Ryba, rak!
Halina Maksimjuk

Ja ne vmiêła vyhovoruvati r! Zamiś joho vychodiło mniê j. Zamiś ryby była jiba, roverjovej, kurka-kujka, i tomu podôbne. Ja odčuvała sebe velmi kiepśko! Mojiê koležanki ne
miêli z siêtym žadnoho problemu, ono ja. Vy ne ujavlajete, jakaja ja była neščasliva!
Starałasie i starałasie vyhovoryti siête neščasne r, ale nijak ne vychodiło. Choč ty
hołovoju ob stinu bi!
Diaďko Gryša strojiv sobiê z mene žarty. Use pytavsie:
— Halinko, a chto v cerkvi spivaje?
A mniê znajete što vychodiło... Nu tak.
Narešti mama mniê skazała, što to velmi brydkie słovo, i kob ja diaďkovi na takije pytani
ne odkazuvała. Ale diaďko Gryša ne odpuskav. Až narešti ja znervovałasie:
— Oj ty, łysy diaďku! Perestań uže mene mučyti!
I tohdy diaďko nahniêvavsie na moju mamu. Za toje, što ja joho łysym nazvała. A to była
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pravda. Diaďko tohdy začynav łysiêti.
Odnoho razu pryjšov do nas susiêd. I ja jomu odrazu pochvaliłasie:
— A my pójdziemy dzisiaj do cejkvi!
Susiêd byv katolik i ja do joho hovoryła po-pôlśki.
Ale vôn mniê odkazav, što cejkvi nema, je cerkov. I tak para razy. Ja narešti jomu
odpaliła:
— No to my pójdziemy do kościoła! O!
I susiêd zbaraniêv. Nic rozumnoho ne pryjšło jomu do hołovy, kob mniê odkazati. Navet
žônci doma požalivsie, što ditia joho v tupik zahnało.
Až narešti pryjšov toj deń, koli mniê siête neščasne r udałosie vyhovoryti! Prosto vyjšło.
Mama z tatom velmi vtiêšylisie. Tato to naveť mene pohucav! A ja schvatiła svôj
płaščyk, nasadiła na hołov beret i pobiêhła do susiêduv. Uletiêła do jich jak stryła, naveť
ne pryvitałasie, a zamiś toho stała kryčati:
— Ryba, rak! Ryba, rak! Ryba, rak!
Vony podivilisie odne na odnoho i jak ne stanut smijatisie!
— Oho! O-to-to svjato! Galka stała r hovoryti!
I posli ja ciêły deń mučyła vsiêch słovami z r, inšych mniê ne chotiêłosie hovoryti. Ale
kob to ciêły deń! Šče i v nočê dovho ne davała baťkam spati, ono vydumuvała novy słova
z r.
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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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