sã nie rësził. Nicht sã nie 
òdezwôł. Nie dzało sã dëcht nick. Bez môłą 
rutã z tëłu cãżarówczi më gò dobrze widze-
lë, letkò ùdżibłą głowã òpiarł na jedny rãce. 
Czôpka, jaką pò ùrwiszowskù zakłôdôł na 
głowã, terô letëchno sã ùnôsza. Dało sã to 
barżi wëczëc niżlë òbaczëc, jak jegò rãka pra-
wie niewidoczno nacyskô na rańt. Gwësno 

nicht tegò ni miôł òbaczëc, ale më wszët-
cë widzelë. Më dostrzeglë no letinczé, fùl 
ùwôżaniô dotknienié kańtë czôpczi. Cos gò 
w tim prawie sztóce tknãło, że zrobił taczi 
znak. Òn wcyg wierził. 
Nie bëło letkò wëłożec naszi wiarë, na-
wet nama samima. Ale w tëch chwilach 
òsoblëwi swiądë zaczinało sã jã rozmiec. 
Òbczas ti ùswiãcony  krziżã cëszë, më 
pòjimelë znaczenié skrómny kùropatczi, 
jakbë to bëła przëpòwiesc pisónô le dlô 
nas. Kùropatka czekała na nas na ùbrzegù 
drodżi. Nie rëszëła sã, chòc czëła nasze  
nadjéżdżającé aùto. To bëła ji òfiara. A më 
nie pòjedzemë dodóm z pùstima rãkama 
i wieczerzą z ti môłi kùropatczi, pòstawioną 
na naszim stole, przë jaczim sedzało nas 
dzesãc sztëk, najémë sã dëcht wszëtcë. 
Nie bëło nick tak miło delikatnégò, jak ta 
kùropatka. Tak më rozmielë swòjã wiarã, 
òdczuwając nôwiãkszą wdzãcznotã. Droga 
do Halfway òdnôwia naszã wiarã, a przë 
krziżu më skłôdelë dzãkczënienié. Zdrzą-
cë na krziż më zrozmielë, że bezgrańczné 
pòswiãcenié, dlô samégò leno dobra, bëło 
drżeniã naszi wiarë. Przë wszëtczich drogach 
do naszich szerok rozkòscérzonëch kaszëb-
sczich zôgrodów stojałë pòdobné krziże 
pòstawioné przez pierszich òsadników. Òni 
téż nalezlë w ti dzëczëznie brzôd na drze-
wach a zwierzãta przë drogach i zaczãlë na-
zewac nasze Kaszëbë „Bòżą Zemią”, to bëła 
jich zemia òbiecónô. Czej wrôcelë dodóm 
pò dniu ùcemiãdżi, przëstôwelë na zberkù 
drodżi i dzãkòwelë. Dëcht jak nama, jima téż 
przëtrôfiałë sã przemòżné doznania, przepeł-
niwającé jich wdzãcznotą. Wiarë nie jidze tak 
prosto przekazac z pòkòlenia na pòkòlenié, 
mùszi bëc wcyg na nowò òdkriwónô w bëno-
wëch przeżëcach, jak to nasze na drodze do 
Halfway. 

Dolmaczënk: Stanisłôw Frymark
Kòrekta: Bòżena Ùgòwskô
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I dzél – Amsterdam

Na ùlëcë Leidsestraat bëło całi czas wie-
le lëdzy. Nijak sã temù ni mòżna bëło 
dzëwòwac, dochòdzëła dwanôstô gòdzëna 
– westrzódk dnia. Wszëtcë chòdzëlë w blós 
dlô se znónym czerënkù, gwësno jidącë do 
robòtë abò nazôd dodóm. Lëdze, dlô ja-
czich dobëcym stało sã codniowé wstôjanié 
a chòdzenié do robòtë, a pò skùńczenim 
wéńdzenié do krómù za chlebã i piwã. 
Wszëtkò to robilë, cobë ju doma letkò za-
snąc, a na drëdżi dzéń znôwù sã òbùdzëc 
i pòstãpny dzéń téż spãdzëc w tim samim 
môlu. I jesz rôz, jaż do wikeńdu, a dali do 
pòstãpnégò. Wikeńd to alkòhól, chòrosc 
witro, a w pòniedzôłk znôwù... I tak krącëło 
sã całé żëcé jima wszëtczim, całi czas na ten 
sóm ôrt, bùten szëkù i bez czasu.
Józwa zdrzôł na lëdzy jidącëch pò ùlëcë z per-
spektiwë baru ze sztólama. Kùńcził terô kawã 
a mëslôł ò tim całim môlu. Zôpadny Eùropë 
nienawidzył. Rozmieje sã, nié na tëli, cobë 
bómbë bùdowac a sã w pùblicznëch môlach 
wësadzac, równak mãcził gò wiedno òrnąg 
i cëkrowóny wëzdrzatk zôpadnëch gardów. 
Barżi jemù sã widzało na ósce, dze wiele rze-
czi i môlów miało swòjã niepòwtôrzalnosc 
i lokalné zwëczi, czasã cãżczé do pòjãcô dlô 
lëdzy z Eùropë. Jinszô kùltura i mentalnosc 
zmùszałë człowieka do mëszleniô i nôùczi, co 
sã Józwie baro widzało.
W słëchùlce ùczuł głos.
– Dwasta métrów.
„Czas kùńczëc” – pòmëslôł Józwa i pò-
malinkù sczerowôł sã do kasë. Òstróżno, 

Kristión Turzińsczi

Przed tim wszëtczim
wëjimk

òbzérającë sã wkół, szedł dali, jaż doszedł do 
snôżégò dzeùsa. Z cemnëch òczów zdrzała 
redosc młodégò człowieka i wiôlgô chãc do 
żëcégò. Gãsté kruz włosë miała spiãté slôdë. 
Bëła perznã juwernô do…
– Only for that coffee, ma’am – rzekł w aniel-
sczi mòwie, letkò sã ùsmiéchającë. Òna téż 
òdpowiedza ùsmiéchã i pòkôzała rząd biôłëch 
zãbów.
– Three euros – òdrzekła.
– Here you are – dôł ji mònetã 5 eùro.
,,A mòże tak…” – pòmëslôł chùtkò, jakbë za-
bôcził na sztót, dlôcze òn tuwò je.
– Sto métrów – głos w słëchùlce nawetka nie 
chcôł bëc żëczlëwi dlô Józwòwi ùdbë. Le miôł 
òn prôwdã. Józwë tuwò chutkò nie bãdze, 
a jesz mùszi przeżëc pòstapné pół gòdzënë.
– Have a nice day ma’am – pòwiedzôł leno 
snôżémù dzeùsowi i òbrócył sã chùtkò, cobë 
nie òbaczëc ji reakcji. To nie béł nôlepszi 
sztót na emòcje.
Òdemknął dwiérze baru a nalôzł sã bùten. 
Zarô téż ùzdrzôł Jovana, jacził chwôcył z nim 
krótczi zdrokowi kòntakt.
– Czôrnô kùrtka – rzekł do niegò cëchò, le 
zrozmiało Chòrwat. Józwa zazdrzôł wprzódk. 
Bandar al-Mannani, młodi Arab, chtëren 
dopiérze skùńcził 30 rok żëcégò, szedł kòl  
50 métrów przed nima gwësnym krokã. Jor-
dańczik miôł fest cemną skórã, co gò wëróż-
niwało nawetka strzód swòjich. Józwa i Jo-
van weszlë na mòst na Leidsestraat, krótkò 
przechòdzącë kòl tramwajowégò pòżdówka. 
Bandar béł terô na kùńcu tegò mòstu. Skrą-
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cył w lewò. Pòszlë za nim na ùlëcã Keizers-
gracht i zarô spòmalnilë krok. Na ti ùlëcë nie 
bëło taczégò scëskù, a nie chcelë płoszëc 
Jordańczika. Trzimelë distans kòl 80 métrów 
òd sledzonégò.
„Gwësno ten môl mùszi dze tuwò bëc” – 
mëslôł Józwa, rëchtëjącë sã na to, co miało 
przińc. Letkò scësnãło mù żëwòt. Wseczëcé 
sztresu czedës barżi na niegò dzejało, le òn 
sã z tim naùcził żëc. To nie béł pierszi rôz, 
czedë béł przed… Në jo, czim? Sóm tak pò 
prôwdze nie wiedzôł, co tam pòtkają, a to 
ni mògło pòmòc w ti sytuacje. To do niczegò 
nie prowadzëło, dlôte wrócył mëslama do 
zadaniégò.
Al-Mannani dali szedł zdłuż Keizersgracht 
i wëdôwało sã, że òn nawetka nie pòmëslôł 
ò tim, że mòże bëc sledzony. Béł młodi, a ta-
czi lëdze mielë baro czãsto gòrącą głowã we 
wiãkszoscë sprawów. Lepi dlô nich. Młodi 
jesz przeszedł bez jedno skrziżowanié i szedł 
dali. Czedë minął Mùzeùm Fòtografii, wëcy-
gnął z czeszeni telefón a dzes zaczął zwònic. 
Gôdka mùsza bëc krótkô, bò Bandar zarô 
schòwôł telefón nazôd do czeszeni i wszedł 
bënë do jednégò z bùdinków.
,,Zeloné dwiérze” – pòmëslôł Józwa i pòszedł 
z Jovanã w tã stronã. Numr 389.
– Trójka, dze të jes? – spitôł sã do słëchùlczi.
– Dak. Sztërdzescë piãc sekùńd – ùczuł 
lakòniczny kòmùnikat.
Czekawim faktã, jeżlë jidze ò Amsterdam, 
je to, że zdłuż karnôlów na òbùch stronach 
jidze ta sama ùlëca, a kwartałë dzeli dopi-
érze liniô bùdinków. Òznôczało to, że jich 
òczë w ti òperacje, snajper Icchak, sztót 
pózni rëchtowôł sprzãt na bùdinkù z numrã  
Keizersgracht 440. Szczãslëwie mùr òd stro-
në karnôla béł nisczi, także bëło jemù nót 
leno pòłożëc tłumik na ten mùr. Flińta, jaką 
terô trzimôł w rãkach, to béł rusczi WSS Win-
toriez – môłô snajperskô barniô na krótczi 
distans. Nôlepszi mòżlëwi wëbiér do jich-
ny akcji. Ze swòji lewi stronë pòłożił cos na 
sztôłt antenë. Zazdrzôł w òpticzny célowôrz.
– Na môlu – rzekł leno w słëchùlkã.

