Aniołczi, kwitôczi i òbrôz Hermana Hana

– Grétkò! Dzysô pòjedzemë na tôrg do Czerska. Mòżesz zebrac
përznã kwiatów z ògrodu? Białczi z miasteczka rôd kùpiwają twòje
krutczi [pòl. bukieciki].
– Jo, mëmkò! Ju nëkóm do ògardu. Wëbierzã nôbarżi pëszné kwiatë.
– Le sã pòspiéwôj, córeczkò, bò do miasteczka pòjedzemë baną,
jakô wëjéżdżô ju za pół gòdzënë. Na rënk weznã blós czile weków
z miodã. Jak je przedóm, to kùpimë mòdré blewiązczi i przëstrojimë
nima twòjã nową sëkniã, jaką ùszëła dlô ce starka Ana. Òbleczesz jã
w niedzelã na òdpùst Matczi Bòsczi Miłoserdzô we Wielu. Pòkłónimë sã i pòmòdlimë do naji wielewsczi Panienczi – zdecydowała mëmka Grétczi.
Mëma z córką chùtkò dałë so radã z pakòwanim pôchnącëch i miodnëch wërobinów. Baną z Kôrsëna do Wiela
dojadą wiele rëchli jak fórmanką.
– Fejn, że òd 1928 rokù mómë kòl se banã. Mòżemë
chùtczi dojachac do Czerska. Probòszcz z parafii sw. Marii Magdalénë w Czerskù mô we wiôldżim ùwôżanim naji
miód i swiéce, jaczé robimë z pszczelëznë. Nie zabądzta
jich wzyc ze sobą. Jô òbiecôł ksãdzu, że chùtkò je dostónie! – przëbôcził tatk Grétczi.
Dzéwczã pòdzywiała prawie swòje krutczi i czësto zabëła ò swiécach. Ale na szczescé mëma włożëła je do
kòszika i drawò rëgnãłë na banowiszcze.
Do Czerska dojachałë ò dzewiąti reno. Kùnôszk maja béł latos baro cepłi. Ju tak wczas słuńce mòcno grzało. Na tôrgù Grétka sadła kòl mëmczi i rozłożëła krutczi. Tej-sej przelatowałë
mòtilczi i sôdałë na farwnëch kwiôtkach. Tak pëszné kwiatë dzewùs przedôł baro chùtkò.
Dëtczi za krutczi òddała mëmce.
Pózni pòdniosła kòszik, w jaczim mëma miała wsadzoné wòskòwé swiéce, i pòbiegła do
kòscoła. Grétka wiedno szła tam z redotą. Ju wchôdającë do swiãtnicë pòdniosła głowã do
górë i òbzérała malënczi na szeroczich pòdpòrach i wësoczi drzewiany pòsowie. Òbrazë te
wëzdrzą jak ilustracje w ksążkach. Są leno ò wiele wikszé.
– Jak tu farwno. Wnetka jak w mòjim ògardze. Tuwò je téż dosc zëmno i lubkò – pòmëslała
Grétka i pòmale szła w czerënkù wôłtôrza. Stanãła przed prezbiterium i zaczãła sã przëzérac
drzewianym złoconym aniołóm, chtërne dwigałë jasną rzezbioną gardinã zdobiącą wôłtôrz.

Przedstôwiała so, że prawie ùrosłë ji skrzidła i lecy wësok... Pòmëslała, że jakno aniół
céchùje na pòsowie biblijné historie abò
kwiatë na jedny ze scanów. „Bò chto jinszi
jak nié aniołë bë mógł ùsadzëc te òbrazë
tak wësokò?” – scwierdzëła Grétka.
W kòscele zaczekawił jã téż òbrôz, jaczi
je w przédnym wôłtôrzu. Przedstôwiô òn
Christusa i Bòga Òjca w bëtnoscë gòłąbczi. Jezës i Bóg sedzą na tronach i wastëją
w niebie, bò na głowach mają jaczés dzywné kòrónë. „A mòże to są czôpczi, jaczé
òstałë wëòzdobioné wôrtnyma kamama?
Mają téż na se pëszné ruchna i trzimają
berła bãdacé znakã królowaniô. Pòd nogama i nad głowama są namalowóné blónë,
a na nich główczi môłëch aniółków, jaczé
mają starã bëc jak nôkrodzy Jezësa i Bòga
Òjca” – mëslało dzéwczã.
Grétka zaczãła wërazni sã przëzérac i ùzdrzała, że Christus mô òdkrëti górny dzél swòjégò
cała, a pôlcã dotikô renë w swòjim bòkù. Przëbôczëła sobie, że przed smiercą na krziżu béł Òn
przebiti pékã. A terô sedzy jak król w niebie i zdrzi na niã. Chëba nawetka sã përznã ùsmiéwô!
– Bóg swòjã prawą rãkã pòdnôszô do górë, a dwa pôlce mô wëprosconé... Czekawé dlôcze? –
mëslała. – Mòże chce, żebë jô na cos dała bôczenié? Hmm, na gòłąbkã, aniółczi abò blónë? Mést
pòkazywô, że je królã i sedzy wësok na tronie w niebie zdrzącë na lëdzy, zwierzãta, kwiatë i naje
pszczołë, jaczé zbierają dlô naji miód? Ta gòłąbka téż na mie wzérô. Skrzidła ma szerok rozłożoné...
Ò nié! Zarô òdlecy! – Grétka sã wërzasła i jaż pòdskòkła, żebë złapac gòłąbkã, ale chùtkò
prziszła na to, że doch wkół gòłąbczi je wiele skrzidlatëch aniołów i na gwës nie dadzą ji za
dalek òdlecec.

