W kartësczi kòlegiace
Kòl kòlegiatë w Kartuzach, krótkò niewiôldżégò ògrodu z kwiatama,
płotnikã (pòl. żywopłotem)
i kamianą, òsmënôscewiekòwą rzezbą Madonnë z Dzecątkã, stojała
szëkòwnô białka. Na nosu miała cemné brële. Wëzdrzała krëjamno
i pòwôżno. Gôdała przez telefón i nerwés òbzérała sã wkół.
W drëdżi rãce trzimała tidórk (pòl. smycz), do jaczégò béł przëpiãti biôłi
pùdelk.
– To wierã jakô turistka. Chce zwiedzëc kòscół pw. Wniebòwzãcô Nôswiãtszi Mariji Pannë w Kartuzach. Czekô prawie na swòjégò towarzësza,
żebë przëpilowôł tószka. Kò nie weńdze z nim do bëna... – tak bë so
mógł pòmëslec kòżdi przechòdzący bòkã.
Równak w jedny chwilë ta nieznajemnô białka wzãła pùdelka na rãce
i pònëkała do aùta, jaczé stojało na parkingù krótkò kòlegiatë. Pòsadzëła
tósza na tëlné sedzenié i chùtkò òdjachała.
Całé to wëdarzenié òbzérało troje nôscelatków: Kasza, Tola i Jakùb.
Mielë nôdzejã, że nalézą tuwò psa rasë Border Terrier, jaczi òstôł pòrwóny w Juszkach. Słëchôł
òn do starków Kùbë. Knôp wmiészôł sã we wiôlgą aferã, bò chcącë ùdostac nazôd tósza, mùszôł
ùkradnąc drzewianą sztaturkã swiãtégò Nepòmùka. Terô, razã z dwiema drëszkama i mëmką
Kaszczi, próbùją nalezc teriera.
– Mie sã zdôwô, że czedës móm widzóné tã białkã. Ale ni mògã so przëbôczëc, skądka jã znóm –
rzekł Jakùb.
– Dzywno sã zachòwiwała. Rëgnãła aùtółã tak òstro, jakbë przed kògùm ùcékała. Chcemë weńc do
bëna kòlegiatë. Mòże tam nalézemë jaczi szlach – zdecydowała Tola.
Kasza i Jakùb cziwnãlë głowama na pòcwierdzenié, a pózni wszëtcë szlë w czerënkù dwiérzów.
Mëmka Kaszczi, Hana, w tim czasu sprôwdzała òkòlé. Miała nôdzejã, że szukóny pies gdzes tuwò
błądzy.
– Wow! Tuwò je... nadzwëkòwò... abò nawetka „czadowò” – Jakùb próbòwôł nalezc pasowné słowò stojacë pòd biegasã (pòl. wahadłem) zégra zakùńczonym sztaturką anioła, chtëren trzimie kòsã.
– Ten kòscół zbùdowelë kartuzowie ju w strzédnëch wiekach. Wierã pòd kùńc XV wiekù. Je to
gòtickô bùdowniô. Mô znankòwny dlô gòtikù gwiôzdowi nadżib (pòl. sklepienie). Za to wëòzdobë
bënë są ju przede wszëtczim barokòwé. Zdôwô mie sã, że dak swiãtnicë téż zbùdowelë òbczas
barokù, mòże w XVIII wiekù? Szlachùje òn za przëkriwkã zarkù (pòl. trumny) – zaczãła òpòwiadac
Kasza.
– Cëż terô? Piszesz ksążkã? A mòże jes prowadniczką wanogów? – pitała zadzëwòwónô Tola. Jakùb
téż ni mógł ùwierzëc, że Kaszka tak wiele wié ò tim zabëtkù.
– Nié. To dlôte, że lubiã historiã. Piszã blog ò rézach. Òkróm te, mòja mëmka robi w mùzeùm. Czãsto razã zwiedzywómë taczé czekawé place. W Kartuzach jô bëła ju wiele razë. Pòjta, pòkôżã wama
stalle z sétmënôstégò wiekù.
Młodi „detektiwòwie” òpòcuszkù przechôdelë midzë łôwkama i òbzérelë bëlno wëkùmóné dekòracje.