Józwa i Jovan dochòdzëlë z prawi stronë.
– Co je widzec?
– Sprôwdzóm òkna.
Zaczął òbzerac pierszé piãtro, ale òbôcził tam 
młodą białkã. Òblekłô, bòdôj. Terô drëdżé. 
Niżódny rëszbë tam òglowò nie bëło. Trze-
cé piãtro. W òknie pò lewi stronie òbôcził 
człowieka z cemną skórą. Sczerowôł antenã 
w stronã tëch òknów.
– Trzecé piãtro –  rzekł .  –  Żdôjta  za 
pòcwierdzenim.
Icchak rôz jesz zazdrzôł w célowôrz. Czło-
wiek, chtëren stojôł w òknie, terô sã òbrócył.
– As Salam Alaikum – ùczuł w słëchùlce.
– Alaikum Salam! – rzekł człowiek z òkna. – 
Ene Salim Hadid.
– To je òn, mòżeta wchòdzëc – rzekł Icchak. 
Timczasã pò drëdżi stronie karnôla Józwa 
pôlił cygaretã i zdrzôł na ùlëcã, a Jovan 
próbòwôł òdemknąc zómk òd dwiérzów 
ditrichã. Jiwer béł w tim, że w Niderlandach 
bëłë baro pòpùlarné zómczi z klëczką nié 
do òdemkniãcô dlô człowieka bùten. Taczé 
zómczi bëło cãżkò òdemknąc czim jinszim jak 
kluczama.
– Trójka, nie dobãdzemë. Strzelôj w zómk 
– pòwiedzôł Józwa. Rozezdrzelë sã w dwie 
stronë karnôla, le szczãslëwie ùlëca bëła 
pùstô.
– Terô! – dodôł.
Òd zómka pòszła blós skra. Dwiérze letkò 
sã òdemkłë. Józwa jesz rôz zazdzôł na jednã 
i drëgą stronã, stanął przed nima i pchnął. 
Weszlë bënë do bùdinkù.
Przeszlë chùtczim krokã jasny kòritôrz i tra-
pama sczerowelë sã na trzecé piãtro. Jó-
zwa zapamiãtôł, że na kòżdim piãtrze bëłë 
dwa mieszkania – jedno, chtërnégò òkna 
wëchòdzëłë na ùlëcã, drëdżé, w chtërnym 
òkna bëłë slôdë bùdinkù. Czedë doszlë 
ju do tëch dwiérzi, za jaczima sznëkro-
welë, przëklãklë òbaji. Wësënãlë kabùrë 
z Waltherama PPS – môłima pistolama na 
dzewiãcmilimétrowé patrónë. Jovan wëcy-
gnął gewérkã Magpul PDR-C, krótką flińtã 
w systemie bullpup, a Józwa z kùrtczi môłé 
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czôrné pùdełkò. Przëcësnął knąpã i zarô miôł 
w rãkach maszingéwerã FMG9, téż produk-
cje Magpula. Na pasu miôł trzë magazynczi 
z trzëdzescë dwùma patrónama kòżdi.
Bëlë fardich.
– Wchôdómë – rzekł Józwa do słëchùlczi. 
Jovan czidnął rãką w dwiérze. Te sã zarô 
òdemkłë i wësënãła sã łësô głowa z brodą.
– What do you … – człowiek nawetka nie 
skùńcził pitaniô, a Jovan wërżnął mù z piscë. 
Józwa domknął dwiérze, mùżdżącë Arabòwi 
łeb. Ten pôdł zarô na zemiã. Józwa òdemknął 
dwiérze szerzi, a Jovan pierszi wlôzł do we-
strzódka.
Nigdë ni mòże bëc tak letkò. Wiedno mùszi 
bëc przënômni dwùch. Tak i terô drëdżi sto-
jôł z rãkama do górë, zdrzącë na nich wro-
dżim zdrokã. Józwa i Jovan stojelë z wëcélo-
wóną barnią.
– Niżódnëch swiôdków – rzekł w kùńcu Jó-
zwa, jegò drëch pòdszedł do brodatégò 
i wëcygnął nóż. Arab w tim sztóce scwier-
dzył, że równak zanôlégô mù na swòjim 
żëcym i chcôł ùderzëc Jovana. Ten zblokòwôł 
i zaczãlë sã szarpac. Warało to blós pôrã 
sekùńd, czedë Józwa skùńcził żëcé brodatégò 
z pòmòcą noża w jegò plecach.
– Dwùch òchroniarzów na wéńdzenim. Jidze-
më dali – rzekł cëchò Józwa. Doszlë kòritarzã 
prosto do scanë i skrącëlë w lewò. Z dwiérzi 
pò lewi stronie ùczëlë głosë. Stanãlë przed 
dwapartowima dwiérzama. Józwa zazdrzôł 
w òczë Jovana. Cziwnął głową.
Jeden.
Dwa.
Trzë.
Jovan kòpnął szeroczé dwiérze i wbieglë 
chutkò z wëcélowóną barnią do wiôldżi jizbë. 
Za stołã ùzdrzelë Bandara i Salima, chtërny 
gwësno sã nie spòdzéwelë, równak chwacelë 
za pistóle. Nimò dosc krótczégò czasu reak-
cji ni mielë szansów sã òbarnic. Bandar pôdł 
zarô pòtim, zastrzélony dwùma szosama. Òn 
nie béł wôżny. Salim dôł radã wëcélowac, ale 
patróna z flińtë Jovana przeszëła mù remiã. 
Wëpùscył pistólã z rãków. Jovan i Józwa ro-

zezdrzelë sã pò jizbie sznëkrëjącë za jinszima 
zagrôżbama.
– Czësto – rzekł w kùńcu i pòdeszedł do Sali-
ma. – Sabah al-hir Salim – zaczął w arabsczi 
mòwie Józwa.
– Czegò wa chceta? – spitôł Salim.
– Twòjégò drëcha, Fadila Al-Chur.
– Wa i tak mie zabijeta, nick wama nie 
rzekã…
– Pò prôwdze më i tak to zrobimë... – 
òdpòwiedzôł Józwa ùbëtno. – Ale môsz dwie 
mòżlëwòscë. Abò zabijemë ce chùtkò i na-
wetka nie pòczëjesz, abò wezniemë ce do 
swòjégò môla, dze ju żdżą naji drëszë z Jizra-
ela. Òni tak długò bãdą ce mãczëlë, że sóm 
bãdzesz brzątwił ò smiercë, ale nie dómë tak 
chùtkò òdéńć, bãdzemë ce trzimelë żëwégò 
jak nôdłëżi.
Salim czedë wstôł dzysô reno, nawetka 
nie pòmëslôł, że bãdze zmùszony stawac 
przed taczim tragicznym wëbierã. Dotądka 
òrganizacjô wszëtkò zagwësniwała – miesz-
kanié, dzeùsë i jôdã. Jegò jedurnym zada-
nim bëłë kòntaktë z lokalnyma ageńtama 
a kòntrola nad geszeftama òrganizacji w Am-
sterdamie. Le terô… Józwa widzôł, że nimò 
tak flotny zmianë sytuacje chłop jã rozmieje.
– Wszëtkò je w laptopie – pòwiedzôł cëchò 
i cziwnął głową w czerënkù stołu.
– Ten laptop je zabezpieczony, të wiész. 
Mëslisz, że jô ò tim nie wiém? – spitôł Jó-
zwa. – Gadôj terô – pistólã wcësnął mòcno 
w renã.
– Aaaa! – krziknął Salim.
– Gadôj! – wrzasnął w jegò skarnie Józwa 
i wëcygnął pistólã z renë.
– Donieck! – Salim béł słabi. To nie je zort 
dejowégò człowieka, równak terô bëło wi-
dzec, że chłop nie łgôł. – Zrobi to chùtkò.
Józwa wiele nie mëslôł i zastrzelił Salima. 
Laptóp sztót pòtim nalôzł sã w rubzakù.
– Salim nie żëje, wëchôdómë z mieszkaniô 
– pòwiedzôł Józwa do słëchùlczi. Zeszlë na 
dół i zarô sã nalezlë na ùlëcë. Sczerowelë sã 
na prawò.
– Jeden, slôdë môta… – leno tëli dôł radã 
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pòwiedzec Icchak, a Józwa ùczuł głosny zwãk 
i òbôcził, jak Jovan pôdł na zemiã. Wëcygnął 
FMG9, a skrëti za aùtołã westrzélił trzë se-
rie w tamtim czerënkù. Procëmników bëło 
trzech abò sztërzech, kòl 50 métrów òd nich.
– Trójka, pòmòżë mie! Nie chcã walëc do 
cywilôw!
W słëchùlce ùczuł cëchi trzôsk.
– Jeden leżi.
Jesz jeden trzôsk.
– Drëdżi.
– Krij mie, jidã pò Jovana! – pòwiedzôł gło-
sno. Zazdrzôł za aùtół. Jovan leżôł bez rëchù, 
skarniama do zemi i całi w krëwi. Józwa 
wstôł i pòdlecôł do Jovana. Przecygnął gò za 
aùtół i pòsadzył. Òd stronë mòstu Józwa czuł 
całi czas krziczi i szosë. Òbezdrzôł drëcha. 
Chłop dostôł w szëjã. Baro krëwawił i nie 
wëzdrzało, cobë miôł szansã.
– Jeden, co je z dwójką? – pitôł Icchak.
– Bez szansë.
– Wez flińtã i magazynczi, a chùtkò stam-

tądka garnij – rzekł Icchak. Józwa zdrzôł na 
Jovana. Ten wcësnął mù flińtã.
– Nëkôj! – rzekł Chòrwat i wzął do rãczi Wal-
thera.
– Jeden, nëkôj, ale terô! – krziknął Icchak. 
Cëż… Jovan to béł dobri chłop. Znôł gò ju 
wiele czasu. Ale kòżdi z nich wiedzôł, na co 
sã pisze.
– Dzãka, bracyno – rzekł pòsobny rôz do 
drëcha. Ten blós zamkł òczë. – Trójka, krij 
mie terô!
Józwa wstôł i pòlecôł w stronã skrziżowa-
niô z Huidenstraat. Ùczuł jesz w słëchùlkach 
trzë trzôsczi i pôrã strzélów. Dwasta métrów 
dali przeszedł w chùtczi krok. Pò miniãcym 
dwùch mòstów wskòcził do czôrnégò mer-
cedesa vito i pòjachôł do jich òperacjowégò 
môla za Amsterdam.

Pòsobné dzélëczi tekstu nalézeta na starnie 
biersztuba.com
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Słowò Bòżé dzysészi niedzelë nad zwëk 
wësłowno kòrespòndëje z wëdarzeniama, 
jaczé przëszło nóm na swiãtny ôrt przeżëwac 
hewò tu w Chmielnie, stolëcë kaszëbsczégò 
słowa. Z jedny stronë kònkretné wskôzanié 
Jezësa Christusa dlô nas, naznaczonëch Jegò 
mionã i Jegò łaską, z drëdżi – złoti jëbleùsz 
finału kònkùrsu Rodnô Mòwa, ùbëwający 
pòd patronatã naszégò wiôldżégò domôka, 
Słëdżi Bòżégò biskùpa Kònstantina Domi-
nika, chtëren – jak dobrze wiémë, béł bël-
nym ùskarnienim słowa i kùlturë kaszëbsczi. 
Hewò wszëtczé te trzë wëdarzenia, jakno 
òdszpéglowanié jistnëch i fùńdamentalnëch 
– òsoblëwie dlô nas tu zéńdzonëch – wôrt-
not, je mòżno interpretowac (òbjasniac) 
w widze przëpòwiescë z dzysészi Ewanielii 
ò zôrenkù cësniãtim w zemiã, chtërno ro-
dzy dobri plón (brzôd), i ò zôrenkù gòrczëcë, 
chtërno wërôstô na rozkòscerzony czerz, co 
daje cénią i pòmieszkanié dlô ptôchów. Trze-
ba blós rzetelny robòtë, cerplëwòtë i Bòżégò 
żegnaniô.
Bò z lëdzczim dzejanim – żebë miało òno 
cwëk i mògło bògacëc jinszich – je równak 
tak jak z losã negò zôrna, chtërno je wsóné 
w zemiã. A trzeba nóm wiedzec, że nôwôż-

Jón Walkùsz

Òdszpéglowanié wôrtnot
w słowie
hòmiliô wëgłoszonô z leżnoscë 50. finału kònkùrsu  
Rodnô Mòwa

niészi krëjamnotë przemianë dokònywają sã 
pòd szlëchtą zemi. Nôwiãkszé i nôpiãkniészé 
zachë rodzą sã wiedno bënë, w sercu, 
w môgù (rozëmie). I dlôte Christus, Ewange-
liô – pòkazëją nóm dzys, że Bóg mô òblubã 
w mòcë bënowi, a nié bùtnowi, że Bóg dze-
jô nôtãżi i skùteczno òd westrzódka i daje 
wëpragłi rost.
Nôpiãkniészé zachë i dbë rodzą sã wiedno 
w sercu. I tak téż narodzył sã kònkùrs Rod-
ny Mòwë. Niesmiało – ale z wiarą i nôdzeją 
zasóné pierszé jegò zôrno w Bòrzestowie 
w 1972 r., na pòdstopim mitologòwi Ga-
recznicë, czej małô grëpka dejowëch szkól-
nëch i rozlubionëch w snôżoce kaszëbsczi 
mòwë i pismieniznë baro wësok pòdniosła 
stanicã Kaszëbiznë, pòstawiła na widzënk 
domôcëznã, òblokłą w nôbarżi snôżé ruchna 
naj mòwë, kùlturë i zwëkù.
Tak mało bëło w nen czas, na samim 
zôczątkù, a tak wiele felowało – pò richto-
scë wszëtczégò, ale bëła bëlnô deja, bëła 
wiara i nôdzeja, i nadzwëczajnô cerplëwòta, 
mierzoné miłotą do domôcégò słowa 
zwãcznégò. I załisknãłë Skrë Òrmùzdowé, 
chtërne wëôrtowałë sã w wiôldżi płom, 
w òdżin, co zaniécył całé Kaszëbë i sąsedné 
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Ks. Jón Walkùsz òbczas mszë z leżnoscë latoségò finału Rodny Mòwë. Òdj. Paweł Trella

