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  Za £odzium jakieœ chuje zgubi³y 
cukierki – spad³y im na zimie ze 
samochodu. By³y to pinkne praliny 
w pude³kach blaszanych. W jednym 
by³o ze dwadzieœcia pare sztuk. Szwa-
gier naloz ze siostrum mojum. Da³y 
mi dwa pude³ka, a póŸni jesce piñæ, 
razym siedym. Jad³yœmy se z matkum 
wieczorym, w dziñ ty¿, jak mia³yœmy 
chyñæ.

*
  Szwagier lecio³ ze sklepu i po drodze 
naloz kupe rajtuzów w worze.  Le¿a³y 
w rowie.  Do³ mi z dziesiñæ par. Widaæ 
ktoœ za du¿o wychlo³ i zgubi³. Mo¿e 
jaki handlowiec, albo ³ajza jaka. Do-
brze mówie, nie?  Nosi³am se póŸni te 
rajtuzy i ju¿.

*
  U Bednarskiego w olszynach ktuœ 
zgubi³ nowiutki sweter. Nalaz³am go 
nad ranym. £adny by³ i minki. Da³am 
go dzieusze Zalegi, bo nie jezdym 
chytra, jak niektóre ludzie. Okropnie 
chytre sum niektóre ludzie, co nie?

*
 A mama moja nalaz³a w lesie kape-
lusz z jagodamy. Jagody wzi³a, kape-
lusz zostawi³a. Na co ji kapelusz, co 
nie?

*                                            
  W Rawie na stacji nalaz³am zegarek 
angielski w ka³u¿y po descu. Œwici sie 
w nocy jak psu jaja. Mum go do dzisia. 
Mynski zegarek. Dobry zegarek.

*
  Pod Warszawum nalaz³am pieœciu-

nek z³oty, a póŸni jesce obrunczke, 
ty¿ z³otum. By³o to u Mileskich na 
polu, w czasie roboty.  Nikumu nie go-
da³am, schowa³am se i przywiez³am 
do dumu.

*
  A matka goda³a, ¿e jecho³ kiedyœ 
¯yd na odpust do Tomaszowa i zgu-
bi³ bu³ki. Wylecia³y mu cha³ki – ca³y 
worek. Nalaz³y dziecioki, co krowy 
pas³y. Schowa³y worek w warzywo 
i mia³y bu³ki.

*
  A znowu drugi ¯yd jecho³ i mio³ 
dziurawy worek z kawum. Od figur-
ki Matki Boski w rawskim lesie sy-
pa³a siê kawa ziarkowa a¿ do Zubek 
Du¿ych. Mama moja, Duminoska 
Marianna, zbira³a tum kawe, zbira³a. 
By³o ze szeœ kilometrów. Nazbira³a 
wiadro prawdziwy kawy. Przysz³a 
do dumu i pokaza³a siostrze, i sios-
tra polecia³a dali zbiraæ, i nazbira³a 
pó³ wiadra. PoŸni t³uk³y m³otkamy 
i mia³y kawe – w lnianum szmate za-
wija³y i t³uk³y. Napiek³y wieczorym 
placków kartoflanych z pszynnum 
munkum, w³o¿y³y ze dwie cebule, 
wbi³y ze dwa jajka i mia³y kawe z
plackamy. Mia³y ty¿ s³odzik i cyko-
rie. Cieszy³y siê bardzo i chwali³y 
¯yda. A matka na msze za niego 
da³a.

*
 Nieszczyñœcie ty¿ cz³owiek mio³.  
Sz³am z Rawy i mia³am ry¿ w torbie.  
Przychodze do dumu, a tu Ÿdziebec-
ko ry¿u. A Brodoska powiedzia³a, ¿e 
ry¿ siê sypo³ od g³ymboki drogi a¿ 

do dumu.  Zostala ino garstka. Widaæ 
dziura by³a w torbie. Ale – co tam ry¿. 
Nie bede p³akaæ.  W dupie z ry¿ym, 
co nie?

  
  Krótki wywiad z pani¹ Zofi¹ na 
zakoñczenie wspólnie spêdzonego 
lata w Ksiê¿ej Woli 

Co jest w ¿yciu najlepsze?
Zgoda, mi³oœæ i usanowanie drugiego 
cz³owieka.

Najgorsze?
Œmieræ tragiczna i niespoŸdziwana.

Samobójstwo?
Przy takim, co siê powiesi³, diabe³ 
stoi.

Strach?
Przed z³odzieim, a czasym przed 
psym.

Kogo nie lubie?
K³amczuchów i niedowiarków, jak 
Jehowe i takie ró¿ne.

Czy œwiat jest dobry?
I dobry, i z³y - ¿ycie je dobre, a z³a 
œmieræ.

Najlepsze jedzenie?
Rosó³, kluski, upieczuny indyk, ba-
nany, pomarañcze i gruszki „cebul-
ki”.

Uroda?

Ch³op musi byæ czerwuny na gym-
bie, przystojny – œredni wzrost, œred-
nio t³usty, uœmich na buzi, ocka nie-
bieskie, pracowity, niepijok. Kobita 
– œrednia, sama w sobie urodna.

¯ycie pozagrobowe?
Cz³owiek jest duchym, nie widzimy 
go, ale jest we œnie. Jak ³azi za cz³o-
wiekim, to na msze trzeba daæ, bo 
dusza potrzebuje pomocy. Jak siê do 
na msze, to nie przyjdzie i nie bêdzie 
straszyæ. Bo una nie straszy tak na-
prwde, tylko je na pokucie i cierpi 
w czyœcu.
�aba by³a przy studni. Wielka ropu-
cha, ze dwa kilo mia³a. Wygania³am,
wygania³am, a¿ w kuñcu zabi³am. 
Szpadlim t³uk³am i za p³ot wywali³am. 
Ale nie zabi³am, bo w nocy do dumu 
zaczy³a w³aziæ. Widocznie dusza by³a 
nieszczyñœliwa – mo¿e matki. Na 
msze da³am póŸni i przesta³a przy-
chodziæ.

Prawda?
Jest to s³owo pospolite z dok³adnoœ-

cium do jedny setny.

K³amstwo?
To jest grzech. Kusiciel œwiata. Dia-
be³.

Rada dla ludzi?
A zaœpiwum:
Pado descyk, pado
ca³e pole  rosi
O¿yñ matko córke,
bo ci siê oprosi

Pado descyk, pado
rosi kartoflisko
O¿yñ ojcze syna,
bo przepije wszysko

Czy o¿ynie sie sama?
Przecie ju¿ goda³am : Bez ch³opa lepi 
– g³owy nie suszy i dupy nie ruszy.

I tyle?
I tyle. Jak Pan Jezus do, na wiosne 
sie spotkumy i znów se pogadumy. 
Dobrze mówie, nie?
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