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Znowinia Zofii
Przedmowa
„Znowinia” pochodz¹ od s³owa „nowy”. „Znowiać” znaczy mówić coś
nowego, wymyślonego b¹dź nie, też
– improwizować. Pragnę jednak podkreślić, że znowinia w niniejszym dotycz¹ zaledwie niektórych fragmentów
oraz niektórych przyśpiewek. W reszcie nie ma znowu aż tak wiele znowiń,
jest ona najprawdziwsz¹ prawd¹.
Wizyta
Pani Zofia wyci¹ga kamień spod ma³ej sosenki i zaczyna nim walić obur¹cz w żelazny dr¹żek z przywi¹zanym doń ³ańcuchem. Drugi koniec
³ańcucha oplata rogi krowy holenderki
o imieniu Kasia. Dr¹żek zanurza się
w ziemi. Kasia macha ogonem. Łba
podnieść nie może, bo oprócz ³ańcucha pęta jej rogi postronek po³¹czony
„na krótko” z przedni¹ nog¹. Z pyskiem przy ziemi i bardzo powoli musi
kr¹żyć wokó³ dr¹żka. Za to pani Zofia
może sobie spokojnie do mnie zajść,
napić się herbaty i poznowiać.
- Zosia – koleżanka goda³a moja – ty
byś znowia³a piosynki, a jo bym powtarza³a, i bymy śpiwa³y. No to śpiwum:
Ożynił się Jamruz
z Żydóweczką ładną
Wziół kobite sikawice,
najszczała mu w nogawice
- O, herbata, widze, jakaś lepsza. I ze
dwie ³yżecki cukru. Za dużo ni ma co
s³odzić, bo niezdrowo. Dobrze mówie,
nie?

Wróż przyszed, trzasnu³ każdego
w pysk po trzy razy, przeżegno³ i znowu w pysk. Odczarowo³ ich i posz³y
precz bez ogórków. Przesta³y się szkudzić, cholery jedne. A ksiundz godo,
żeby nie chodzić do wróża, nie?
*
Po porodzie zachorowa³a Natalia.
Strasnie skleśni³y sie ji w³osy z ty³u.
Zacy³a jum bolić g³owa – zrobi³ sie
ko³tun. A to bez to, że trzy dni po porodzie upiek³a chleb. Uciunć tego ni
można, bo by jum z³apo³ paraliż. By³a chora bez rok. Pojecha³y do znachora do Inow³odza. Popatrzo³. Zbadoł.
Późni przydusi³ miskum. Ko³tunisko
warcza³o, brzyncza³o. A ty cholero
jedna! Obciu³ do skóry, wysmarowo³
spirytusym i owinu³ g³owe. Przyjecha³a do dumu i musia³a osobno spać jedyn rok, i nic nie robić. Wydobrzała.
A późni jesce córke mia³a, no.
*
Zumb mnie bolo³ – a do ty pory u
dyntysty nie by³am, bo się boje – i matka nieboscka powiedzia³a, że w zymbie
je robok, i un skaminio³. Dzinki Bogu
jinzykim zumb popch³am i wyplu³am.
Boże, pomóż! Boże pomóż! – i zumb
wylecio³. Skaminio³ bez noc. Rano
m³otkim t³uk³am i roboka nie by³o.Ale
oko bola³o. Wzinam wody swincuny,
pola³am oko i przesz³o.
*
Piekarska by³a w ciunży i zapatrzy³a
się na zajunca. Syn się urodzi³. Mio³
k³y i usta, jak zajunce. Lekarze z Warszawy poradzi³y. Jakiś najs³ynniejszy
inspektor zrobi³ mu morde i tera mo
buzie jak cz³owiek.

Magia, czary, wiara
Nowy wiek
Taki Przerwa z boguckiego – kuń
mu się przewróci³ na rynku. Przylecia³a kobita – urok. Skarpetke zdij³a i
ode ³ba do oguna pociung³a trzy razy,
i plu³a – urok! urok! urok! W³adek
Wilstejn – jego dziadek, Damianek,
by³ klasztorny – Lekarza! Lekarza!
Kuń leży! – krzyczo³. A kuń leży. Ślipia wywali³ i leży. A una drze sie:
- Już nic z tego! Już nic z tego!
- Nie p³acz – mówie – może Pan Jezus
do i jeszcze co z tego bedzie! Nie p³acz,
cholero jedna!
A kuń mio³ zator w kiszkach. Lekorz
przyjecho³ i do³ zastrzyk. Kuń mio³
zaparcie, ale sie za³atwi³. Un nawet
szklanki herbaty, skurwysyn, nie do³.
A tak sie z tym kunim namordowa³am, aż mnie rynka bola³a z tydziń
w raminiu i ³okciu – ale kunia uratowa³am. Ponoć źrebna by³a ta koby³a.
*
Malarka z³odzieje okrada³y z ogórków – szkudzi³y sie. Malarek strzelo³
z dubeltówki solum – nie pomog³o
– szkudzi³y dali. To poszed w kuńcu
do wróża. Wróż zakazo³ ich na dwadzieścia cztery godziny czymś.
Przysz³y znowu, nabra³y ogórków
i chcia³y iść, ale tym razym ni mog³y.
Zymby ino wyszczerzy³y, niebieskie
sie na mordach porobi³y, ocy im sie
zasklepi³y. Stany³y i stojum. Po dwudziestu czterech godzinach Malarek
poszed do wróża.
- Co tu robić? – pyto. – Co robić?

Wszystkie tera zimi chcum. Dej, dej,
mówi brat z miasta, dej troche pola, to
bede budowo³ dla syna. Wpierw, po
wojnie, ucieka³y do miasta, bo tam by³o lepi, tera chcum wracać, bo sie bojum. Syn jego je dyrektorym od Warszawy do Bytumia, a żuna w banku jakim, czy gdzie. I czego sie bojum, cholery jedne?
A co mum dać? Co mum dać? Wyjecha³yśta do miasta i nie robi³yśta w
zimi, mówie, nie chcia³yśta pomagać
bez ca³e lata! Sierote se jakum wezme
na wychowanie i ji zostawie wszystko.
- Dej, dej, mówi brat.
- A co mum dać. Weźta mnie uduśta
i bedzieta wszystko mia³y!
- Za co nie dajesz? – un swoje.
- A za gówno! – mówie.
*
W centralny Polsce je tera dobrze.
Poprawi³o sie. Mumy wszystkiego
wbród, jak za sanacji. Za sanacji by³o
dobrze, ale ludzie bidowa³y. Same piek³y chleb, musia³y oddawać zboże,
siano i jajka do punktów. Po wojnie sie
poma³u wyrówna³o. Tera je lepi – nie
trza oddawać, nie wo³ajum. Można se
wszysko kupić. Rynty ma³e, ale kazdy
mo. Może kiedy podniesum te rynty.
Ruski mie ostatnio na rynku zacepi³:
- Pani kupi spirytus do smarowania
– powiedzio³.
Ja mu na to, że nie bede kupować, bo
ni mum pinindzy. Dobrze mówie, nie?