krôjnë i pôli sã nen płom wcyg, bez ùstónkù, 
przez 50 lat.
Bóg wama tedë zapłac, za te pierszé skrë 
i zôrenka i za to bezùstónkòwé pòdskôcanié 
ti wiôldżi i wôżny Sprawë. Bóg zapłac wama 
– Bronkù i Agnés Cëroccë, Bóg zapłac wama 
Antkù i Bògùszo Czaja, Hùberce Léwna. 
Bóg zapłac wama Kristino Malek, Gabriszo 
Jóskòwskô, Gito Michalewicz, Edito Klasa 
i wójtowie chmieléńsczi, co pòd swòje skrzi-
dła bralësta i bierzeta coroczny kònkùrs.
Bóg zapłac wama – dzôtkóm i tim përznã 
starszim, żesta jak gwiôzdë na wëszëtim ka-
szëbsczima farbama niebie wpëzglëlë w swój 
pôcérz naj rodną mòdlëtwã, jak sztëtczi 
mòdrzastëch niezabôtków w mërtowi wi-
nôszk. A chòc niejedny ju òb to piãcdzesąt 
lat ùroslë jaż do dozdrzałoscë, równak wie-
dzą nôlepi, jak szmakô słowò i jegò melodiô, 
i jak rozeznac Majkòwsczégò òd Cenôwë, 

a ks. Hejkã òd ks. Zëchtë przë zamkłëch 
òczach. To jima ju òstónie jak nôdrogszô 
perla wëkòpónô z zabëti rolë.
Chcôłbëm wspòmnąc i pòdzãkòwac całémù 
karnu szkólnëch i domôcëch przédników, 
bò òni kùszniãti zwãkã naj lëteraturë nie 
żałowelë czasu, żebë z dzôtkama wëpia-
stowac kaszëbsczé słowò jaż do wëżawë 
prôwdzëwégò kùńsztu. Bóg wama zapłac za 
ne chwilczi wëdzarté z gwôsnégò czasu na 
séjbã òd pòrénkù do wieczora w nôdzeji na 
bëlny brzôd. Hewò, òni nie liczëlë łzów kro-
pelkama żôlu, ani nierozëmieniô nie cëske-
lë prosto w òczë. Bóg zapłac jima za to, że 
wzãlë na drogã wid prôwdzëwi i mòdlëtwã 
wcale nié na òstrzegã, a to znaczi pò prôw-
dze. Za to, że z tczą pòtrafilë pòdniesc 
kòżdą òkrëszinkã szmërgniãtégò chleba, jak 
mùzykã ùpadłą ze skrzëpic dzejowi piesnie.
Bóg zapłac wama wszëtczim, costa przëjéż-
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dżelë i przëjéżdżôta hewò tu do Chmielna, 
żebë czëc jak bije serce Kaszëb w ritm najich 
wiérztów i naji prozë, żebë w gardze Dam-
roczi pòkrzészac sã snôżotą naji mòwë, naji 
kùlturë i naji tradicji, żebë zgruńtowac i do-
znawac głãbiznë wôrtnot, chtërne pòmògłë 
nóm òbstojëc kòżdą dzejową kòmùdnosc.
Ni mògã dzys nie wspòmnąc chmieléń-
sczich òbsãdzëcelów, co mésterno wôżëlë 
kòżdé słowò i liczëlë snôżotã na pôcorkach 
profesjonalizmù. Ni mògã nie przëwòłac 
òsoblëwie tëch, co ju przeszlë swój òstatny 
kònkùrs i dostelë sã jaż na drëdżi sztrąd, 
do wiecznégò czasu. Òni są òd nas starszi  
ò całé żëcé, a nawetka ò smierc. Pamiãtómë 
Janka Drzéżdżona i te jegò jantarowé òczë, 
w chtërnëch béł plac dlô nëch biôłëch kôł-
piów. Jakże òn rozmiôł – tak pò swòjémù 
– wëbierac z tegò jadra kaszëbsczich słów 
dëcht te nôlepszé. Wspòminómë Méstra 
Jana Trepczika i nen jegò misticzny ùsmiéwk 
le na wiertel gãbë. Òn béł tu wiedno z fùl 
gôrscama jaż skòpicą piesnie i domôcëch  
wiérztów, chtërne wëzérałë mù prosto z òczi. 
A tej òne òstałë tu strzód naj jak codniowi 
pôcérz, chtëren le blós wëspiewac je mòżno. 
I wdarzimë sã dobrze Wastnã Izã, bez chtër-
ny nic sã nie dzało na Kaszëbach, co sã dza-
ło. Pamiãtómë nen wiater w ji włosach, co 
szlachòwôł dëcht za dôcznym szlejrã wzãtim 
z Redëni, i ten kaszëbsczi zdrzélnik òstawiony 
nóm na wdôr. I zabôczëc ni mogã profesora 
Jerzégò Trédra, chtëren przëjéżdżôł hewò tu 
do Chmielna nafùlowóny wiédzą ò jãzëkù 
kaszëbsczim, naj kùlturze, historii i lëtera-
turze, a tej òbdzeliwôł nas nym bògactwã 
jak dobri drëch. A dzys pewnie z niebny 
wëżawë przëzérô sã dobrotlëwie jak rosce 
i kòscerzi sã w gardze Damroczi snôżota 
pòsónégò kaszëbsczégò słowa. To òn ùcził 
nas cerplëwòtë, kònsekwencji i wëtrwałoscë 
w dążeniu do célu.
A na ti apartny drodze móme jesz jednégò 
wiôldżégò zastôwcã i nadzwëczajnégò Pa-
trona – Słëgã Bòżégò biskùpa Kònstantina 

Dominika, sëna naj kaszëbsczi zemi i najégò 
pòprzédcã na drodze wiarë, nôdzeje i miłotë. 
Òn je i bëc mùszi dlô nas przikładã. A chòc 
dzysdniowi człowiek nie lëdô czëtac i słëchac 
ò kańdidatach na wôłtôrze, chtërnëch żëcé 
nie je rozpisóné dramaticzno na wid i cénią, 
biskùp Dominik równak je wëjimkã. Dlôcze?
– Bò w jegò òbrôzkù dëszë ni ma ani górów, 
ani przepadniów, a òn sóm jak biôłi gòłąbk 
krążi na kòmùdnym nierôz niebie kaszëbsczi 
krôjnë.
Bò jegò jestwò je wpisóné w łagódny òbrôzk 
nad Pùcką Zatoką, gdze tak samò łagódné 
górczi delikatno schôdają do Môłégò Mòrza 
w parce z zëbã wòdë i jantarowim piôskã 
sztrądu sparłãczonégò z pòmiónã mòdlëtwë 
z blisczégò Swôrzewa.
Bò jegò dobroc, jagòdlëwòta, żëczno-
ta òdstôwa òd jinëch, a w tim co ro-
bił za swégò żëcô, bëła tak pò prôwdze 
zwëczajnosc – zwëczajnosc nacéchòwónô 
òdpòwiedzalnotą, starą nié le ò to co robił, 
le jak robił i kògùm béł.
Bò òpiérôł sã w żëcym na dowiérze łasczi 
Bòżi i dobri wòlë drëdżégò człowieka.
Jo! Biskùp Dominik je wëjimkã.
Bò nie béł „Jegò Ekscelencją”, le prostim 
biskùpã, tak prostim jak jegò wiara i tak 
przezérnym jak zdrojowô wòda. A przë tim 
miôł czëcé szpòrtu. Òn ju na zemi mùszôł 
bëc swiãtim, skòrno jemùdniowi ni mielë za 
złé jegò dobrocë i jagòdlëwòtë, i że nie bëłë 
òne pòczëtóné za słabòsc, le nôwiãkszą mòc.
Tczëwôrtny Mòji!
Takô bëła w òglowim òbrôzkù droga naszégò 
domôka ksãdza biskùpa, droga z kaszëbsczi 
chëczë do chwalbë wôłtôrza. I takô mòże 
bëc droga kòżdégò z nas, żlë mdze miôł 
bôczenié na słowa biskùpa, słowa, chtërne 
przëswiécywają latosémù kònkùrsowi Rod-
ny Mòwë: „Chto chce rozpalac jinszich, sóm 
mùszi gòrac”.
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Cekawô białka

Kòżdi mô w swòji wsë jaczégòs człowieka, 
co gò wszëtcë znają. Më w naszi wsë téż 
taczégò mómë. Nasza stôrô Truda òd mło-
dëch lat bëła „sklepòwą” (a nót je rzec, że do 
hańdlu mia rãkã). Terôzka je ju na emeritu-
rze, ale jesz sã baro fejn trzimô i zajãcégò téż 
mô dosc. Wiedno sã wszëtczima i wszëtczim 
interesowa, a ta cekawòsc òsta ji do dzys.
Nasza stôrô Truda ni mô ju żódny rodzëznë. 
W drëdżi wsë je blós córka ji bracynë (z tą téż 
żóden kawalér dłëżi jak miesąc nie wëtrzi-
mô). Na brak towarzëstwa Truda jednak ni 
mòże narzekac. Mieszkô westrzód naji wsë, 
przë główny drodze, zarôzkù kòl składu, dze 
czedës robia. Z ji chëczi widzec je całą wies.
Truda mô ju swòje lata, ale słëch mô jesz 
baro dobri. Përznã ji blós na òczë padło (òd 
te pòdzéraniô przez gardinã), ale mô so zało-
żoné dosc tëli grëbé òkùlôrë i terôzkù widzy 
lepi jak niejeden młodi. Truda całima dnia-
ma sedzy doma i mô fùl czasu na to, żebë 
nas tu wszëtczich we wsë ùpilowac – ù ti 
białczi doma je dërch przecąg, gardinë lôta-
ją w tã i we w tã. Temù w naszi wsë żóden 
mònitoring nie je brëkòwny – Truda je rôz 
w tim òknie, rôz w drëdżim (i òd tegò lôtaniô 
je takô zmiartô). Wszëtkò rejestrëje: kòmù 
lës kùrë wënôszô, chto dze pieńdze chòwie, 
chto je na rënk do miasta jachóny, chto ò ja-
czi wstôjô i jidze spac… Kò pò prôwdze wiele 
mòżna òbaczëc z tëch ji òknów. Ji chëcze to je 
richtich centrala infòrmacji, le jak wiadomò, 
nowiãcy jidze sã dowiedzec w krómie. To je 
plac stwòrzony dlô taczich lëdzy jak Truda 

Justina Pranszke 

Gôdczi

– òna sã tam czëje jak rëba w wòdze, tej ni 
ma sã co dzëwòwac, że przebiwô tam wiele 
czasu. Do krómù, chòc mô bliskò, jidze dłëżi 
jak Każi pò dwùch pòłówkach z drëdżégò 
kùńca wsë, bò dzywnym trafã wiedno jã 
w tim mòmence w krziżu bòli i mùszi jic przë 
czijach. Kùpùje pò përznie (bë czãscy miec 
òkazjã jic do krómù) – i tak pòtrafi pò piãc 
razy na dzéń sã tu naprzikrzac. Z samégò 
rena kùpùje to, co na frisztëk, a òstatny rôz 
to, co na wieczerzã. Za kòżdim razã so z kim 
spòtkô, pòstoji, pònarzékô, a jesz wiedno sã 
czegò nowégò dowié. Taczi jak òna mòglëbë 
miec Kartã Stałégò Klijenta. 
Truda so përznã na hańdlu znaje i bële 
czegò nie dô so wcësnąc, zanim co kùpi, 
òbzérô z kòżdi starnë pò dzesãc razy. Chòdzy 
a wëmiszlô. Nôwiãcy sã namarudzy przë 
brzadze. To za miãtczi, to za cwiardi, môłi, 
wiôldżi… òd tegò szuńcowaniô jednégò razu 
przewróca sã przez kastã bùlew. Krëczew 
leca w jednã stronã, antasza w drëgą, a Tru-
da prosto w kapùstã.
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Nasza Truda ò sąsadach wié wszëtkò. Swòjã 
wiédzã zbiérô na trzë ôrtë: 
– pierszi môl (centrala – òbserwatorium) 
to są ji chëcze – a tak naprôwdã wszëtczé 
mòżlëwé òkna w ji chëczach,
– drëdżi plac to je króm (wëwiôd – dzejania 
w terenie), 
– trzecy môl we wsë, dze wiele sã ò lëdzach 
dowié, to je kòscół (zbiór dowòdów – wnio-
sczi) – tam Të wszëtczich narôz spòtkôsz. Co 
rzec to rzec, ale Truda je baro pòbòżnô. Do 
kòscoła chòdzy co niedzelã, a jesz w tidzeniu 
dëbeltowò. Sedzy na chùrze (żebë widzec, 
chto do kòscoła chòdzy) abò w bòczny ła-
wie (żebë wiedzec, chto béł ù spòwiedzë). 
Na kôzanim ju nierôz ùsnã, ale ni ma co sã 
wiele dzëwic – dzéń i noc stróżëje. Za to na 
kòscelné ògłoszenia ùszë mô nastawioné 
w górze jak zajk. Òna wié nôlepi, chto czich-
nął, a chto kaszlôł, bo ji głowa sã dërch wkół 
krący, a pò Mszë dô so czas na to, żebë sã 
dichtich pòmòdlëc. Przë ti òkazji widzy, jak 
chto je òblekłi. I chòc wiarë w Bòga nicht na-
szi Trudze nie ùjmùje, to smiało trzeba rzec, 
że za wiele w ni cekawòscë.
To, jaczi jesmë za młodëch lat, na stôré lata 
wëchôdô dëbeltowò. Nasza Truda wiedno 
bëła cekawô, ale czim barżi je starszô, tim 
ta cekawòsc je wikszô. A prôwda je takô, 
że kòżdi z nas mô jaczés fele – żëcé mijô, 
a fele òstôwają. I chòc nierôz cãżkò z nima 
strzëmac, to wszëtcë mùszimë sã szónowac 
i trzëmac razã… Bò nicht nie je idealny.

