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Kóniec szkoły 
– już feryje

Piyknie witóm!
Kie jyno pejdzie wiosna, to po tych naszych 
szkołach zaynajóm sie roztomajte konkursy. 
Kónkurs pisanio, ytanio, skokanio, do bala 
kopanio i godanio po naszymu. To sie rozu-
miy, że po naszymu yli tóm mowóm, keróm 
godali staycy a i dzisio idzie jóm łusłyszeć 
miyndzy dzieckami w szkole, a też miyndzy 
ludziami w sklepie a i w łuyndzie. Jo zaś 
móm wielki zaszyt, że mogym brać w takich 
kónkurasch gwarowych łudział. Je to do mie 
wielki świynto, kie mogym posłóchać tego 
młodego pokolynio jak łopowiadajóm rozto-
majte historie i zdaynia. Czasym poważne, 
a asym też i śmiyszne, ale wszystko do słó-
chanio. Ważne je, że nasi szkolniocy chcóm go-
dać tóm cieszyńskóm mowóm, dyć wiedzom, 
że to sóm jejich koynie i pynależność do 
cieszyńskij ziymi. Ale już ty wszystki kónkursy 
majóm za sobóm. Chociaż radzi w nich łuest-
niyli, radujóm sie, że już feryje ped nimi, 
a feryje to wypoynek, zabawa, śmiych i bło-
znowani. Jo też móm feryje, ale jako emeryt 
kapke delsze łod naszych dziecek, bo moji fe-
ryje sóm łod Nowego Roku do Sylwestra, tóż 
mogym kapke poóminać i pobłoznować jak 
to downi w szkole było.

Roz do szkoły pyszeł Francek, a tak zmazany, 
że go nie szło poznać. Gymbe mioł łod sadzy, 
bóty łod gliny, kudły na nim stoły jak na dzi-
kij świni. Jak go nauycielka łuwidziała, tóż 
prawi:
- Idź zaraz do domu, wymyj się , oyść. Jesteś 
zwolniony dzisiaj z lekcji.
Na drugi dziyń wszyscy pyszli my do szkoły 
zmazani.

Roz faro na religii pytoł sie Francka, jaki 
gych popełnił Adam.
- Jod łowoc, kiery mu Ewa dała – łodpowie-
dzioł.
A jak został łukarany – cióngnoł dali ksióndz.
- Musioł sie z Jewkóm łożynić – skwitowoł 
Franek.

Roz sie tego Francka ytała nauycielka, y 
świnia je pożyteno.
- To zależy – łodpowiedzioł – y to je zwiye 
y łowiek.
Nó, ale doś tego błoznowanio. Niech w ty 
feryje słóńce wszystkim świyci, niech dziec-
ka wypoywajóm, nabirajóm sił do nauki, 
a nauyciele niech se łod nich kapke o-
nóm. A pod koniec feryji niech 
jedni za drugimi zatesknióm. Tego 
żyy 
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