– Stalle to ławë, co stoją kòl bòcznëch scanów, jaczé bëłë namienioné dlô klôsztorników do sedzeniô i klãczeniô. Kòrzistelë z nich òbczas mòdlëtwë i swiãtëch mszów. Te kartësczé są nadzwëkòwò
pëszné. Zdrzëta, kùli tu je òrnamentów, to je dekòracjów. Na przëmiar ten zwie sã miszôrkòwò-chrąszczowi (pòl. małżowinowo-chrząstkowy). Wëzdrzi kąsk jak kòralowô réwa zbùdowónô ze
zrzeszonëch ze sobą chrząszczków, jaczé sã wëfùlowóné kùgelkama. W jinym môlu blewiązkòwi òrnament wije sã pò całi scance stallów i twòrzi
wazón z kwiatama. Ale dlô mie nôpëszniészé
są larwë (pòl. maski) zataconé w ùszné mùszle abò jiné maszkaronë – cygnãła dali Kasza.
– Jô ju òd dôwna céchùjã w mòjich zesziwkach rozmajité wëwijasë. Terô bãdã gôdała,
że ùsôdzóm òrnamentë! – szpòrtowała Tola.
– Dobrô ùdba! Bãdzesz jak artiscë z Niderlandów. Bëlë taczi, chtërny wiele czasu projektowelë rozmajité kómpòzycje. Jich céchùnczi bëłë mòdłã dlô jinëch ùtwórców – rzekła Kasza.
– Ùszë i kùgelczi widzã tu wnet wszãdze! Zdrzëta, są téż głowë aniołów, jich skrzidła. A to są wierã
wizerënczi swiãtëch? – zapitôł Jakùb.
– Jo! Mòżemë jich pòznac pò atribùtach, to je specjalnëch merkach. Na przëmiar ewanieliscë trzimają w rãkach òtemkłé ksãdżi i pióra. Swiãti Jan, aùtor jedny z ewanieliów, je pòkazywóny w towarzëstwie òrzła, a człowiek abò aniół je atribùtã Mateùsza. A ta pòstacjô szlachùje za sw. Janã
Chrzcëcelã, chtëren béł pùstelnikã i òblôkôł fùtro wielbłąda. Ùtwórcë pòkazywają gò z barónkã.
Tuwò je Marija, matka Jezësa. Prorok Symeón zôpòwiedzôł, że „ji dëszã przeczidnie miecz”. Dlôte
w ji serce je sczerowóny miecz – tłómaczëła Kasza.
Dzecë, pòdzywiającë stalle, nie widzałë, że do kòscoła weszło dwùch chłopów. Czedë jich kùreszce dozdrzałë, Jakùb pòznôł, że jednym z nich je weterinôrz psa jegò starczi. Òdwrócył sã w stronã
drëszków i rzekł cëchò:
– Mùszimë sã schòwac. Ten chłop ni mòże naju ùzdrzec.
Zatacëlë sã za wësoczé pòrãczé stallów i słëchelë gôdczi chłopów,
chtërny sedlë w łôwkach krótkò nich.
– Naja kòlekcjô rzezbów je corôz wikszô. Żdajemë leno na
Nepòmùka z Juszków. A za pùdelka dostóniemë sztaturkã z Bëtowa
– zaczął gôdkã weterinôrz.
– A co jes zrobił z psama? – zapitôł jegò drëch.
– Jô harãdowôł mieszkanié w Bëtowie. Mòja córka ju je tam wzãła.
Ni mòżemë jich trzëmac w Kartuzach. Mòji sąsedzë są za baro niedowiérny... Witro reno chcemë
sã pòtkac przed brómą do bëtowsczégò zómkù. Przëprowadzã psë, a të sprawdzysz, na jaczi ôrt
dzéwczã òd pùdelka mòże ùkradnąc Nepòmùka.
Pò krótczi òbgôdce wëszlë z kòlegiatë. Za nima pònëkelë Kaszka, Tola i Jakùb. Bùten równak ju jich
nie widzelë. Dozdrzëlë leno mëmkã Kaszczi, chtërna żdała na nich przed swòjim aùtółã.
Wrócëlë do Juszków bez tósza, ale z planã na pòsobny dzéń. Mùszą leno przekònac Hanã, żebë
wzãła jich do Bëtowa.

