Uashtessiu — Sviêtło oseni
Rita Mestokosho — z francuśkoji perekłała Asia Kondratiuk

Kuei1
I tak: ja neskônčano ŭdziačna za ŭsio,
za toje što ja tut
poseredzini žycia
znaju što poezija prysutna
nam vsiêm
vendroŭnikam dalekich dorôh
i maleńkich stežok,
i neprobytych vołok.
Płyviêmo spokôjno
po velikuj rêčcy žycia
I pozvôlmo movi skazaci sije słova
Znoŭ u dorozi
Viêčny los učyt mene štyroch dorôh.
Na ŭschodzi baču prodviêčne sonce
tam skôl ja išła kob prysci siudy.
Na poŭdni baču moju mołodość
usiê obicani tepłoho viêtru.
Na zachodzi baču kobiêtu v lustrovi
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Rita Mestokosho

Uashtessiu — Sviêtło oseni

ciêłu energiju žyciodajności.
Na pôŭnočy, tam hora
miêsce viêdania.
(...)
Moje serce postarêło.
Moje ciêło ide naprociv
viêčnomu losovi...
27 uapikun-pishim 2008
miêsec kvitok (červeń)
Samotna doroha
Doroha zarysovujecce
viêtrom mojiê dumki
ne baču nijakoji hranicy
tôlko rêčku
pokručanu i ščêru
Žyvu v dorozi
samotnuj, vybrukovanuj uspominami
podorože
uže čekaje...
Zemla zapalajecce
Zemla zapalajecce tohdy koli nebo dotykaje mojeji dušê i koli zôrki Pôŭnočy rozolsniajut
moje serce. Moluś kob zemla, naša maci, zostavałaś łaskavoju dla nas – ludzi Innu – tych
mužčyn i kobiêt jakije ŭčyliś chodzici čytajučy z každoho liścia derva, stupajučy
z pevnościeju po zemliê tundry i viêručy što staroje sonce zasviêcit taksamo zavtra. Koli
narodžajecce Uashtessiu, nastupaje čas jasności i kolery prynosiat veliku peremiênu
v našych žyciach. (...) My hovoryli pro more i my oboje znajem što pravdziva duša
neskônčaności zachovana v nas samych. (...) Znajem taksamo što dziêci rodziacce
z velikoho kochania, bôlšoho niž my, i što Bôh dzivicce zo spočuvaniom. I koli
zostajecce nevidočny dla našych očy, to tym, što choče daci nam šansu zobačyci daliêj za
nas, zobačyci sioje sviêtło oseni.
Ekuanitshit
12 takuatshi-pishim 2009
Miêsec, koli nastupaje zimno (listopad)
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Pryvitanie.
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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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