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GODKA

Pora tydniów tamu nazod mój syn przyzióz do mnie na pora
dniów swojygo szurka. Jamu bandzie tak z siytóm lot. Tan
szurolek to je sprowdy żywe ślebro. Łón wciórko ło
wciórkam chciołby ziedzić i to chućko. Jek ma co spyto, to
jo razu łodpoziedać nie zdójrza, a łón łuż ło co druge sia
pyto.
Parę tygodni temu mój syn przywiózł do mnie na kilka dni
swojego chłopca. On ma siedem lat. Ten chłopczyk to naprawdę
żywe srebro. Wszystko o wszystkim chciałby wiedzieć i to
szybko. Jak mnie o coś zapyta, to ja jeszcze nie zdążę
odpowiedzieć, a on już pyta o coś innego.
– Ópa, doczamu sia mózi, co só Warnijoki i Mazury? To nie
je jeno?
– Dziadku, dlaczego się mówi, że są Warmiacy i Mazurzy? To nie
to samo?

– Niy - mózia. - My sówam Warnijoki i łod zawdy do dzisioj
am só katoliki, a Mazury byli ewangeliki. Mym na niych
mózili luteroki, a łóni na noju papsiyżoki, bo my mowam
papsiyża.
– Nie - mówię. - My jesteśmy Warmiakami i od zawsze do dzisiaj
jesteśmy katolikami, a Mazurzy byli ewangelikami. Myśmy na
nich mówili luteroki, a oni na nas papsiyżoki, bo my mamy
papieża.
– Ale te luteroki só tyż krześcijony, jół? - sia ma spytoł.
– Ale te luteroki to są też chrześcijanie, tak?
– Mosz recht - am mu łodpoziedzioł. - Łóni zierzó w tygo
somygo Boga, ale jych ziara je jenóż jenakszo.
– Masz rację - odpowiedziałem mu. - Oni wierzą w tego samego
Boga, ale ich wiara jest jednak inna.

– Pon Bóg to Pon Bóg, to zierzó, abo nie zierzó! - aż sia
zjadoziuł.
– Pan Bóg to Pan Bóg, to wierzą, albo nie wierzą! - aż się
zdenerwował.
– Ty sia łustyruj, szurku! Łuż ci mózia. Łóni nie zierzó
w.Bosko Matulka, ani w śwantych. W jych kościele sia nie
klanko i nie żegno jek łu noju. Na Warniji w kożdy wsi
musiała stojić kapelka, a ciasam i ziancy. Ludzie sia kele ni
zbziyrajó, coby sia pomodlić, abo łodmózić różaniec.
Na.Mazurach prazie cole kapelków nie łoddo. Łóni tamój
stoziali krzyże.
– Ty się uspokój, chłopcze. Już ci mówię. Oni nie wierzą w Matkę
Boską, ani w świętych. W ich kościele się nie klęka i nie żegna jak
u nas. Na Warmii w każdej wsi musiała stać kapliczka, a czasem
i.więcej. Ludzie się przy nich zbierają żeby się pomodlić,
albo.zmówić różaniec. Na Mazurach prawie wcale nie było
kapliczek. Oni tam stawiali krzyże.

– Ale łóni śwantujó z noma do pospołu? - chcioł ziedzić.
– Ale oni świętują razem z nami? - chciał wiedzieć.
– Zycher co śwantujó. Tlo nosze nozianksze śwanto to je
Zielgónocno Niydziela, a łu luteroków to je Zielgi Psióntek.
Ale Gody fejrujewam do pospołu.
– Oczywiście, że świętują. Tylko nasze największe święto to
Niedziela Wielkanocna, a u luteran to Wielki Piątek. Ale Boże
Narodzenie świętujemy razem.
– Ópa, te ewangeliki majó takó somó godka jek my?
– Dziadku, ewangelicy mają taką samą gwarę jak my?
– Niy ewangeliki, tlo Mazury - am mu łodpoziedzioł. - Jych
godka je jenakszo. Łu noju by sia móziuło: óma mniała
jechać do mniasta do Pasyma, a łu niych: grózka niała
jechać do niasta do Pasynia. My Warnijoki chodziwam do
lasa, a Mazury chodzó do boru.

– Nie ewangelicy, tylko Mazurzy - odpowiedziałem mu. - Ich
gwara jest całkiem inna. U nas by się mówiło: babcia (óma)
mniała jechać do mniasta do Pasyma, a u nich: babcia (grózka
po mazursku) niała jechać do niasta do Pasynia. My Warmiacy
chodzimy do lasu, a Mazurzy chodzą do boru.
– Ale dogodać sia z niami jidzie, niy?
– Ale dogadać się z nimi można, nie?
– Jekoś tam jidzie. My godowam mniantko, a Mazury
scypsió. Dlo przykłodu: my móziwam czornina, łóni
carnina. Łu noju sia mózi zaczkojta, łu niych zacekajta.
Warnijok godo człoziek, a Mazur cłek, abo cłoziek. Musioł
am łuż ta godka z szurkam skónczyć, bo by ma na śniyrć
łumanczuł.
– Jakoś tam można. My mówimy miękko, a Mazurzy scypią.
Na.przykład: my mówimy czornina, a oni carnina. U nas się
mówi zaczkojta, u nich zacekajta. Warmiak mówi człoziek,
a . Mazur cłek, albo cłoziek. Musiałem już tą rozmowę
z.chłopcem.skończyć, bo by mnie na śmierć zamęczył.
Edward Cyfus

SŁOWNICZEK
pora tydniów tamu nazod – parę tygodni temu
szurek, szurolek – chłopiec, chłopczyk
siytóm – siedem
sprowdy – doprawdy, naprawdę
wciórko – wszystko
ziedzić – wiedzieć
chibko, chućko – szybko
zdójża – zdążę
ło co druge – o coś innego
ópa – dziadek
to nie je jeno – to nie to samo
mózia – mówię
my sówam – my jesteśmy
łod zawdy – od zawsze
na noju – na nas
mowam – mamy
krześcijony – chrześcijanie
mosz recht – masz rację
ziara – wiara

jenóż jenakszo – jednak inna
sia zjadoziuł – zdenerwował się
sia łustyruj – uspokój się
łuklanknie – uklęknie
kapelka – kapliczka
ciasam i ziancy – czasem i więcej
kele ni – koło niej, przy niej
prazie cole – prawie wcale
nie łoddo – tu: nie ma
tamój stoziali – tam stawiali
do pospołu – razem
Zielgi Psióntek – Wielki Piątek
Gody – Boże Narodzenie
fejrujewam – świętujemy
godka – gwara, mowa
jenakszo godka – inna mowa
óma – babcia
grózka – babcia po mazursku
godowam mniantko – mówimy miękko
łumanczuł – zamęczył
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