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1.
– Dobry, sōmsiŏd!
– Dobry!
– Niy widziołżeś kajś naszyj babki?
– Niy, dzisio niy.
– Bo zaś sie nōm kajś straciyła. W tym roku citła już
dwa razy. Niby terŏzki to bydzie trzeci. Ty wiysz, jak mie
to słabi?
Podziwołech sie naôbkoło, jakbych mioł jōm ôrŏz
uwidzieć. Niy było jij u mie na placu ani we zegrōdce.
U sōmsiada, bez ôtwarto do mola brama, tyż baby niy
było widać. Z drugij strōny tam, kaj drōga sie dźwigŏ
i łōnczy z głōwnōm, niy było żŏdnego, krōm pŏru gyńsi
ôd Płōnkōw. Nasze chałpy z zegrōdkami, poustawiane jedna za drugōm przi drodze, szło chycić jednym dugim wejrzyniym. I na zicher nikaj niy było staryj Winklerki, baby
ôsiymdziesiōnt, abo i dziewiyńdziesiōnt lŏt staryj, ôstatnij
starki, kierŏ sie sam jeszcze ôstała miyszkać.
Wejrzołech nazŏd na Richata. Siedzioł we swojim golfie, starszy chop z fōnsym, już w cywilnych łachach, a niy
w ancugu, w kierym dziynnie pyloł do roboty. Do Katowic
do biōra mioł bliżyj jak jŏ, tōż zawdy gibcyj ôdy mie bōł
nazŏd w dōma. Wyglōndoł na skamanego, a spuchniynte
ôczy mioł jeszcze ôtwarte chyba ino skuli kawy i cygaretōw.
Podziwoł sie zaś na mie.
– Jada na fara. Łōńskigo miesiōnca tam my jōm
znŏdli. Gŏdołech ci to?
– Ja, pamiyntōm. – przichwolōłech mu.
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– Jakbyś tak jōm kajś uwidzioł, abo jakby ku ciebie prziszła, to dej znać. – Ôrŏz spōmnioł sie i chyciōł za
mobilniŏk na drugim zicu. – Mŏsz ôdy mie nōmer, pra?
– Mōm, mōm.
Ciepnōł telefōn nazŏd, ale za fest, tak co ślecioł mu na
zŏl. Zapierōniōł, zgibnōł sie pō nia, zastynkoł.
– Niy starej sie, hneda sie znojdzie. Z tymi bolawymi
nogami daleko niy zōńdzie. – Uśmiychłech sie dō niego.
Już na mie niy wejrzoł. Muknōł ino „Na razie!” i pojechoł
ku drōdze. Dźwignōł sie za nim taki sztaub, żech gibko pocis ku chałpie, coby tego niy wdychać.

2.
– Ana, słyszała żeś? Starŏ Winklerka zaś sie straciyła.
Prawie mi Richat pedzioł. Aneczka...?
Jak fto je w małżynstwie zatela dugo, rŏz dwa poradzi zmiarkować te cicho przed burzōm, wywōniać chaja,
co wisi we lufcie. Musiołech być żyniaty za krōtko, boch
ciepnōł tasza we antryju, sebuł sie, przelŏz do łaziynki,
umōł gymba i rynce. Wyciōngłech ku tymu nowy papiōr
toaletowy, boch uwidzioł stary sie kōńczyć. I durś żech
ôsprawioł mojij ślubnyj ô gŏdce, kiero żech mioł z Richatym. Spōmniołech jij, jak Winklerka sie przeszły rŏz
straciyła i kaj za niōm Richat musioł lecieć. Pedziołech co
ô tym, co moja ōuma pochała, podwiela niy pominyła.
Na ôstatku wlŏzłech do kuchnie, ôbŏczył jōm stŏć wele
stoła i jeszcze niy spokopiōł, co ta macha i tyn kot halany
na stole i tyn wychłōdniynty ôbiŏd, to wszysko niy ma na
dobre, ino bydzie z tego larmo. Dopiyro jak żech ku nij
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podeszoł, coby sie prziwitać, hibła do zadku i usłyszołech
ciche, lodowate:
– Kaj żeś to bōł?
Wtynczŏs cosik mi napoczło klapować we gowie.
Alech jeszcze wierzōł, że bydzie dobrze:
– Aneczka, niy dej kocikowi stŏć na stole. I przebŏcz
mi, musiołech skōńczyć te pierzińskie zlecynie... – dołech
sie do tuplikowaniŏ, alech sie za moc niy natuplikowoł.
– Toć! A potym żeś se musioł poklachać ze sōmsiadym,
pra? – niy dała mi pedzieć.
Siōngłech po kota i tyrpłech go leko, coby ślecioł na
zŏl i niy pociōng za sobōm serweta.
– Tōż ci gŏdōm, co Richatowi zaś sie mama posioła.
– A możno byś pomyśloł ô tym, że twojij babie zaś
sie chop posioł? Tyn istny, co jij ôbiecowoł, że bydzie dzisio wczas...
Ja, terŏzki żech już wiedzioł na zicher, że to niy bydzie
przijymny, familijny wieczōr.
– Ana, przeca żech ci szczyrknōł...
– ...bydzie wczas – gŏdała dalij, ô jedyn gradus głośnij i ze dziesiyńć gradusōw zimniyjszym głosym – bo my
byli ugŏdani, coby jechać po ta ziymia i byli my ugŏdani,
coby dać sie do kopaniŏ wele lauby. Bo mōj chop sōm mi
pedzioł, że jak sie do tego niy dōmy dzisio, to już do soboty
tego niy szafnymy, a przeca w sobota przijyżdżajōm...
Chciołech jōm suchać i trocha żech jōm suchoł,
chociŏż corŏz ciynżyj było mi ta jeji gŏdka strzimać. Co by
niy pedzieć – miała recht, a jŏ jeszcze niy bōł tak znerwowany, coby ô tym przepōmnieć. Alech uwidzioł tego kota
nazŏd skŏkać na stōł, miyndzy te jeji zimne jŏdło. Pieruch
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