Dalekô réza

Jaczis czas temù jachôł jô z mòją cotką Anką 
w daleką rézã. Dosta òna rôczbã na wieselé 
òd daleczi krewny. Chòc chcëwô mòja cotka 
je baro, tim razã pòstanowia pôrã groszi na 
darënk òfiarowac i jachac. Brakło ji blós szo-
férë chãtnégò do rézë.
Cotka mieszkô kòl naji i nikògò ni mô. Całé 
żëcé blós z tima kùrama sedzy… òna je 
prôwdzëwą szpecjalistką òd kùr. A robòtë 

mô wiãcy jak niejeden ùrzãdnik. Prowadzy 
ewidencjã zniosłëch jajów – statisticzi i ana-
lizë pòrénkòwé i wieczorowé – ò kùrach i są-
sadach wié wszëtkò.
Aùtół we wsë mają blós bògatszi gbùrzë, 
szôłtës, jô i mléczôrz. Jak jô ju gôdôł, cotka 
je nadzwëczôj chcëwô i dobrze jô wiedzôł, 
że jak z nią pòjadã, to na gwës na mój kòszt. 
Nawetka do kawë wëstôwiô blós te bóm-
czi, co ji nie szmakają. A jak chcã pòżëczëc 
szklónkã cëkru abò mączi, tej jakòs wiedno 
òna prawie téż ni mô – strachù mô fùl bùksë, 
że jô bë mòże ji tegò nie òddôł. Cotka jakô je, 
takô je, ale to wiedno rodzëzna. Ni miôł jô 
serca ji òstawic w pòtrzebie – òstôł ji szoférą 
na tã daleką rézã. Sóm chãtno jô bë òbôcził 
daleczé starnë. Nie dérało długò, a jô mòcno 
zaczął tegò żałowac…
Wieselé bëło we wialdżim miesce, to je ja-
czés dobré dwie gòdzënë jazdë òd naji. Trzë 
dni chùtczi cotka so za dwadzesce złotëch 
tëli òbleczënków nakùpia, że to bë pół wsë 
za to òblekł. Pòłowa z tegò sã blós na szmatë 
nadôwa, ale ji to jesz lata strzimô. Nôgòrszé 
z tegò béł jednak ji wieselny darënk. Czej 
jô to òbôcził, òd razu czuł sã trzëdzescë lat 
młodszi (w tamtëch latach téż darowelë 
pòdëszczi a pierznã). Tak téż w sobòtã jô 
ùpakòwôł ji dwie wialdżé tasze a dwiérzama 
docësnął ji zacny darënk. Trasa bëła prostô, 
le dérowa nama wnet dwa razë dłëżi, bò cot-
ka dërch narzéka:
– Jedz pòmału! Jedzesz jak z wrëkama! 
Ùważôj, rów! 
Do tegò co sztót stojelë më w krzach, bò 
cotka nie je zwëczajnô jazdë aùtołã. Na 
darmò szukelë më kòscoła. Slub òdbiwôł 
sã w piãknym ògrodze. Zamiast òrganistë 
przëgriwôł na skrzëpkach jaczis knôpik, ale 
mòja cotka bë niejednégò òrganistã za-
głësza. Czej ù naji na Mszë spiéwô, tej jã na 
drëdżim kùńcu kòscoła czëc. Młodé bëlë téż 
jinaczi òblokłi jak ù nas – barżi kòlorowò. 
Czej zajachelë më na salã, czëlë më sã jak 
w pałacu. Wszëtkò òszkloné i wëstrojoné 
kwiatama i lãpama… Piãkno. Z wialgą mãką 
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przecësnął jô sã przez dwiérze i dostelë më 
sã do bëna z tim wialdżim darënkã (wôrt je 
rzec, że jiny gòsce mielë kùwertë). Jô mëslôł, 
że to przez to na nas tak dzëkò pòdzérają, le 
czej jô sã òdwrócył i przëzdrzôł na cotkã, tej 
jô ju wiedzôł, że to ò niã chòdzy. Wëzdrza… 
na pewno jinaczi jak wszëtcë. Miała farwną 
sëkniã, grëpã loków na głowie zaplotłëch jak 
òwca, czerwònawé lëpë, na mòdro wëmalo-
wóné òczë, a do te zeloné nokce. Wigódné 
szlorë i wełniané stréfle.
– Cotkò, pò co môce te wełniané nogawice?
– Bãdzë cëchò! Nie czëjesz të, jak tu zëmnym 
zawiéwô?
To rzekła, a jesz na wiérzch wëjã z wiôldżi 
taszë chùstã i so na głowã wsadza (cobë ji 
w ùszach nie przewiało) – kò nié kòżdémù 
„klimatizacjô” mùszi òdpòwiadac…
Szkòda téż, że bògato bëło blós na scanach. 
Czej ùsedlë më do pôłnia, nie wiedzelë më, 
jak sã do te zabrac. Sto dwadzesce piãc 
zortów salôtë, rëbë cenczé jak gazéta, za-
plesniałi syr na délu z winowima grónka-
ma i léberka schòwónô w kùchù. Co më sã 
z cotką nazbiérelë tëch òkrëszënów pò tim 
„paszteciku”… a nôgòrszé bëłë te wszëtczé 
mòrsczé robôczi. Cotka bëła òstróżniészô 
i te nie rësza, a jô z cekawòscë òszmakôł 
i z biédą to w dół wpùscył. Do dzys mie to 

krãpie, jak so blós ò tim wspòmnã. Trzeba 
bëło głodnym sedzec dali, bò nôwiãcy to jô 
sã tam najôdł ti salôtë i wstëdu. Cotka nie 
znaje żódnëch parfimów, a tam co jeden to 
barżi pôchnął. Cotce sã w nosu zakrącëło, 
flot wëjã swój sznëpelduk i jak czichnã, tak 
wszëtcë jaż pòdskòczëlë. Nie wiém, co barżi 
jich zlãkło – ji czichnienié czë sztërdzescëlet-
ny sznëpelduk.
Pò tim smacznym jestkù zaczã grac mùzyka: 
skrzëpce, gitara, flét i fòrtepión. Pò prôw-
dze piãkno – òczë sã same zamikałë do 
spikù. Cotka jesz tam përznã próbòwa panią 
przëgrac i co mądrégò pò pòlskù rzec, ale to 
ji dosc słabò szło. Czej czëła, że pòprawinów 
nie bãdze, zbiéra ze stołu, co sã dało, 
a chòwa chùtkò do taszi. Terôzkù jô ju wie-
dzôł, na co ji takô wialgô antasza. Wieselô 
bëło rôz dwa kùńc, òddzãkòwelë më sã za 
gòscënã i głodny nëkelë pòd dodóm.
„Ach, co to był za ślub…” Kò më z cotką na 
gwës gò tak zarô nie zabôczimë. Pòlskô je 
wialgô i szerokô – w kòżdi starnie są jiné 
zwëczi i përznã jinaczi lëdze żëją. Wiedno jô 
béł cekawi swiata i chcôł òbaczëc cos jinégò, 
ale terô ju wiém, że wszãdze je dobrze, ale 
doma nôlepi. Nawetka jak sã mô kòl se taką 
chcëwą cotkã jak jô.
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Nënkò!  
Wësoczé niebò spadłëch w piôsk sniéżk na délu
blónë dzecnëch lat zlimòwóné z kòżdégò
gòrzkò-krzésnégò „nié dzysô”, „nié terô”
Sztopającé gôrdzel 
(nié) na wiedno
klãczbã w pół na pich rozczidłą
niegwësno niosą
òbczas zelżë w pòstãpnym ju ùpôdkù
kòl wëgasłi cemnicë niedoszłégò szemarzënkù
w przédniã òczów tak teskno kòlbëcégò 
łaknącëch 
do niegò
le kògùm òn i jak pòzwac gò mòże
mionów jegò pëszno za bëlnym łiskającëch
skòpicą wiele
przeòbleczënk wielny merkã jegò tacowny stegnë 
na labùdowé pùstczi nibësamòstójnotë, abëmiłotë, quasibëcégò cygnącé
fòliowi miészk z gramã òdnëkaniô grëzlowaniégò wszelejaczich jiwrów
sklónô bùdla daniégò frijny sajdë w przódk dowsladë
bezwiedné gòdzenë kluczplatowëch czwiczënków rãczi mòcarza sécë
jaczi słowa nie rozmieje zgùbic do cebie
A sygnãło le
kòchac kòchanié kòchanim 

Klebbów Matis

Wiérztë
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Tatkù!
Nie bãdzë bezrëszną górą dalekòscë
Co le dôwô céniã dëtkòwégò bezpiekù
Na wałach szôlindżi zymkù młodotë
A twój stolemny òbjim 
Zagrożebno maklô cawnym całã
Wzmagô dërżenié knąpë żëcégò
Czej stojã w dole, dwigającë dwa malinczé òczenka nôdzeje na swiat mój cawny
I tak bë mie plażëło
Chòc le krëszëną spôdającégò òd niechceniô dubasa słowów
W flabã dostac
Wcyg za wiele 
 
Pierszi rozczarzënkù niskò spùszczonégò zdroku twòjégò knôpa
Nie bëło Cë òd pòkłonu namienioné 
Bëc prowadną lãpą wigùjącëch nóżk co hajduksają pò slësczim swiece jistnym glasce 
zëmòwégò wikù?
 
Płiwôsz le szotornicczim bôtã z alabastrową dzurą pò Mackòwim Mòrzim twòji chłop-
sczi buchë kapkòwaniô samégò se
W jaczi dlô mie placu w race zbiégô 
 

Rozrechunk 
To bëła cemnô, bezgwiôzdowô noc,
jaż mie straszno bëło jic
muszebną darżëcą jachtarsczich pitaniów 
jaczé rznął mie prost w pësk
nielusy piôsk ùszłégò czasu żëcégò
wëlôł mie jurzëcelską glaskã 
cepłégò jesz wcyg òleju z anisu
Na zmùrszałą młodotą flabã
òbczas bòżégò niewiodra 
séjającégò semiona charłãpnégò
w se zawzéraniô 
niepatrznégò slépcocha 
rechòwnika gwiôzdów 
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Tomôsz Fópka

Òdjimczi słowã

Maszina do nieba gëldzeniô

Gilkù, gilkù, niebkò
Niech kąsk spadkô deszczkù
Gilkù, gilkù, blónczi
Spią drewnã gòrącym...

Piérzkù, piérzkù, pierzna
Pòdgëldzkô cã përznã
Pajką zdżiblënową
Zaczichrotkôsz znôwù...

Jaż chmùrka czichniulknie
Na mòdrosck napôrzknie
Wòdulką pòkropkô
Kropelką sã wkùlknie...

Chwaszczëno, 
11 zélnika 2021 rokù, gòdz. 4.21 p.p.

Brómò ceglannô

Brómò ceglannô
Sostro kamianny dardżi
Dze mie prowadzysz?

Mdze to krok w przińdnosc?
W pòle ùbëtkù?
W las nôdzeji?

Zawòłô mie chto
Ga stanã wichlającë sã
W twòjim widze?
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Zatrzasną sã
Slôdë dwiérzëska
Niepòtrzebnëch słów?

Dzeckò cziwnie:
– Pòj, ju cã żdają
Z klôtką czasu

Z mùcą zabôczeniô
Z kòrkama staroscë
Aniołë sztëroskrzidłé...

A mòże smãtk
Na przegrzechã
Wiesołoscë żëcô?

Jidã.
Kò to wiedno
Jakùż bãdze...

