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Wesołych Świąt
ANDRZEJ KWIATEK

Mało kto pisze dziś listy, wysyła kartki świąteczne. Wyjątkiem jest niezrównany Andrzej Leszczyński z Gdańska.
Świąteczna pocztówka od niego jest
czymś w rodzaju ciepłego arystokratycznego powiewu w naszych plebejskich czasach. Ja niestety należę do plebejuszy i tylko telefonuję do krewnych
oraz znajomych – też plebejuszy – rozsianych po całym kraju.

- Halo, Jadzia?
- Cześć, braciszku. Witam, witam. Co
słychać w stolicy?
- No, święta idą. Życzenia chciałem
wam złożyć. Weselcie się wesoło.
Zdrówka też życzę…
- Dzięki, dzięki. Dla was też wszystkiego najlepszego. Ale tak w ogóle to
nie ma się z czego cieszyć.
- Że niby w kraju?
- I w kraju, i na świecie. Widziałeś, co
te skurwysyny robią. Albo te szkopy
– dziadostwa nawpuszczali i się zesrali. A u nas Żydy znowu łeb podnoszą
– komuchy w dupę jebane.
- Jadzia, ale wujek Janek był komuchem, twój szwagier też był…
- Jakie tam z nich komuchy, daj spokój. Gdzież komuchy. Teraz najwięcej ich siedzi w szmatławcu „wyborczym”.
- Co w nim szmatławego wyczytałaś?
- Coś ty, do ręki bym nie wzięła tego
gówna.
- No tak, ale ja też komuch…
- Ha, ha – jak ja cię lubię! Zawsze mnie
rozśmieszałeś. Niewyjęty jesteś. Wariacie jeden, nie mogę. Ucałuj wszystkich swoich i pozdrów panią Zosię,
waszą sąsiadkę.
- Dziękuję, pozdrowię. Wesołych
Świąt! A wiesz, pani Zosia była ostatnio na tej kobiecej manifestacji w Warszawie…
- To kij jej na grób, starej k… trzymaj się – spokojnych i pogodnych…
śniegu by się trochę przydało, i mrozu
trochę, pa, ucałowania, pa.
Jakiś żal niewysłowiony, ścisk dewastujący dobrą pamięć – rozbój na
nadziei w biały dzień. Rozpacz w kratkę. Odechciało mi się wszystkiego, ale
jeszcze dzwonię do Kazia.
- Halo, tu Andrzej. Cześć stary byku.
Spirytus już doprawiłeś?
- O, jak się masz – powitać, powitać
– doprawiłem, doprawiłem, jakże by
nie. Mówię ci, wyszła naleweczka paluszki lizać. A wiesz, dodałem – tylko
nikomu nie mów – troszkę piołunu do
zalewy z cytryny. Mówię ci – cymes.
- Co poza tym?
- A, córka trochę choruje – alergia jakaś czy co, ale jako tako. Gdyby nie
ten cały szajs dookoła…
- Jaki szajs? „Dobra zmiana?” Reformy?
- Co to za reformy?! Za bardzo się
cackają. Od razu powinni rozgonić
w dupu całe to towarzystwo.

