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Przed wojną

 Przed wojnum były dziedzice. W kar-
ty grały na majuntki. Majuntek prze-
groł, kapelusz założył, parasul wziuł 
ze sobum i poszed do Warszawy. 
Dziedzic Jaworski z Krzyminicy był.
W karty groł z drugimy dziedzicamy-
-kolegamy. Dziedzice rzundziły. Dla 
ludzi były krytycne czasy – niejeden 
bidował. Po wojnie było lepi – Ruskie 
rzundziły, ale pola były obsiane – było 
inaczy. Siali jinczmiń, owies i proso, 
a dzieci włóczyły grabiami. Wierzy 
my?

*

  Była głupia Zośka – jak jo – ale jo 
nie głupia. Ludzie śmiali sie z ni, to 
spaliła trzy wsie i trzech ludzi, bo śmiali 
sie, że głupia. Późni śniła ji sie Matka 
Boska i Pan Jezus – kazały, żeby nie 
paliła wsi. I przestała palić. Nic nie 
pomoże, a Pan Jezus zawsze pomoże. 
Dobrze mówie, nie?

Wojna

  Samolot zestrzeliły – nimiecki. Spa-
lił się. Nimcy przyjechały. Dwunastu 
chłopów i Gocurka aresztowały w po-
lu. Zuna strasznie opłakiwała, bo dzie-
ci miały – i nie zabiły go. Musioł tyl-
ko leżyć plackim przy szosie w rowie 
do południa. A uny zabiły dwunastu
chłopa i dziecko. Po południu go, Go-
curka, puściły. Musioł stodołe obe-
rwać i zrobić trumny z desek, a późni 
zawieź na cmyntarz w Krzyminicy. 
Późni sie wydało, że to Nimiec, obco-
krajowiec, samolot zestrzelił, i bez to 
sie mściły, skurwysyny jedne.

*

  Wuja Błażejeskiego biły kijamy na 
podwórzu. Tłukły go, bo syn jego o-
żynił sie u Skóry i należoł do party-
zantki, i za to sie mściły. Krew sie lała 
z głowy, z pleców – nie było litości i 
już. Syna postrzeliły w kartoflach i za-
brały do winzinia w Tomaszowie, ale 
skunoł, zanim go dowiezły. Wierzy 
my?

*

  Ojciec nasz robił u Jakubińskich. 
Jakubiński siedzioł w obozie i jod tam 
ziaby, ślimoki i wynże, i bez to mioł 
na gymbie naskórek szary i czorny, po-
dobny do ziabi skóry. Jego syn chcioł 
sie ze mnum żynić, ale nie chciałam 
go, bo miał narzeczunum biurystke. 
No i bałam sie, że dziecioki bedum 
miały sine gymby, jak tyn dziadek.

Żydzi

 Były krawce, szewce. Raz przyszed 
do matki skroić spodnie. Ornafy go 
zlały, aż mioł basałygi na plecach. 
Wygnały i nie dały szyć. Takie były 
Ornafy. – Nie kupuj u Zydów, tylko 
u Polaków – mówiły. Ale matka wolała 
u Zydów, bo było tani. Ornafy podob-
no Zyda zabiły i wywlekły w krzoki. 
W kuńcu same poginyły. W Nowym 
Mieście jednego Nimce zabiły, i dru-
giego tak samo – oba zginyły. Jebał 
ich pies.

*

  Dum budowały w Boguszycach. 
Wszysko pobieliły, a tu na ścianie 
odbijo sie Zyd. Brode mioł dużum 
i zymby na wirzchu. Naleciało sie 
ludzi Zyda zobocyć. A Zyd sie nie 
chcioł schować. Zatynkowały ściane 
na nowo, zamalowały, a Zyd wraz 
wyłazi. Widocznie był zabity w tym 
mijscu, albo co. W kuńcu przyniesły 
wody swincunu i wykropiły ściany, 
i schowoł sie Zyd. Paliła go woda 
i musioł sie schować – no nie? Czar-
necki udusił Zyda. Nimce mu kazały. 
Dały Czrneckiemu cukier i kazały 
dusić. No i udusił za cukier, albo i ze 
strachu, bo sie boł, że mu co zrobium, 
skurwysyny jedne.