Wejrowò, 
22 maja 2021 rokù, gòdz. 20.32

Majewé

Na majewé przëszlë lëdze
Òbstąpilë krziż
Czëc zdrowasczi w równy sztëdze
A marijny spiéw...
W przódk òdmôwiô gòspòdëni
Przëwtórziwô chùr
Òd pòszëdła, wòjnë, gòrzu
Niech òbarni Bóg...
Jesz Lëtaniô Loretańskô
Zmiłowaniów trój
Tej Mòdlëtwã zmówią Pańską
A Téfk – ani mùk...
Stanął z drodżi, zeza płota
Z cekawòscë zdrzi
Cëż sã w westrzódkù Eùropë
Dzeje w jegò wsy...
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Nie naléze w internetach
Dze bëlëca, charzc
Bë pòd Bòżą Mãką pòtkac
Lud kòl zberkù dnia...
Same złożëłë sã rãce
„Zmiłujce sã” rzekł
A môj dali lubkò nãcył
Tëch, co drogą szlë...

Chwaszczëno, 
17 maja 2021 rokù, gòdz. 21.34

Pòkrzëscaniskò

Wiedno wëżi sã spinô
Pòkrzëwa
Krzëwò na wid nalinô
Do nieba
Kamrôtczi wkół zôzdrostno
Scygają
Pò pùstakach wlezc prosto
Nie dają

Za scaniskã
Pòkrzëwin rôj
Zelono wëspòwiadac sã dôj!
Krówka bòżô
Wëpòsądzy
Żôgówczënë grzéchë òdpùscy...

A żlë za mùrã nick ni ma...?
Biéda...

Chwaszczëno,
26 lëpińca 2021 rokù, gòdz. 10.10 p.p.
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Tósz przed krómã

Zajacha karéta przed króm,
Cëż cebie, piesulkù mój, dóm? 
Bãdze to słodczé òblóné
Szôkòladowò na bruno?
Mòże dô mléczka w kartónżkù
Cobë napitkac sã zdążkôł?
Tószkùlkòwi, cobë zgrizkôł
Wladëjã gnôtków fùl miskã?
Pewno to mdze bąbelwòda
Cobë scyrzk ni mùszkôł rzëgac...?
Wiém! To mdze gwësno fùńt miãska!
Tak cos nie przińdze za czãsto...
Czej przëszła białka kùreszce
Ni mógł piesulk sã naceszëc,
Bò nôwikszô ba ùcecha
Tëpą swi pani pòrëchac...

Chwaszczëno, 
18 maja 2021 rokù, gòdz. 19.49

Wóz

Jedzemë?
Kòłoważama
Do rozchòdnégò
Dze przińdze wskazac:
Tądka abò nądka...
Rozdmùsze
Wiater – wanoga
Włosë òbczas jazdë
Swójsczim ridwanã
Łzów w òczë nanëkô...
Chto pòcygnie?
Do lécków sã dô
Przërzeszëc
Diszelkama sã òbjimnie
Wòzowima...

Kamiéń, 16 maja 2021 rokù, gòdz. 16.31
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Aniół

Aniół piãkno na mie zdrzi.
Jasny, cepłi ùsmiéwk… całi sã skrzi.
W dłudżi sëkni biôłi jak sniég, 
dërch je kòl mie – w noc i w dzéń.
Widzy dze jem, co robiã, z kim gôdóm – 
wiedno jidze ze mną razã pòd dodóm;
òd złégò bróni, pò cëchù dobré pòdpòwiôdô
le człowiek nié wiedno gò słëchô…
Cëchò depce i dërch zdrzi,
ò czim mësli, chto to wié.
Mòże rozmiszlô nad mòją dëszą,
czë przez te grzéchë do nieba jã wezną?
Dërch czuwô – nawetka czej jô spiã,
òn wcyg wzérô, mòdli sã.
Bòżi słëga na mie zdrzi,
nie òpùscy mie – jô wiém.
Czej Të wiarã w sercu môsz,
Bóg Cë drëcha taczégò dô.

Justina Pranszke

Wiérztë
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Deszcz

Nieba płacz òbmiwô zemiã
Wszãdze mòkro, słuńca ni ma.
Kropla za kroplą jednym cëgã spôdô w dół.
Leje corôz mòcni i cemno je wkół.
Wszëtcë  ùceklë przed deszczã do chëczi –
Deszcz pluszcze, wiater rëczi.
Të  stojisz w ti wòdze 
I wzérôsz dërch w niebò.
Tak piãkno… chòc corôz straszni wëzdrzi,
Spòkójno… chòc wiater dërch trzeszczi
I tak jak wiedno – je baro tajemno.
A Të stojisz, rozmislôsz i nic Ce nie zniechãcy.
Deszcz daje Cë mòc, mądroscë wiãcy.
W żëcym chòc biwô cãżkò,
Nie ùcekôj przed deszczã;
Bò tak jak kwiat rosce, czej dostónie wòdë,
Tak Të jes mòcniészi, czej wezdrzisz w taczé niebò.
To co wëzdrzi straszno – dobré wnôszô;
Czej przetrwôsz deszcze – zniesesz zëmã srogą.
Naùcz sã dostrzegac dobré w złim –
Bãdze Cë w żëcym wiele lżi.
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Aleksandra Majkòwskô

Bëtk w parchòwsczich 
stronach

Seriô ksążków ò przigòdach ricerza Bët-
ka i jegò drëszczi wieszczówczi Anë mô 
ju karno wiérnëch czëtińców. Pùblikacje 
Anë Gliszczińsczi z malënkama Aleksan-
drë Gliszczińsczi rôd czëtają dzôtczi (i jich 
starszi abò starkòwie) nié blós w Bëtowie 
i òkòlim, chòc to prawie tam dzeje sã akcjô 
wszëtczich donëchczasnëch dokazów. Òd 
pierszégò dokazu z tegò cyklu, to je „Bycio 
herbu Kasztan” (2017) rok w rok wëchòdzy 
smarą jedna ksążeczka. Bëłë to za régą: 
„Bëtk na zómkù w Bëtowie” (2018), „Bëtk 
na Gòchach” (2019) i „Bëtk w stëdnicczich 
stronach” (2020). Jak tej widzymë, bôjkòwi 
symbòl Bëtowa, zaczinającë òd swòjégò 
rodnégò miasta, òdwiedzywô rozmajité 
môle wkół niegò. Latos ùdbôł so òbezdrzec 
òkòlé Parchòwa, to je zemiã zwóną „mòdrą 
krôjną”. Skądka to pòzwa? Tegò téż dowiémë 
sã z ksążczi:
Bezgrańczną zelonosc parchòwsczich la-
sów przecynało wiele mòdrëch tôflów 
pòdługòwatégò sztôłtu. Kòl nich, nibë ble-
wiązczi, wiłë sã rzéczczi ze swòją machtną 
królewą – Słëpią. Co sztócëk wërôstałë górczi 
i ùrzmë, a niżi cygnãłë sã dolëznë. 
– Pò prôwdze mòdrô krôjna – rzekł mòcno 
zadzëwòwóny nym widokã Bëtk.
Tak jak w pòprzédnëch dzélach przigòdów 
zelonégò ricerza, téż w nônowszim dokazu 
mómë do ùczinkù z ùdałą próbą pòkôzaniô 
młodim czëtińcóm jich môlowi historii, tradi-
cjów, jãzëka, kùchni. A to wszëtkò, jak pisôł 
Daniél Kalinowsczi: „w fòrmie niepretensjo-

nalny pòwiôstczi ò jistotach, jaczé nie bùdzą 
zadzëwòwaniô ù dzecy1”.
Mòżemë wierã dodac, że je to swójny pro-
wadnik pò gminie Parchòwò, z jaczégò dzecë 
doznają sã czegòs ò snôżim krôjmalënkù – 
chòcle ò jezorach Maùsz, Żukòwsczim, Sumi-
no, Stropno i jinszich. Pòznają téż czekawé 
bùdinczi i òbiektë w parchòwsczich stronach, 
jak stôrô szkòła w Gôłcewie, dze dzysdnia je 
regionalnô jizba, abò ò nôstarszi w Eùropie 
wòdny elektrownie kòl Soszëcë. 
Czëtińcowie pòprzédnëch ksążeczków  
ò Bëtkù wiedzą ju, że w kòżdi z nich wôżny 
môl zajimô kaszëbskô kùltura. W nônow-
szim dzélëkù je òna przëtómnô jesz barżi jak 

1 D. Kalinowski, Opowiadać po bytowsku, „Pome-
rania” 12/2018, s. 57-59.
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Bëtk w parchòwsczich 
stronach

donëchczôs. Je tak chòcle dzãka przëbôcze-
niu czile pòdjimiznów, jaczé rozkòscérzałë 
kaszëbiznã w gminie Parchòwò:
I bëlno, że są dzysdnia lëdze, jaczi wcyg 
mają starã ò najã kùlturã. W ti gminie dze-
jało pôrã taczich òsób. Dzãka nim pòwstało 
karno „Mòdrôczi” z Parchòwa, co wiãcy jak 
30 lat rozsłôwiô Kaszëbë na rozmajitëch bi-
nach. Spiéwałë i tańcowałë téż „Mòdrôczczi” 
z Nôklë. Òkróm tegò piãkno rozbrzmiéwała 
kaszëbskô gôdka. Brzôd drãdżi robòtë dlô 
kùlturë wcyg je widzec – Ana ùcëchła na 
sztót. – Dzysô mòżemë téż leno wspòminac 
òsoblëwé interpretacje kaszëbsczi lëteraturë 
teatru „Dialogùs”. Równak teatralné tradicje 
gminë dali cygnie karno „Brzozôczi”. Kaszëb-
skô w tim parce bëtowsczi zemi bëła i je 
żëwô dzãka wiele lëdzóm – dodała.
Wôżnym dzélã ksążczi „Bëtk w mòdri krôj-
nie” je historiô zapadłégò zómkù i pòtkanié 
królewiónczi, jakô òd czasów Remùsa wcyg 
żdaje na kògòs, chto jã przeniese przez wòdã. 
Mòże kùreszce sã doczekô, a ji wëbôwcą 
mdze jaczis czëtińc abò czëtińczka dokazu 
Anë Gliszczińsczi?
Wô r t  p ò c hwa l ë c  téż  i l u st rato r kã  – 
Aleksandrã Gliszczińską, jakô je téż aùtorką 
projektu bëtowsczi pùpùlczi (maskòtczi), 
to je Bëtka. Ji dobré wëczëcé lëteraturë 
dlô nômłodszich òpisywôł wspòmnióny ju  
Daniél Kalinowsczi:
Nibë to nie je nick dzywnégò, że ksążkòwô 
pùblikacjô dlô dzecnégò òdbiércë miałabë 

prezentowac òbrazowé interpretacje wëda-
rzeniów, ale wiele razy biwô tak, że pòetika 
tekstu i malënczi prowadzą w rozmajité 
stronë. (…) Ilustratorka sparłãczëła dobrze 
òddóną dzecną perspektiwã przedstôwianiô 
swiata z kąsk kòmiksowim wëczëcym far-
wów i ekspòzycje pòstacje2.
Dlô tëch, co dopiérze bãdą zaczënac 
swòjã przigòdã z czëtanim Bëtka, wôrt 
pòdczorchnąc, że ùdbòdôwôczã ti serii ksąż-
ków je bùrméster Bëtowa Riszôrd Sylka. Jak 
rzekł, mô to bëc dofùlowanié promòcji mia-
sta jakno „gardu na Kaszëbach” i zôchãta do 
ùczbë rodny mòwë. Jô móm Bëtka nié tëli za 
ksążkã, jakô mdze promòwac najã maskòtkã, 
ale jakno pòmòcniczi materiôł do ùczbë 
kaszëbsczégò jãzëka – gôdô bùrméster. 
Nazwa przédnégò bòhatérë wzãła sã òd ri-
cerza Bëta, jaczi ùsadzył Bëtowò, a drëgô 
herojka – wieszczówka Ana – pòchòdzy 
z pòwiôstków aùtorczi, chtërna kôrbiła ò ni 
swòjim dzecóm.
Żelë chtos chce wicy doznac sã ò całim cyklu, 
mòże òbezdrzec dzélëk aùdicje „Lëteracczi 
ògródk, to je lëteratura bez ògródk” zrëch-
towóny przez Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie (https://
www.youtube.com/watch?v=KNBWeRh1tiY). 
A nôlepi bë bëło wzyc wszëtczé ksążeczczi 
Anë Gliszczińsczi do rãczi i przeczëtac dze-
cóm.