- Kto powinien rozgonić? Kogo?
- No, słuchaj, za dużo się tego syfu
nazbierało. Dłużej tak nie mogło być.
Dobrze, że wreszcie zaczeli robić porządek. Ktoś musi…
- Zgoda, ale przecież nie każdy nadaje się do robienia porządku. Powinni
go robić porządni, mądrzy i kompetentni. Wychowawca musi być sam
wychowany. Czy oni są wychowani?
Którzy to są?
- Słuchaj, tak nie może być… trzeba
rozgonić… dobrze, że się im do dupy
dobierają… u mnie w firmie… mówię
ci, jeden premie sobie przyznawał rok
w rok, a firma na psy schodzi – państwowa to można kraść… trzeba z tym
skończyć… i ta cała Unia pożal się
Boże… my, Polacy…
- Życzenia chciałem wam złożyć świąteczne – zdrowia szczęścia i w ogóle…
- Dla was też najlepszego – spokojnych i wesołych. Lecę właśnie na rekolekcje, a później za jakąś rybką trzeba będzie się rozejrzeć. Sąsiad hoduje
karpie, takie sobie, ale chyba wezmę
kilka, i jakiegoś śledzika do naleweczki się kupi…
- No, to trzymaj się. Wesołych Świąt.
- Wesołych Świąt. I Szczęśliwego Nowego Roku!
Mam ochotę wyrzucić telefon przez
okno, jednocześnie jakoś nie żałuję,
że nie wysłałem kartek świątecznych
do rodziny i znajomych. Poza jedną
– do Gdańska, do Andrzeja Leszczyńskiego.
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Znowinia Zofii
Baszczyk i szuszczyk
Pińcet pindziesiunt mum rynty. Robi³am w przetwórni dwadzieścia lat i
mum. Niektóre ni majum i mówim:
dobrze mosz Zocha, listonosz ci pinindze przynosi i o nic sie nie marwisz.
A wy cholery, mówie, kto wam bruni³ do roboty zaiwaniać? Wola³yśta
po zabawach chodzić i po krzokach
z ch³opamy lotać, to tera nie płaczta.
Albo zimie oddejta i rzund wum rynte
do... Niektóre ludzie, panie, sum bidne, najbardzi za granicum. Po proszunymu muszum chodzić, podobno ma³e dzieci tyż chodzum. Boże uchowej.
Policyć ile na co? A na co? Bez miesiunc? Niech licy:
– ze dwieście pińdziesiunt na jedzynie
– na świat³o z osimnaście, albo dwadzieścia
– z osim albo dwanaście za wode –
mum swojum studnie i z kranu ma³o
co biere
– ze czterdzieści z³oty na chlanie dla
psów, bo gnoty i suchy chleb mum za
darmo
– proszek do prania i myd³o – ze dwadzieścia
– dwie tuny wyngla bez rok sie spoli.
Trza z tysiunc zap³acić, albo i wincy.
Dopoli sie swoim drzewym z lasu.
– czasym jakie buty i rajstopy. Ile będzie razym? Ponad pińcet? No, przecie mówie – ca³a rynta akurat.
Dużo sama zrobie bez pinindzy. Włosy najlepi umyć w szarym mydle albo
w tataraku – trza go spażyć i przecedzić. W rumianku tyż myje czynsto,
bo wtedy w³osy jaśniejum.

O, noge niedawno zwich³am i ob³oży³am kapustum, i jak matka mówiła,
tyż se powiedzia³am:
Jechoł Pan Jezus miastym,
kunik mu się potknuł,
nóżke sobie wtknuł,
a świnta Genowefa nóżke owijała,
tak jimu szeptała:
oby sie zrosło ciało z ciałym,
kosć z kościum,
żyła jak była
I trzy razy „Zdrowaś Mario...” odmówi³am. Na drugi dziń już noga nie
bola³a i do lekorza nie posz³am. No i
dobrze, nie zbidnieje, skurwysyn. Dobrze mówie, nie?
Jak w dumu ni ma nic, to kawołek
gnota do garka wrzuce, szczawiu nazrywum i baszczyku zrobie. Ze dwa
kartofelki do tego i baszczyk jes...
i bez gnota sie zji, do tego jak sie jojko
do, to ho – smaczne. Miet³y tyż nie robie. Stara jeszce dobra, a na zamiecynie izby, i gdzie przed drzwiamy, robie miet³e ze szuszczyku, takum na roz
– pare szuszczyków do kupy biere i
miet³a gotowa. Zamiecie jak trza. Późni jum spole w ogniu i już. Na pch³y
nie potrza proszków – pinindzy szkoda – najlepi wy³apać wszyskie i porozgniatać paznokcim.
Na dolary to bede mia³a ze sto osimdziesiunt? O, widzi? – Żydy dobrze
mówi³y – g³owe mum naoko³o. Ja³ówke ³adnum uchowa³am. Pszenżyto
sieje, kartofle sadze. Wina tyż sama
narobie. Najlepi z jeżyn. Mum jeszce
w cha³upie ze dwa s³oiki. Przyniese
jutro jedyn i se wypijimy, nie?
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