*

    Zydy sie schowały w krzokach i 
i w lesie na górkach. Matka im zupe 
co dziń nosiła. Cały wóz grzybów ji 
w podzince nazbirały. Po wojnie ludzie 
za to nas przezywały: Zydy Zydy!
   A te Zydy mówiły matce: żeby choć 
jedno dziecko twoje wrodziło sie w nas 
i poradziło se we wszyskim. Bo uny 
miały głowy naokoło i chciały żeby 
matka tyż miała dzieci z głowamy 
naokoło. I ja sie w nich wrodziłam, bo 
wszysko se sama zarzundze, sama, 
bez nikogo. Sprawdziło sie wszysko. 
I modle sie dziś za tych Zydów utra-
piunych, i z Ojca Świętego, i za tych, 
co polegli w zimi.

Nowy wiek

  Wszyskie tera zimi chcum. Dej, dej, 
mówi brat z miasta, dej troche pola, 
to bede budowoł dla syna. Wpierw, 
po wojnie, uciekały do miasta, bo tam 
było lepi, tera chcum wracać bo sie bo-
jum. Syn jego dyrektorym od Warsza-
wy do Bytumia, a żuna w banku jakim, 
czy gdzie. I czego sie bojum, cholery 
jedne?

  A co mum dać? Co mum dać? Wy-
jechałyśta do miasta i nie robiłyśta
w zimi, mówie, nie chciałyśta po-
magać bez całe lata! Sierote se jakum 
wezme na wychowanie i ji zostawie 
wszysko.
- Dej, dej, mówi brat.
- A co mum dać. Weźta mnie uduśta 
i bedzieta wszysko miały!
- Za co nie dajesz? – un swoje.
- A za gówno! – mówie.

*

   W centralny Polsce je tera dobrze. 
Poprawiło sie. Mumy wszyskiego 
wbród, jak za sanacji. Za sanacji było 
dobrze, ale ludzie bidowały. Same 
piekły chleb, musiały oddawać zboże, 
siano i jajka do punktów. Po wojnie sie 
pomału wyrównało. Tera je lepi – nie 
trza oddawać, nie wołajum. Można se 
wszysko kupić. Rynty małe, ale kazdy 
mo. Może kiedy podniesum te rynty. 
Ruski mie ostatnio na rynku zacepił.
- Pani kupi spirytus do smarowania 
– powiedzioł.
   Ja mu na to, że nie bede kupować, bo 
ni mum pinindzy. Dobrze mówie, nie?

Marzenia

   Miałam jechać do Warszawy. Bilet 
był za dwadzieścia złoty, wycieczka 
była, sołtys zrobił wycieczke, ale nie
pojechałam. Najlepi by mi sie nada-
wało do Czynstochowy jechać. Góry 
też chciałabym zoboczyć. Morza – nie. 
Morze to sie zna na mapie. Nie jeździ-
łam wiele, bo wydatki były na chorum 
matke – trza było zapłacić. Za granice 
to bym pojechała do Arabi Saudyjski, 
bo mum tam rodzine – Kuminowska, 
kuzynka, je tam żyniata za Araba. I 
do Zelandii bym chciała pojechać, bo 
mum tam koleżanke. Ponoć pinknie 
je tam bardzo – najpinknijsze państwo 
świata.

Śnieg-efemeryda w Vancouver (Trout Lake)

  Abelardowi

Rób kino,
wszyscy przyjdą.
Niech się kręci żywe.
Mały człowiek
się uśmiechnie,
większy ryknie.
Rób kino,
wszyscy przyjdą
i nie wyjdą.

 

Moja pewność
to druga godzina nocy,
to kruchość niejedna,
przed trybunałem ciszy,
to własność w jednym egzemplarzu.

  Zdzisławowi Walickiemu

Idą dobrzy w groby
niby kamienie
w popioły.

HUGON LASECKI

 

Na kolanach
pochylony
przejdziesz
w zapomnienie.
Dobrym wynalazkiem
głowa
w niewoli.

 

Od dawna Darwin
pod schodami.
Ktoś potrząsa drogą.
Marsylianka tylko w kinie.
Farbowane kwiaty
dziś robią wrażenie
jak rzadko co.

 

W powalonym pięknie
latał biały ptak
w zielonym bezkresie,
w tajemnicy mgieł
szukano Boga.
A on był wszędzie.

  Tomkowi Bogusławskiemu

Świątynię
o wielkich oknach
wszędzie zobaczysz.
Czas chodzi jak chce.
Wskazówki zegarów
wykupił przyjaciel.
Bóg mu zapłać.

 

W sobie grzebię;
co by tam jeszcze
obalić, co ocalić.
Serce jako dar
dla tamtych.
Kolor czasem żaden.
Słońce maluję
w rogu kartki
jak dziecię.

 

Wiele barw
pod koniec dnia
piękny umysł
znaczy.

Znowinia Zofii
ANDRZEJ KWIATEK