2 Tamò.

„Lëteracczi ògródk, to je lëteratura bez ògródk”. Òd lewi: Zuzana i Ana Gliszczińsczé
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Òlga Kùklińskô

Jak na fronce

Pierszi lëdze wedle ùdbë Stwórcë miesz-
kelë w rajsczim ògrodze i mielë wszëtkò 
na wëcygniãcé rãczi – nôlepszi brzôd 
i warzëwa, bez niżódny robòtë. I żebë nié 
fest nieòdpiartô chãc zeżarcô jednégò 
czerwònégò jabka bez jakąs białkã, mòże 
i më bë tak fejn mielë do dzys, chto wié… 
Nen pierszi grzéch òbżérstwa do dzysô 
lëdzóm cãżi. 
Pò tim wszëtczim Wszechmòcny doznôł sã, 
że z lëdzama nie mdze Mù tak letkò szło jak 
mëslôł i do żëcô w tim snôżim ògrodze òni 
sã wierã nie nadôwają. Tej lëdze mùszelë so 
òdtądka radzëc na jinszi, mni bòkadny zemi, 
a nie bëło to taczé prosté. Chto mô ògród, 
ten wié, że to je cãżkô robòta i ò tim jô pra-
wie chcã Wama rzeknąc. Żebë so tuwò na 
zemi wëszëkòwac taczi prôwdzëwi rajsczi 
ògród, człowiek mùszi czasã przeńc bez 
prôwdzëwé piekło – i czëje sã tedë jak żôł-
nérz na fronce. Dlôcze? Zarô sã dowiéta.
Dotądka mie sã zdôwało, że sygnie cos na 
zymkù w zemi pòsadzëc abò wësôc, kąsk 
pòlewac pòdléwôczką i òb lato mòżna ju cos 
zebrac. Jô mia taczé dzecynné wëòbrażenié. 
Jakô jô bëła głupô! W tim scwierdzenim 
ùgwësnił mie wùja Zbiszk – nôwiãkszi 
ògrodnik w całi naji familie – prôwdzëwi 
aùtoritet w ti témie.
Czej òn sã dowiedzôł, że jô chcã miec swój 
ògródk, ùdbôł so mie wëszkolëc. Jô jaczés 
fakùltetë móm i wedle mie, jeżlë cos mie 
dotądka fejn rosło w skrzëni na balkónie, tej 
i ùrosce w zemi w ògrodze, le wùja Zbiszk 
béł jinszégò zdaniô. Na zôczątkù, czësto jak 
Napòléón, przedstawił mie całą taktikã dzeja-

Gôdka, jakô òbczas latoségò Wielewsczégò Turniéru Gadëszôw dobëła 
pierszi môl w kategórii m. Hieronima Derdowsczégò

niô – wësmarowôł na papiórze zôgónë – jak 
w wòjskù – co do centimétra: z jedny stronë 
móm miec gùrczi, z drëdżi strónë piotrëszkã, 
dali cëbùlã, salôtã, radiskã, paprikã, szabel-
bón, dil i marchew. Kòchóny wùja rozpisôł 
mie strategiã na czile miesąców w przódk, 
a bëło to dzes w stëcznikù. 
W tim placu wôrt je wspòmnąc ò ògrodowim 
kalãdôrzu, bò wszëtkò w ògrodze trzeba 
robic wedle fazów miesąca. Dlô białków 
to dëcht nie je nic nowégò, kò më stalata 
żëjemë w taczim miesącowim cyklu, rów-
nak to nie je wszëtkò – jô sã mùsza téż 
naùczëc wszëtczich lëdowëch mądrosców 
sparłãczonëch z ògardowizną, a Kaszëbi kąsk 
tegò mają. Wùja wcyg mie przepitôwôł:
– Gbùr bez kalãdôrza, to jak ksądz bez…
brewiôrza. Dze gbùr je zgniłi, tam… je zemia 
zgniłô. Chto nie seje, nie brónëje, lëchò sã… 
czëje – i tak dzéń w dzéń.
Kùńc kùńców pò tëch drãdżich nôùkach jô 
bëła przërëchtowónô, żebë cos na zymkù 
w zemi pòsôc. A wùja chòdzył tedë jak ge-
nerôł, dozérającë, czë jô gò richtich bëlno 
słëcha i prawił:
– Terô rëchtuj sã, białeczkò, do wòjnë.
Wòjna?! Jakô wòjna? Mni wiãcy w maju jô 
zrozmiała, ò co wùjowi pò prôwdze szło. 
Czej pierszé roscënë wëlazłë z zemi, za nima 
przëlazło téż całé cëzé wòjskò: mrówczi, 
smôrszcze, chrąszczele i wąsewnice. Salôtã 
zeżarłë mie smôrszcze, semiona marchwi 
wëniosłë mrówczi, jedna za drëgą, dali do 
atakù rëchtowałë sã chrąszczele, a na kùńc 
òstôł nôcwiardszi procëmnik – toczk. Ta-
czé to môłé, nibë slepé, a równak nié do 
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przemògniãcô! Kùli jô sã naczëtała ò roz-
majitëch hùmanitarnëch(!) metodach bi-
ôtczi z tima gòscama… I nick! Rôz nawetka 
jednégò toczka jô wëniosła bez drogã do 
sąsôda na pòle, w nôdzeji, że òn nie wrócy. 
Widzec nie béł òn sóm, bò na drëdżi dzéń 
w òdwece jegò familiô mia mie skòpóné 
wszëtczé zôgónë – to wëzdrzało czësto jak pò 
jaczim bómbòwim atakù. Jaczé móm wnio-
sczi z ti bitwë? Wôrt je miec w ùwôżanim 
kòżdégò procëmnika, chòcbë béł òn môłi 
i slepi, bò to je leno kamùflôż. 
Kòżdi w ògrodze chce bëc dobiwcą i jô to 
rozmiejã, dlôte ta wòjna nigdë sã nie skùńczi. 
Rôz dobiwają wąsewnice w kapùsce, rôz 
jô – i tak wiedno. Je to robòta dlô lëdzy 
ò mòcnëch nerwach. Jidzesz reno i nie wiész, 
chto mdze pierszi, të czë skórcë na wiszni. 
Mie sã zdôwô, że robòta w ògrodze to je na-
wetka taczé ùwiązanié. Nôprzód cos sejesz, 
dali chòdzysz i dozérôsz, czë rosce, czasã na-
wetka gôdôsz z tima roscënama, pò tim sã 
martwisz kòżdą blónką na niebie, żebë grôd 
lëstków nie pòtłukł, a czej jedzesz na ùrlop, 
zwònisz dodóm i nie pitôsz pierwi, cëż je czëc 
w chëczë, leno czë chtos pòdlôł gùrczi, a tak 
pò prôwdze to nôlepi nigdze nie jedzesz na 
ùrlop – doch të ju môsz swój rajsczi ògród! 
Je tu chtos taczi, co sã barżi martwi ò gùrczi 
nigle ò swòjégò chłopa. Ni ma?
Jô znóm taczich lëdzy, co bez ògród bëlëbë 
sã wnetka rozeszlë. Jo. Białka pòjacha 
z chłopã do wiôldżégò krómù z rozmajitima 
roscënama i trafia apartny òkôz krzeszni, 
leno drzéwkò miało ze dwa métrë i z biédą 
wlazło do aùtoła, a dlô chłopa ju placu nie 
sygło. Tej chłop rzekł do swòji białczi: 
– Abò krzesznia, abò jô, wëbierôj!
Białka pò prôwdze ni mia jiwru z wëbierkã: 
– Ale chłopkù, nie gòrzë sã, kò drzéwkò no-
gów ni mô, samò dodóm nie przińdze, a të 
rôz, dwa, te piãc, në mòże szesc kilométrów 
przeńdzesz – i… òdjachała, a chłop widzôł 
leno wietewczi òd krzeszni na jegò placu. 
Widzyta, to je dopiérze miłota i pòswiãcenié. 
Wùja mie gôdôł téż, że òglowò to prawie 

chłopi barżi ambicjonalno pòdchôdają do 
ògrodowi robòtë. Na przemiar dlô nich 
miara ùchòwónëch gùrków, baniów czë to-
matów mô wiôldżé znaczenié. Je wiedzec, 
jim wiãkszi brzôd, tim chłop je barżi bùszny 
i mòże sã pòchwalëc przed sąsôdama:
– Józwa, widzôł të latos mòje gùrczi? Taczééé 
dłudżé!
– A të, Władis, widzôł mòje banie? Taczééé 
wiôldżé!
Jo, taką gôdkã je czëc òb lato midze sąsôda-
ma.
Jednégò jô jem gwësnô. W ògrodze ni ma 
czasu na jimrã. Wiedno cos sã dzeje. Reno 
je biôtka ze smôrszczama, w dzéń z tocz-
kama, òb wieczór z mëgama, czësto jak na 
fronce, le na kùńc ti cãżczi robòtë je i nôd-
groda. Czej w zëmã sadnã so przë kòminkù, 
wëpijã sok z włôsnëch malënów, zjém swòje 
gùrczi, tej so pòmëszlã: „Jem bùsznô! Móm 
dobëté nad mrówkama, toczkama, mëga-
ma, wąsewnicama i pòdgrizkama”. I wiéta, 
co? Mòże prawie ò to Stwórcë szło, czej nas 
przegònił z raju? Żebë nama w żëcym nic za 
letkò nie przëszło, bo jeżlë më sa przë czim 
fest narobimë, zmarachùjemë, tej to wszëtkò 
lepi szmakô. Nie je to tak? Na kùńc wôrt je 
przëbaczëc snôżą kaszëbską wiérztã Jerzégò 
Łiska:

Mój môłi ògródk 
To je sztëczk raju, 
W chtërnym nalézesz wszelejaczi brzôd.
Mój môłi ògródk 
Snôżi sztëczk raju, 
Kòżdi bë nalezc sã chcôł tu rôd. […]
Mój môłi ògródk – 
Môłi sztëczk raju. 
W nim człowiek mòże zabëc wnet,
Że wiele zła je
W swiece i w kraju,
Czej ùzdrzi snôżi w ògródkù brzôd. 

Widzyta, mòżna żëc w raju téż tu, na zemi, 
leno wôrt wiedzec, że nie je to żëcé dlô zgni-
łëch lëdzy. 
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Brawãdë to tekstë, jaczé mają za cél m.jin. 
ùbòkadnic żëcé młodëch lëdzy, rozwinąc jich 
zòbrazënã, rozëmienié swiata i emòcje. Jak 
pòdczorchiwają znajôrze tego ôrtu lëtera-
turë, jich cësk na dzecy je tak stolemny, bò 
mają bôczenié na prôwdzëwą psychiczną 
i emòcjonalną stojiznã dzecka, pòmôgają 
mù w zrozmienim mãczącëch gò konfliktów, 
pòwôżno pòdchôdają do jiwrów, jaczé prze-
żiwô, i pòdôwają przëmiarë jich rozrzesze-
niô1.
Taczé brawãdë ùsadzywelë (i robią to do dzy-
sô) téż Kaszëbi. Zapisywelë je m.jin. Florión 
Cenôwa (pierszé w Xążeczce dlo Kaszebov), 
Friedrich Lorentz, Òto Knoop (pò niemieckù), 
a pò wojnie chòcle Alojzy Nôdżel. Wiôldżi 
zbiér taczich tekstów  béł pùblikòwóny w la-
tach 1908-1912 w pismionie „Gryf”2, dze ju 
òd pierszégò numra òstôł wëapartniony dzél 
„Z niepisanej literatury kaszubskiej”. 
Te brawãdë miałë w se wiele mòtiwów, jaczé 
bëłë i są wëzwëskiwóné do dzysô w kaszëb-
sczi lëteraturze. Nôbarżi znóną je tu wierã 
historiã królewiónczi, chtërna chce bëc prze-
niosłô do zaklãtégò zómkù, jaką ùwiecznił 
w swòjim romanie „Żëcé i przigòdë Remùsa” 
Aleksander Majkòwsczi. Wiele je w tëch 

1 B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne. O znacze-
niach i wartościach baśni, Warszawa 1985.
2 Brawãdë te òstałë wëdóné w ksążce: Bajarz 
kaszubski. Bajki z „Gryfa” (1908-1912), przër. 
do drëkù J. Bòrzëszkòwsczi, Wejherowo-Gdańsk 
2005.

