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ZAKŁAD 
PIEKARNICZO - CUKIERNICZY

Starość też może 
być piykno!

Witóm piyknie!
Jak tak sie łowiek starszym ludzióm py-

posłócho to roztomajcie żyjóm. Ci, co sóm py 
dzieckach, naykajóm, że fó im dowajóm ja-
kómsikej robote. A to cosi załatwić w łuyn-
dzie, a to z wnukami zónść do dochtora, bo 
młodzi ni majóm na to asu. Ci, co zaś zostali 
sami, naykajóm na samotność, że chałpe 
wystawili, a teraz na stare roki muszóm być 
sami. Dziecka zaś, kiere z chałpy poszły, tak 
prawióm: ni ma jak mieszkać łosobno, bo jak 
se pościelesz, tak sie wyśpisz, a teściowo ci do 
garca nie zaglóndo. I tak sie skarżóm, jedni 
na drugich, łojcowie na dziecka, a dziecka na 
łojców. Roztomajcie to w naszych rodzinach 
wyglódno, a byłoby ło wiela lepij, kieby my 
zażywali lyk, co sie miłość i móndrość nazywo, 
ale tych lyków w aptyce nie kupisz. Prawi sie, 
że łowiek w swoim żywobyciu musi sie łu-
yć, a gupim i tak łumiyro. Ale to ni ma prow-
da, kiery z tego swojigo żywobycio wycióngo 
nauki to wiy, co to je w życiu móndrość, a co 
gupota. Bo peca nasze życi to wielko szkoła 
i tacy ludzie, kiey to wiedzóm, dzięka Bogu, 
sóm miyndzy nami, i łumióm z móndrościóm 
i miłościóm żyć. Znóm takich, posłóchejcie:

Poznali sie w Josiynicy, bo tu stela byli. Jó-
nek szumny, Hanka jako malowano.

Tóż sie wiela nie smyka-
li, jyny chneda sie pobrali.

Żodyn z chałpy nic nie 
dostoł, cóżby im łojcowie 
dali, kiedy sami nic ni 
mieli.

Za potkym, tam py go-
jach, kónsek se kupili pola. 

Na ptoszki sie dziwali, 
jak gniozdka budowały.

Czych jo gorszy, prawił 
Jónek, też wystawiym piykny dómek.

Hanka zdrowe rynce miała, Jónkowi fest 
pumogała.

Ani wóm sie nie nazdali, jak dóm piykny 
wybudowali.

Chałpa łogrómnie prestrónno była, a rodzi-
na sie powiynkszyła.

Dziywe, chłapiec, chłapiec, dziywe. Na 
łucieche łojcóm rośli piyknie, zgódnie se tak 
żyli.

Dziecka dobe sie łuyły, na naukowców 
wysztudyrowali i w świycie kajsik zostali.

Tam sie wszyscy pożynili i rodziny założyli.
Hanka z Jónkiem nie banujóm, dzieckóm 

szyńscio fó wynszujóm.
Że my sami pozostali, taki żywot je nóm 

dany. Bo tu peca ło to chodzi, żeby uli my 
sie młodzi.

Za rynce sie kludzili, rano mógli my sie bu-
dzić, zdrowi by nóm słóżyło, grosza nigdy nie 
chybiło.

Dziecka niech nas łodwiedzajóm, wnuki 
nas zaś rade majóm.

Cóż na staroś wiyncyj teja, byle jyny zdro-
wi było

A w jesiyni życio mógli my powiedzieć, że 
nóm razym pez cały żywot dobe było.

Tóż i jo dzisio sobie i Wóm żyym, kiej 
świynta mómy i wiosne, niech chałpy na-
sze bydóm szyńśliwe. Niech miłość jak 
kwiotek piyknie w nich zakwito, 
a móndrość i zrozumiyni nigdy nie 
zaniko. 

Józef Niesyt 
Josiynianin


