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Nie zapomnieć mowy ojców
Samotność

Witóm piyknie!
Na stare roki ludzie sóm roztomajci: jedni na-

ykajóm, że w chałpie majóm za kupe wasku, 
bo to abo małe wnuki rajwach robióm, abo ci 
wiynksi jak puszóm tóm nowoesnóm muzy-
ke, to głowa boli. Insi zaś godajóm, że teraz, kie 
zostali sami, to ich ta samotność dobijo, a życi 
stało sie do nich smutne. Jo zaś wóm powiym, 
że rod móm kie w moji chałpie cosi sie dzieje, 
kierysi pydzie, pogodo, to zaś zatelefónuje, to 
zaś kiery mie łodwiedzi. Tak że nie naykóm, że 
mi sie dziyń dłuży, jesze mi go nieroz brakuje, 
bo tela móm do zrobiynio, a dziyń mo jyno 24 
godziny. Ale rod też móm chwile samotności, 
bo samotność to moja kamratka, kiero w moim 
życiu pynosi mi kupe radości, kie mogym se 
z nióm być sóm na sóm. Bierym sie za robote, 
wycióngóm szuode z kumody i peglóndóm 
stare papiyyska, kiere już ni majóm waości 
do żodnego łuyndu. Taki stare kwity, faktury, 
nakazy płatnie z drugij połowy 20 wieku.

 – A to je rachunek za 300 kg cymyntu, data 
3.04. 1968 rok – to już hneda bydzie 50 roków 
tymu. Ja, 300 kilo cymyntu, a teja mi peca 
3 tóny. Pamiyntóm ty asy, kie kupe ludzi na 
naszej dziedzinie zayło sie budować, kożdy 
chciał mieć dach nad głowóm, kónsek łogródka, 
coby móg co posadzić, chciał mieć swojóm wła-
sność, swoji zacisze. Tymiym deli tyn rachunek 
w rynce, widzym tych ludzi w siyni w GS, co 
akali całóm noc na ty 300 kilo cymyntu, kiere 
nie stykło żodnymu na budowie na deke, taki 
mały pydział. Nie myśleli my długo, pozbiyra-
li my kaki do kupy i dali my to jednymu z nas. 
Za tydziyń drugi dostoł i tak my se pumogali. 
Rosła niejedno chałpa w naszej gminie, ale rosła 
też i pyjaźń, łowiek łowiekowi był łowie-
kym, a dzisio zdo mi sie, że je wilkym.

-  A to co za kaka ? Jedno nazwisko pod 
drugim? – Ja, ómniało mi sie – to sóm ludzie 
zapisani, kiey z pobaby byli py dece u Fa-
rugi. Pobaba – piykne słowo – kierego już sie 
nie łużywo. Kożdy pyto sie za wiela, za jakóm 
kase, a pobaba to bezinteresowno pumoc. Dzi-

sio jo pumogym tobie, a jutro ty mie. Jesze 
kupe tych roztomajtych ważnych papiórków 
w tej szuodzie zostało, ty kaki to historia 
miniónych roków. Dziwóm sie na zygor – ty 
sztwierci na woóm, teja skónyć to moji 
otkani z samotnościom, dyć już z roboty i ze 
szkoły pydóm młodzi i tak jak w tysióncach 
chałup, bydóm puszać muzyke, podziwajóm 
sie, co też tam w internecie, bydóm dyskuto-
wać ło dzisiejszym dniu,  co teja zrobić jutro, 
kiery rachunek zapłacić, kaj zadzwónić, komu 
teja powinszować, bo mo łurodziny. A z tele-
wizora idóm wiadomości: kumornik rodzinie N. 
łodebroł cały dorobek życio i wycynił go na 3 
tysiónce złotych, bo taki mieli dłóg. Matce łode-
brali dziecka, bo ni mo im co wrazić do gymby, 
siedlokowi wziyli traktor. Wszyscy tłumaóm 
sie, że robióm to wedle prawa, a kaj majóm su-
miyni, ło kierym sie tak głośno godo w naszym 
kraju. Czy ci ludzie nigdy nie słyszeli łod swoich 
łojców, stayków tych słów: nie rób drugimu 
co tobie niemiło! Py takich wiadómościach już 
tynskniym za mojóm samotnościom i żeby zaś 
sie otkać z takimi ludziami, kiey dzielili sie  
tym, co majóm, z biydokami. Biydno kumornica 
wiedziała, że kie je w potebie, gaździnka nie 
puści jóm z chałpy z próznymi rynkami. Pasty 
wiedzioł, że dostanie wysłóżke na świynta, kie-
róm nie bydzie móg łusmyyć do chałpy. U bo-
gatych gazdów były zawsze łotwae dwiyy, 
w kuchyni py piecu była wielko ława. Czakała 
łóna na wandrola, kiery ni mioł się kaj schrónić 
w nocy. Móg sie tam peać, a i posilić, bo na 
stole był dycki chlyb pykryty biołóm sciyrkóm, 
a na blasze ziymnioki z kapustóm. Dzisio bogaty 
łogrodzi sie poóndnym płotym, a nasadzi tuji, 
żeby też nie widzieć biydy łu sómsiada. Pinión-
dze, pinóndze, pinóndze! A staro Prochorka, co to 
swoji roki miała, dycki prawiła: jak żech je staro, 
jeszech nie widziała, żeby za kim bogatym ma-
jóntek na kierchów niyśli. Musi wszystko zosta-
wić, a rodzina sie potym pez kupe 
roków ło tyn majóntek żro. 
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