Aleksandra Majkòwskô

Bracynowie Grimm  
pò kaszëbskù

brawãdach pòstacji z kaszëbsczi mitologie 
i demónologie, jak chòcle krôsniãta, stolemë, 
czarzélnice i jiné. Ò znaczenim tego gatënkù 
bëłë na Kaszëbach kònferencje, pò jaczich 
òstałë nama wôrtné pùblikacje, jak wezmë 
na to: „Materiały ogólnopolskiej sesji nauko-
wej pt. Świat bajek, baśni i legend kaszub-
skich (7-8 VI 1976)”3 abò „Bajki, legendy i po-
dania kaszubskie – dawniej i dziś. Materiały 
pokonferencyjne”4. Redaktór drëdżi z tëch 
ksążk – Duszan Pażdżersczi mô téż swój ùdzél 
w rozkòscérzanim najich brawãdów bùten, 
òsoblëwie w Serbii, dze dzãka jego robòce 
wëszła „Kašupske narodne pripovetke”5, jakô 
miała ju dwa wëdôwczi. 
Wôrt je pòznawac naje kaszëbsczé bôjczi 
i pòwiôstczi, a na gwës wôrt je czëtac dze-
cóm. Wcyg równak do młodëch Kaszëbów 
barżi przemôwiają – chòcle za sprawą bët-
noscë w rozmajitëch mediach – brawãdë 
z jinëch dzélów swiata, a westrzód nich 
przédno dokazë spisóné przez Jakùba i Wil-
helma Grimmów. Je to – òkòma Biblii prze-
tłomaczony przez Môrcëna Lutra – nôbarżi 
znóny ùsôdzk niemiecczi kùlturë, wpisóny 
w 2005 r. na Swiatową Lëstã Kùlturowi 
Spôdkòwiznë UNESCO, Memory of the 
Word6. 

3 Wejherowo 1979.
4 Gdańsk-Wejherowo 2016.
5 Beograd 2010.
6 Wicy ò znaczenim brawãdów Grimmów  
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Pierszi wëdôwk brawãdów Grimmów ùkôzôł 
sã w 1812 rokù. Tak wëdôwca, jak i czëtiń-
cowie chcelë, żebë ksążkã dac smarą jakno 
dokôz dlô dzecy, tej Wilhelm Grimm przero-
bił je na bôjczi. Òd te czasu zaczãła sã „ka-
riera” tëch ùsôdzków, jaczé pòznôwelë téż 
Kaszëbi, chòcle za sprawą ùczbów w prësczi 
szkòle, dze ne brawãdë bëłë czãsto czëtó-
né. Jich cësk je téż widzec we wiele najich 
pòwiôstkach, chòc colemało òstałë òne do-
pasowóné do kaszëbsczich warënków żëcô 
i wrazlëwòtë. Długò równak jesmë mùszelë 
żdac na mòżlëwòtã czëtaniô wikszi lëcz-
bë brawãdów bracynów Grimm w najim 
jãzëkù. W slédnym czasu bëłë pùblikòwóné 
w „Stegnie” pòjedinczné przełożënczi Piotra 
Cëchòsza („Sztërzej mùzykańcë z Brémë”, 
„Pasturk”), ale wnet do czësta szła w zabët 
robota Jirénë Hirszowi, jakô tłomaczëła na 
kaszëbsczi cziledzesąt dokazów i drëkòwała 
je w „Gazéce Kartësczi” na spòdlim pòlsczégò 
wëdôwkù z 1982 r. (przełożënk Emilie Bielic-
czi i Marcela Tarnowsczégò). Tekstë te bëłë 
òd lat baro drãdżé do nalezeniô i brëkòwałë 
dopasowaniô do dzysdniowégò pisënkù. Na 
szczescé w 2020 r. Jiréna Hirsz pòtkała sã 
z direktorką Kaszëbsczégò Mùzeùm w Kar-
tuzach Barbarą Kónkòl i pòprosëła ò pòmòc 
w wëdanim całégò zbiéru brawãdów 
Grimmów. Przepiselë i pòprawilë je Dark 
Majkòwsczi z Agatą Grénwald, malënczi 
przërëchtowała Magdaléna Barganowskô-
Òlbrës (pòl. Olbryś), wstãp napisała i całoscë 
pilowała Barbara Kónkòl, a biogram tłomacz-
czi przërëchtowa Wanda Lew-Czedrowskô. 
Ksążka ùkôże sã jesz latos, a më bédëje-
më czëtińcóm „Stegnë” ju terô jednã  
z brawãdów bracynów Grimm pò kaszëbskù. 
Wôrt je pòznac, bò jak napisała Jiréna Hir-
szowô przed swòjim pierszim tłómaczenim 
w „Gazéce Kartësczi”: „Bôjczi i pòwiôstczi 
to piãknô lëteratura. Chcemë jã pòznac 

w Pòlsce i na swiece w: E. Pieciul-Karmińska, Pol-
skie dzieje baśni braci Grimm, https://www.ejour-
nals.eu/pliki/art/2996/

w jãzëkù kaszëbsczim. Chcemë ùżëczëc  
najim dzecóm tegò piãknégò bôjkòwégò 
swiata, bò w nim dzeją sã wszelejaczé i roz-
majité cëda. Bôjkòpisowizna je bògatô, w ni 
mòżna nalezc to, czegò nóm felëje w żëcym, 
dlôte namôwióm  do czëtaniô ti piãkny lëte-
raturë”.

Ò rëbôkù i jegò białce
 
Żił sobie gwësny rëbôk ze swòją białką. 
Mieszkelë w zapôdający sã ju lepiónce, nad 
samim mòrzã. Kòżdégò dnia rëbôk sôdiwôł 
kòl brzegù wòdë i wądkòwôł rëbë. 
Jednégò dnia pò dłudżim wzéranim w nã 
czëstą wòdã, narôzkù ùzdrzôł złotą ribkã, 
zawieszoną na hôczëkù jegò wądczi. Zarô 
jã wëcygnął, a tej òna òdezwa sã lëdzczim 
głosã: 
– Dobri człowiekù, wpùscë mie nazôd do 
wòdë, kò jô doch nie jem zwëczajną rib-
ką jakno widzysz, leno zaczarowónym 
królewianã. Co tobie z tegò przińdze, że 
mie zabijesz? Gwës nie mdã tobie szmaka. 
Në tej wpùscë mie chiże do wòdë i dôj mie 
òdpłënąc. 
– Ju dobrze, dobrze – rzeknął rëbôk – jô tec 
nie zabijã rëbë, chtërna gôdô lëdzczim głosã. 
Ale tuwò sã wierã jaczés czarë dzeją. 
Tedë wądkôrz wpùscył rëbã nazôd do wòdë, 
a òna zarô pòszła na dno, a pò sobie òstawia 
krwawi szlach. 
Rëbôk pòlôzł z pùstim kòszã dodóm, do swòji 
białczi. 
– Cëż to? – rzekła rëbôczka. – Të môsz pùsti 
kòsz? Czë të chłopie dzysô dëcht nick jes nie 
ùłowił? 
– Nick jem nie złowił – mrëknął rëbôk. – Zła-
pôł jem leno jednã złotą ribkã, ale òna mie 
rzekła, że je zaczarowónym królewianã, tej 
téż wpùscył jem jã nazôd do wòdë. 
– Jak to!? Të jes wierã letczi. A mòże òna 
bë cë jaką nôdgrodã za to dała? – spita sã 
rëbôczka. 
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– Nick òd ni jem nie dostôł. A czegò to jô bë 
miôł òd ny ribczi żãdac? Białkò, jô ni móm 
nick do chceniégò. 
– Alaże – zawrzeszcza białka. – Të doch wiész, 
że nama wiele felëje. Ni mógł të chłopie 
òd ribczi prosëc nowégò bùdinkù? Kò më 
mieszkómë w ti glëniónce, w nym strasznym 
brëdze i smrodze. Biôj drawò jesz rôz nad 
mòrze i przëwòłôj jã. Rzeknij ribce, że të 
chcesz òd ni dostac w nôdgrodã pòrządny 
i widzałi bùdink. 
– Cëż të kòbiéto taczégò zôs wëmësla? Jô ni 
móm tam pò co jic, dôj mie pòkù – òdrzekł 
rëbôk. 
– Co të gôdôsz? – wrzeszcza białka. – Të doch 
wiész, że na ribka tobie zawdzãczô żëcé, tej 
na gwës to dlô cebie zrobi. Môsz zarô tam 
jic – doda. 
Rëbôk nie chcôł sã z białką sztridowac, tedë 
z mùszu pòlôzł nazôd na sztrąd mòrza, chtër-
no terô bëło ju pòcemniałé i zamąconé. 
Rëbôk stanął nad wòdą i zawòłôł: 
– Złotô ribkò, złotô ribkò, bãdzëże tak dobrô 
i ùsłëchôj mòjégò wòłaniégò. Mòja kòbiéta 
mie tuwò nazôd wësła, żebë të zjisca ji dzyw-
né zachcéwajczi. 
Na brzeg przëpłënãła złotô ribka i sã spita: 
– A jaczé chcenié mô twòja białka? 
– A jenë, ribkò – òdrzekł biédny rëbôk. – Òna 
ju nie chce mieszkac w lepiónce, leno chce 
miec wiôldżi piãkny bùdink, a të môsz to ji 
dac w nôdgrodã za ùretowanié żëcégò tobie. 
– Jidz tedë nazôd dodóm – cëchò rzekła rib-
ka. – Bùdink ju môta. 
A czej rëbôk przëlôzł dodóm, ùzdrzôł, że na 
môlu stôri lepiónczi stoji piãkny bùdink, a kòl 
negò bùdinkù sëszą sã sécë, a przed dwiérza-
ma na łôwce sedzy bùsznô jegò białka. 
– Nëże, pòj sã, òbaczë, czë tak nie je lepi? – 
smia sã rëbôczka. 
W tim bùdinkù béł dómk, paradnô jizba 
i wiôlgô kòmòra, gdze kòżdi miôł swòje leże. 
Bëła téż kùchniô i kùchniowô kòmòra i czile 
nôpòtrzébniészich i piãkno pòùstawionëch 
strzébrnëch, cënowëch i mòsągòwëch stat-
ków. 

Kòle bùdinkù béł snôżi ògródk, pełny 
kwiôtków, ògardowiznë i brzadu, a bùten 
na pòdwòrzim krążëło wiele ptôszëznë 
i domòwi chòwë. 
– Zdrzë le – gôdô rëbôczka. – Czë cë sã wi-
dzy? 
– Ale jo – rzecze rëbôk – mëszlã, że mdzemë 
ju tak żëlë w zadowòlenim i spòkòju. 
– Ò tim jesz pògôdómë – rzekła białka. 
Zjedlë wieczerzã i szlë spac. Tak pò tidzeniu 
rëbôczka rzekła: 
– Słëchôj le chłopie, nen bùdink, nen ògród 
i to pòdwòrzé razã z chòwą to wszëtkò je dlô 
mie dërno za mało. Na złotô ribka mògłabë 
nama dac wikszi bùdink. Jô chcã mieszkac 
we wiôldżim, widzałim i mùrowónym zómkù. 
Tedë starëchù biôj nad mòrze i zażãdôj òd 
ribczi piãknégò zómkù. 
– A jenë, białkò, co tobie przëszło do tegò 
twòjégò łba? – rzeknął rëbôk. – Kò nen 
bùdink je dosc wiôldżi dlô naju, cëż më 
dwòje mdzemë robilë w zómkù? 
– Nie gadôj tëli, dôj so pòkù – szkalowa gò 
rëbôczka. – Jidz leno do rëbë i òbôczisz, że 
òna zjiscy mòje żądanié, dô mie to, co jô 
chcã miec. 
– Nié, kòbiéto – rëknął chłop. – Mómë ju 
nôdgrodã i nijak ni mòżemë wicy chcec. 
Òbôczisz, że to rëbã rozgòrzi. 
– Alana! Cëż të gôdôsz? – sztridowa sã biał-
ka. – To doch ji nie zrobi żódnégò kłopòtu. 
Nëże, jidzże ju! 
Co biédny rëbôk miôł robic? Zajiscony 
i zasmùcony pòczurpôł na sztrąd mòrza. Tim 
razã wòda bëła jesz cemniészô i mãtniészô 
jak przódë, leno wiéchrzëzna mòrza wcyg 
jesz bëła spòkójnô. 
Rëbôk stanął przë brzegù i wòłôł: 
– Złotô ribkò, złotô ribkò, bãdzëże tak dobrą 
i wësłëchôj mòjégò wòłaniô. Mòja białka mie 
tuwò nazôd wësła, żebës të zjisca ji dzywné 
zachcéwajczi. 
– A czegòż to òna zôs chce, na twòja białka? 
– A jenë – wzdichnãło chłopiskò – na mòja 
głupô kòbiéta chce ju mieszkac we wiôldżim 
piãknym zómkù. 
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– Nëkôj nazôd – rzekła ribka. – Białkã 
spòtkôsz przed pałacã. 
Rëbôk pùscył sã dodóm. Zdzëwił sã, bò na 
môlu bùdinka ùzdrzôł wiôldżi zómk, a przed 
trapama czeka jegò białka. 
– Pòjle tu chłopie i òbezdrzë to wszëtkò! 
– wòła. Wlezlë nôprzódka do wiôldżégò 
dómù, gdze pòdłoga bëła z prôwdzëwégò 
marmùra. Tam jich przëwitało całé karno 
służbë i parobków. Òni to z całą pòkórnotą 
òtmikelë przed nima cãżczé dwiérze do ji-
nëch bògatëch jizbów. Tam dopiérze bëła 
bògatô rozpacha. Tegò sã nie dô òpisac. 
Scanë bëłë òbité drodżim jedwôbnym sztofã, 
stółczi, stołë bëłë z prôwdzëwégò złota, lãpë 
z kriształu, a na pòdłogach leżałë drodżé 
wëscélôczi. Stołë ùdżinałë sã òd bëlny jôdë 
i nôlepszégò picégò. Na tëłach zómczësz-
cza bëła szerokô droga, a zarô dali gòscyńc, 
chléwë z rasowima kòniama i òbòrë pełné 
zortowëch krowów. Òd zómkù hénë dalek 
cygnãłë sã piãkné ògrodë i wiôldżi brzadow-
nik, i baro snôżi ògard, a w nim skôkało i har-
cowało czile rozmajitëch môłëch i wiôldżich 
zwierzãt. 
– Wejle – rzekła rëbôczka – czë to wszëtkò 
tuwò nie je paradné i pëszné? 
– Ale jo – òdrzekł chłop – jô chcã, żebë ju tak 
òstało. Chcemë żëc tuwò, na tim zómkù, dali 
w spòkòju i zadowòlenim. 
– Ò tim jesz pògôdómë – òdezwa sã bùsznô 
rëbôczka. 
Drëdżégò dnia pierszô òdeckła białka. Béł 
ju widny dzéń, a za òknama mòżna bëło 
ùzdrzec snôżi nieòbjimny widzënk. Nen wëz-
drzatk czekôł leno na malôrza. 
Rëbôczka bùdza chłopa:
– Zazdrzë leno bez òkno, a òbôczisz w ti 
òbéńdze same piãkné cëda. Jak të mëslisz? 
– gôdô białka. – Mòże më mdzemë królama 
ti krôjnë? 
– Co zôs tobie chòdzy pò twòjim głupim łbie? 
– wrzeszczôł rëbôk. – Jô nijak nie chcã bëc 
królã. 
– Të głëpkù – smia sã kòbiéta – jeżlë të nie 
chcesz bëc królã, to jô nim bãdã. Biôj do 

