Na rynku v Biêlśku
Jan Maksimjuk

Sioholita mojiê vakaciji byli dla mene natôlko tłumny i praciovity, što ja prosto ne
pospivav zapisuvati vsioho, što chotiêłosie zapisati dla siêtoho sajta rumnobiêžno
z chodom podiêjuv. Tomu siêty korotki blog ja pišu z opuzdaniom.
Z usiêch rynkuv na sviêti ja najlepi čujusie na bilśkovum. I jasno čom – u Biêlśku šče
ciêły čas možna pohovoryti po-svojomu z diaďkami i diadinami, kotory na horodśkôm
rynku handlujut. Ja byvaju na bilśkovum rynku naohuł dva razy na rôk, i vse starajusie
kupiti jakujuś irundu, prosto dla pryjemnosti pohovoryti z jakim-leń diaďkom abo
jakoju-leń diadinoju po-našomu. Naprykład, ja kuplaju chrên, pro jaki viêdaju (bo mene
prosvitiła v siêtum pytani moja testiova), što tiotka-prodavščycia ne nakopała joho na
svojôm horodi, a prosto kupiła v sklepi, dodała buraka i chitro prodaje v słojikovi jak
svôj vyrub.
Siêtoho liêta mniê dovełosie pobyvati na bilśkovum rynku kilka razy, bo v Biêlśku ja
provjôv ciêły miêseć. Ale chrenu ja vže ne kuplav, bo latoś simiêjnym košelkom
rozporadilisie dotła Halina z Marylkoju. Odne video pud siêtym tekstom pokazuje
odin taki deń, koli mojiê divčeniata rozporadžalisie našym košelkom velmi energično.
Ale ja ne narykav. I zrozumiêło, čom. Bo i Marylka, i tiotka-prodavščycia hovoryli posvojomu.
Z druhim videom było trochi kłopotu. Koli ja joho krutiv, zatrymujučy v kadry tvary
bilśkovych handlarôv-emerytuv, vony raptom počali oburatisie i hroziti, što zaberut
Svoja.org 2011

storônka 1

Jan Maksimjuk

Na rynku v Biêlśku

mniê aparat abo i nakopajut mene v sraku. Čom? Okazujetsie, u mistiovych
biłostôćkich medyjach pudniałasie kampanija, kob zaboroniti taki-o nelegalny handel
emerytuv. Vony, ne inačej, pryniali mene za šče odnoho gryzipiórka, kotory pryjšov na
rynok, kob zrobiti materyjał pro handel bez licenciji i pryspiêšyti takuju zaboronu...
Ale jakoś obujšłosie.
Podumałosie mniê pry okaziji, što koli b ja stav tłumačytisie na rynku v Biêlśku, što ne
praciuju v biłostôćkich medyjach, a v Radivi Svoboda v Prazi, to dostav by v sraku
kudy mucniêj, čym za tuju peršu provinu...
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Jak czytamy alfabet podlaski
Język podlaski zapisujemy zmodyfikowanym alfabetem łacińskim, różniącym się nieco od
alfabetu polskiego. Poniżej podajemy zasady czytania liter, które nie występują
w alfabecie polskim, oraz tych, których wymowa w gwarach podlaskich różni się od
wymowy literackiej w języku polskim.
Litery Č č, Š š, Ž ž czytamy odpowiednio jak polskie Cz cz, Sz sz, Ż ż.
Litery Ď ď, Ť ť czytamy odpowiednio jak miękkie d, t w języku rosyjskim ( дь, ть).
Literę V v czytamy jak polskie W w.
Literę H h czytamy dźwięcznie, to znaczy jak dźwięczny odpowiednik głoski Ch ch.
Literę Ł ł czytamy bez zaokrąglenia warg, dotykając językiem przednich zębów, jak Л л
w języku białoruskim lub rosyjskim.
Dyftong Ô ô czytamy zaczynając od u i szybko przechodząc do o.
Dyftong IÊ iê czytamy zaczynając od i i szybko przechodząc do e.
Dyftong Ê ê czytamy zaczynając od y i szybko przechodząc do e.
Pozostałe litery alfabetu podlaskiego czytamy jak odpowiednie litery w alfabecie
polskim.

Wspierajmy Svoja.org
Niniejszą lekturę pobraliście Państwo z biblioteki serwisu Svoja.org lub zrobiła to osoba,
od której otrzymaliście Państwo ten plik. Wszystkie zasoby Svoja.org znajdują się
w domenie publicznej, korzystanie z nich jest wolne od opłat.
Serwis Svoja.org założyliśmy na przełomie lat 2007 i 2008 z myślą o ratowaniu języka
podlaskiego i jego dziedzictwa. Misję tę staramy się realizować w sposób maksymalnie
spójny i uporządkowany, tzn. nadając temu mówionemu dotąd językowi formę
literacką, własny alfabet i kodyfikację gramatyczną oraz utrwalając jego specyfikę
i bogactwo syntaktyczne. To ostatnie zadanie realizujemy poprzez publikację tekstów
oryginalnych oraz przekładów światowego dziedzictwa literackiego.
Nigdy nie zakładaliśmy, że będziemy zarabiać na tej działalności, i nie zamierzamy tego
robić. Swoją pracę traktujemy jako spłatę długu wobec przodków, którzy nie dysponując
dobrodziejstwami technologii zachowali nasz język do obecnych czasów i pokoleń
potencjalnych użytkowników. Uważamy, że konsekwentne wprowadzanie języka na
salony świata cyfrowego i jego „zadomowianie” w realiach epoki komunikacyjnej daje
pewne nadzieje na dalsze [prze]trwanie.
Jeśli po lekturze e-booka, czytają Państwo również ten dodatek i mają podobne
przemyślenia, to jakaś część naszej misji została wykonana.
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