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Nedavno ja była v Biêlśku, odviêdała svoju mamu, kotora teper, po smerti tata, ne
odčuvaje sebe najlepi. Jak use, z-za zasłonki vyhlanuła hołova susiêdki, a koli ja tôlko
podiviłasie v tuju storonu, to vona zaraz schovałasie, kob po chvilini pokazatisie znov. Ja
z pryvyčki dała jôj dulu — z kišeni.
Koli ja była małaja, to baba mene naučyła, kob davati duli z kišeni usiêm tym ludiam,
kotory mohli b urečy mene svojimi očyma abo zrobiti mniê štoś nazło. A naša susiêdka,
treba vam viêdati, očy maje vredny.
Mojiê baťki koliś use hodovali paršučki, po pary, odnoho kołoli pud Velikdeń, a druhoho
pud Ruzdvo. Mami vony velmi šychovali, chutko rosli, mjaso na jich było chudeńkie,
sołonina pererosła... Ale odnoho razu, koli baťki smalili paršuka, pryjšła susiêdka.
— Oj, ja ono sołômku pozyču, odnu sołômku, — skazała vona. Vyhrebła sobiê sołômku
i pobiêhła dodomu. A v nas od tojiê porê svini zusiêm zvelisie.
— Čom že ž ty ne dav jôj duli zamiś sołômki?! — narykała mama. — Ne rostut našy
paršuki, zusiêm. A u jijiê, sam pobač! Ukrała nam šychôvnosť, nema što.
Susiêdka musiła vsio znati, pro vsio moju mamu vse rozpytuvała. Ale mama ne chotiêła
jôj ničoho hovoryti, bo vže jôj ne viêryła. Raz to naveť susiêdka pytałasie v mojeji mamy,
što to za chłopeć odvodiv mene dochaty i naveť ne pociłovav.
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— A što b vona tobiê hovoryła, koli b my pociłovalisie? — zapytała ja mamy.
— Ne viêdaju, ne maju poniatija, — odkazała mama. I až zasmijałasie.
— Vona takaja sama, jak jeji mati, — kazav diaďko Gryša. — Pomniš, Nadiu, jak ja
randkovav koliś z Lusioju, jejich susiêdkoju? — rozkazuvav daliêj. — Try časa nočy,
a vona ne spit, ono vyračuje očy, sliêdit nas. A ja odnoho razu vziav z soboju listryku,
jak ne zasviču, a vona až zajenčała i vtekła. Ale dumaješ, što siête pomohło?
My pryvykli, što naša susiêdka vse nas pudhladaje, i sovali jôj duli z kišeni. Ne znaju,
pomohło siête čy niê?.. Musit, ne velmi, bo teper i svojoho čołoviêka naučyła pudhladati.
Oboje sidiat i gapjatsie čerez okno, jak tyje vorony.
A od vrednych očy to my šče nosili zavjazanu na ruciê čyrvonu nitku. Kob ne vrekli
i žadna zaraza ne pryčepiłasie.
U čornoho kota my tože môcno viêryli i ne raz z koležankami łazili čerez płoty, kob našy
dorohi z jim ne kryžovalisie. Pometaju, jak ja na takôm płoti odnoho razu zavisła i treba
było klikati tata, kob mene stamtôl zniav. Dobre, što ne kryčav, tôlko smijavsie. A ja na
tôm płoti visiła i ono brontała nohami. Ale sveter treba było vykinuti. I ja joho vykinuła,
a jakže, tôlko mami ničoho ne skazała, i vona ne mohła joho nihde najti...
A vže ne daj Bôh spotkati manašku po dorozi! Tohdy my plovali čerez liêve plečo musit zo
try razy. Ja raz tak poplovałasie, što kolehu oplovała, kotory išov za mnoju. Jak vôn
rozzłovavsie! Ja musiła chutko vtikati, kob ne dostati v łob.
A mojiê dvojurodny braty tože sobiê sovali duli, koli svarylisie. I obzyvali odin odnoho
„zdochlakami”. Po pravdi kažučy, ja siêtoho velmi ne lubiła, i koli vony začynali takoje,
to ja odrazu biêhła kudy-leń i ne chotiêła z jimi miêti nijakoho zaniatija.
A môj tato vse mniê prykazuvav, što duli z kišeni to možna, ale tak, do očy, to ne hoditsie
jich sovati.
— I koli ja takoje pobaču, to ruki tobiê poodbivaju, — strašyv mene. — Abo paskom
urêžu. To velmi brydko. I lepi, kob ja takoho ne musiv ryšati.
I ja naohuł nikoli duluv ne sovała. Može para raz na žytie mniê zdaryłosie.
Koli moja tiotka Ninka vyjšła zamuž do Novodvorciuv koło Biłostoku, to rozkazuvała, što
v jich u seliê takaja moda, što vsiê sovajut duli odny odnym, i to ne z kišeni, a prosto
tak, do očy. Chvatit, što chto-leń podivitsie na čyjś pudvôrok čy na čyjohoś konia, a vže
dulu dostaje... Ja tam u jijiê para razy była, ale na ščastie nichto mniê duli pud nôs ne
sunuv.
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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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