rëbë i to ji rzeknij. 
– Nié – wrzasnął rëbôk – jô ni mògã prosëc 
ribczi, że të chcesz bëc królã. 
– Jidz i rób, co cë kôżã. 
Chłop pòsztupôł do ribczi, chòc wiedzôł, że 
to robi nieprzënôleżno. Czedë przëlôzł nad 
mòrze, ùzdrzôł, że òno bëło zbôłdowóné, 
a szarawòczôrné wałë biłë mòcno ò brzég. 
Rëbôk stanął kòl wòdë i cëchò wòłôł: 
– Złotô ribkò, bãdzëże tak dobrô i ùsłëchôj 
mòjégò wòłaniô. Mòja białka mie tuwò na-
zôd wësła, żëbë të zjisca ji żądanié! 
– Czegò òna znôw chce? – spita ribka. 
– Mòja złotô ribkò – wzdichnął rëbôk. – Na 
mòja naczidłô białka chce òstac królã. 
– Në tej biôjże dodóm – gôdô ribka. – Òna 
ju je królã. 
A czedë chłop przëszedł nazôd, ùzdrzôł baro 
wiôldżé òbmùrowóné zómczëskò z wësoczi-
ma wieżama. To béł prôwdzëwi pałac. Przed 
wrotama stojała wachta, a na pałacowim 
placu paradowa ùrma wòjska. A czej rëbôk 
wlôzł bënë, ùzdrzôł, że wszëtkò tam bëło 
z prôwdzëwégò złota i biôłégò marmùra. 
We westrzódkù trónowi zalë bëło zéńdzenié 
całégò dwòru, a jegò białka sedza bùszno na 
wësoczim tronie, chtëren téż béł całi ze zło-
ta. Na głowie mia złotą kòrónã. W rãce trzi-
ma berło, wësadzoné wësokwôrtnyma ka-
mieniama. Z lewa i z prawa stojałë dwòrowé 
damë, pò szesc z kòżdi stronë. 
Skamiałi rëbôk òdezwôł sã: 
– Wejle! Të pò prôwdze jes królã? 
– Jo – òdrzekła napùżwiałô białka – jô jem 
królã! 
Rëbôk długò sã ji przëzérôł, ny swòji białce, 
i kùreszce rzekł: 
– Alaże, jaczé to wszëtkò je bëlné, piãkné 
i widzałé, a do te të jesz jes królã. Tuwò dze-
ją sã jaczé czarë? Në, terô niczegò wicy ju 
prosëc ni mòżemë. Mómë wszëtkò, czegò 
dësza zapragnie. 
– Ò nié! – òdpòwiôdô rëbôczka. – Mie sã ju 
sprzikrzëło bëc królã, tedë terô jô chcã bëc 
césôrzã. 
– Alana! Të naczidłô babò, co të wëgadëjesz, 
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chcesz òstac césôrzã? – zawòłôł rozgòrzony 
rëbôk. – Tegò gwës ribka nie zrobi, a jô ni 
mògã ji tegò nakazac, kò césôrz je jeden na 
całi krôj i rządzy wszëtczima królestwama, 
tec rëba ni mòże zrobic z cebie césôrza. 
– Co të gôdôsz? – zarô mie jidz do rëbë. Òna 
pòtrafia zrobic ze mie króla, to mòże téż zro-
bic i césôrza – zawrzeszcza ùrzasnô białka. 
Biédny rëbôk béł zmùszony jic do ribczi, chòc 
wiedzôł, że to dô lëchi kùńc. Miôł przeczëcé, 
że tu czaji sã jakòs przegrzecha. A czedë 
przëczurpôł nad mòrze, ùzdrzôł, że òno bëło 
jesz barżi zbôłdowóné jak òstatno, dëcht 
czôrnô i strasznô wôłnica tłëkła ò sztrąd. 
Rëbôk dostôł strach, ale stanął kòl wòdë 
i cëchùtkò ribkã wòłôł: 
– Złotô ribkò, złotô ribkò, bãdzëże tak dobrô 
i ùsłëchôj môjégò wòłaniô. Mòja białka mie 
tuwò nazôd wësła, żebë të zjisca ji żądanié! 
– A czegò to òna jesz òde mie chce? – spita 
sã rëba. 
– Przeprôszajã cã ribkò – rzekł rëbôk – leno 
na mòja ùpiartô białka chce bëc césôrzã. 
– Biôj do ni, bò òna ju nim je – òdpòwiedza 
rëba. 
Czej rëbôk przëlôzł nazôd dodóm, dozdrzôł, 
że nen pałac je jesz wikszi i je całi ze sklącégò 
biôłégò marmùra, przëòzdobiony alabastro-
wima sztaturkama dobrónyma wedle sztôł-
tu i farwë. Bënë pałacu bëło taczé bògactwò 
i takô pësznota, jaczi żódné òkò jesz nie wi-
dzało. A bùten przed pałacã maszerowelë 
żôłnérze. To cwicza wòjskòwô òrkestra. Na 
wiôldżim zómkòwim pòdwòrzim ùwijała sã 
ùrma grafów i barónów. To ti mòżny lëdze 
bëlë słëgama césôrza. Przed rëbôkã òtemklë 
dwiérze ze złota i z wiôlgą paradą zapro-
wadzëlë gò do trónowi zalë. Tam dopiérze 
ùzdrzôł swòjã białkã. Sedza wësok na złotim 
tronie. Na głowie mia kòrónã wësadzoną 
diamańtama, brilantama, szmaragdama. 
W jedny rãce trzima berło, a w drëdżi jabkò. 
To bëłë znaczi bezgrańcowégò panowaniô. 
Pò ji òbëdwùch stronach stojelë heroldo-

wie, a przed samim tronã stojelë ksążãta 
i grafòwie. 
Biédny rëbôk sã spitôł: 
– Białkò, czë të pò prôwdze jes césôrzã? Czë 
to, co jô tuwò widzã na mòje òczë, mòże bëc 
prôwdzëwé? To doch ni mòże bëc. 
– No, no – rzekła białka. – Terô le słëchôj, 
jô chcã bëc jesz papieżã, jidz do rëbë i to ji 
rzeknij! 
– Białkò, co të wëgadëjesz! – zawòłôł rëbôk. 
– Tec të ni mòżesz bëc papieżã, kò òn doch 
je leno jeden na całi chrzescëjańsczi swiat, 
jem gwës, że z cebie rëba nie zrobi papieża. 
– Chłopie – zaczã szkalowac rëbôczka. – Të 
mie nie jidz procëm, bò to sã mòże lëchò 
skùńczëc. Zarô nëkôj do złoti rëbë i pòwiédz 
ji, że jô jesz dzys chcã bëc papieżã. Drawùj 
mie chùtkò i słëchôj, co jô tobie jakno césôrz 
rozkazëjã – wrzeszcza. 
– Mój Bòże, do czegò to dóńdze – jiscył sã 
chłop, leno zmùszony pòczurpôł nad mòrze. 
Niebò zacygało sã czôrnyma chmùrama, zro-
biło sã cemno. Wiater dmùchôł z całi mòcë, 
a mòrze bëło tak straszno zbôłdowóné, jaż 
wëwrôcałë sã rëbacczé kùtrë i bôtë. 
Rëbôk dostôł strach, całi pëtlowôł, ale 
nieprzëtómny stanął nad wòdą i ribkã 
przëwòłiwôł: 
– Złotô ribkò, złotô ribkò, bãdzëże tak dobrô 
i ùsłëchôj mòjégò wòłaniô. Mòja białka mie 
tuwò nazôd wësła, żebë të zjisca ji żądanié! 
– Në, a czegòż òna znôw chce? – spita sã 
ribka. 
– A Bòże – wzdichnął rëbôk – òna chce bëc 
papieżã. 
– Rëbôkù, jidz dodóm – rzekła. – Twòja biał-
ka ju nim je. 
A czej rëbôk wrócył, òbôcził wiôldżi kòscół 
wkół òkrążony pałacama. Zarô wlôzł do negò 
kòscoła, a tam bënë pôlëło sã tësące swiéc. 
W ny jasnoscë na wësoczim tronie sedza 
jegò białka. W kòscele bëła ùrma wësoczich 
ùrzãdników i widzałëch lëdzy. Ny wszëtcë 
lëdze klãczelë przed jegò białką i całowelë ji 
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drodżi piestrzónk. 
– Terô të jes wierã zadowòlonô, òsta 
jes papieżã, a ni ma na swiece wikszégò 
aùtoritetu i ùwôżaniô, jaczé mô leno sóm 
papiéż. 
– Ò tim jesz pòmëszlã – rzekła białka. Całą 
noc òbmësliwa, czim bë jesz tu òstac. Jaż 
wczas reno, jak le ùkôzało sã słuńce, ju wie-
dza, czim to òna jesz chce bëc. 
– Jô bë tak chca rzãdzëc całim swiatã 
i słuńcã, i jesz miesądzã, bò chcã miec całi 
bòżi wid leno dlô se. Chłopie! – nôgle zawòła 
– biôj jesz rôz do złoti rëbë i rzeknij ji, że jô 
chca miec taczé samò panowanié, jaczé mô 
Pón Bóg. Chcã miec bezgrańcową mòc pa-
nowaniô nad całim wszechswiatã, nad zemią 
i niebã. 
Rëbôk brónił sã, nie chcôł jic, leno białka tak 
szkalowa i sã z nim wadza, że ùklãkł przed 

nią na kòlana i mòcno prosył, żebë tegò 
czasã nie robia. 
Nie bëło radë, biédny rëbôk, całi òd se, 
mùszôł jic nad mòrze. Tak pò prôwdze to 
biegôł jak szôlony i wrzeszczôł: 
– Złotô ribkò, złotô ribkò, bãdzëże tak dobrô 
i ùsłëchôj mòjégò wòłaniô. Mòja białka mie 
tuwò nazôd wësła, żebë te zjisca ji przeklãté 
żądanié. 
– Në, a czegòż to òna znôw chce? – spita 
ribka.
– Lubòtnô ribkò, mòja szôlonô baba chce bëc 
samim Bògã. 
– Biôj stôri rëbôkù nazôd dodóm. Òna tam 
na cebie czekô, leno ju w swòji stôri lepiónce 
– rzekła i òdpłënã. 

Skaszëbiła Jiréna Hirsz
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Pòsowa kòscoła sw. Barbarë, jaczi dzysdnia stoji we Wdzydzach


