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Bŏjki te ôpedzioł nōm Hanek.

Aleksander Lubina ôpowiŏstkã Hankowã spisoł.
Ewa Wrożyna namalowoła piykne akwarele.
Mirosław Syniawa bŏjki na ślōnski tumaczōł.

Hanek ôpedzioł bŏjek szejś:
- w pyndziałek ô kurce,
- we wtorek ô kocie,
- w strzodã ô kozie,
- w sztwŏrtek ô boczōniach,
- w piōntek ô yjzlu,
- w sobotã ô gawrōnach.

W niedzielã idźcie do Starzika i Starki – ôni tyż
wōm ôpedzōm jakõś bŏjkã.
Abo wy im ôpedzcie.
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W bŏjkach Hankowych pokazujōm sie:
Kurka Karolina, kokot Karol, siedmioro kurzōnt,

Gyńsi – mianōw Hanek niy wymianowoł;
ôwce Helga, Ana i Gryjtka,
kozy Erna i Yma,
kōń Erwin,
świnka Berta,
kot Pyjter,
pies Paul,
boczōń i boczōniowŏ i pokolynia boczōniōnt,
wrōble Achim, Agnys, Alojz, Ana, August,
Brygida, Dora, Ernest, Erwin, Francik, Francka,
Fric, Frida, Gerhat, Gertruda, Gizela, Gustlik,
Hilda, Horst Hubert, Jorg, Maryjka, Rita, Rudi,
Stanik, Willi;
mazurki, kraski, pluskwy, chwistki, szpŏki, wrodarki,
młynŏrki, sztyrnadle, cukrōwki, kosy, stroka,
pustułka i pōjdźka,
gawrōny – mianōw Hanek niy wymianowoł,
myszy i szczury - mianōw Hanek niy wymianowoł,
Filip.
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Bŏjka ô kurce

Bŏjka ô kurce, abo ô siedmiu kurzyntach.
Bŏjka ô kurce, abo ô siedmiu kurzyntach…
– prŏwdōm to niy wiym ô czym…

Dyć ôd poczōntku.
Naôbkoło zŏgrody dlŏ gadziny rośnie żywy płot.
Ten żywy płot to przicinane jedbŏwnice. Liściami
ôd jedbŏwnic futruje sie gōnsiōny ôd jedbŏwnika.
W gŏjiku jedbŏwnicowym kurka Karolinka
skłŏdŏ kożdy dziyń po jednym biołym jak śniyg
jajcu. Filip, włościciel Karolinki, kożdy dziyń
podbiyrŏ jyj te jedne biołe jak śniyg jajuszko,
warzi dwie minuty i zjŏdŏ na śniŏdanie. Filip je
rŏd, Karolinka niy je rada.
Zmiyniŏ kurka tyn plac, kaj sie gniŏździ, coby
schować jajco przed Filipym, dyć gdŏkanie jōm
wyzdradzŏ. Snosi jajco, zagdŏkŏ, pokazuje sie
Filip i po jajcu. Kurka musi gdŏkać po śniesiyniu
jajca – tak to już je.
W jedne piykne rano Filip dostoł smak na dwa
jajca na miynko. Dwōch jajec na dziyń Karolinka
niy snosi. Potrzebne sōm dwie kurki, co snoszōm
biołe jak śniyg jajuszka. A to dŏ sie zrobić.
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Na druge rano Karolinka snosi jajco, gdŏkŏ, Filip
prziłazi, kurkã chwŏli i ku jeji ździwiyniu jajca
niy biere. Powtŏrzŏ sie to tak kożdy dziyń bez
cołki tydziyń. Jajco ôsme, jak śniyg biołe, Filip
biere.
Siadła Karolinka w gniŏździe na jajcach, jajec już
niy snosi. Siedym jajec, jak mlyko biołych, kurka
bez trzi tydnie wysiaduje.
Po tym czasie przichodzōm na świat kurzynta, co
ôgłosiyły mocnym, zdrowym głosym.
Słyszy kurzynta kokot Karol. Pieje Karol
z uciechy. Do szczyńśliwyj mamulki prziłażōm na
byzuch pies Paul i kocur Pyjter. Prziłażōm
ô zachwyt nad małymi ôwce, kozy, świnka i kōń.
Jake piykne! Jake maluśke! Jake maluśke! Jake
żōłciuśke! Take podane na mamulkã! Take
podane na tatulka!
Karolinka je dumnŏ z bajtli. Karol paradnie
roztoparczŏ piōra. Mijŏ dziyń, mijŏ noc, mijŏ
czas jakiś.
Pisklŏki ôbrŏstajōm w piōrka. Wyrŏstajōm
z pisklŏkōw gryfne kurzynta. Szejś kurek
i jedyn kokocik. Bioły kokocik i bōnte kurki.
Jedna kurka z czŏrnōm brwiōm je siwŏ jak
kuropatwa, drugŏ je krymowŏ, trzeciŏ
czyrwōnawŏ z zielōnymi szłapkami, sztwŏrtŏ
złotŏ, flekowanŏ, piōntŏ czŏrnŏ, szōstŏ biołŏ z
czŏrnymi kōńcami piōr.
Prziglōndŏ sie Karolinka swojim bajtlōm. Gryfne
bajtle. Mōndre bajtle. Niykere grajfne i chytre,
inksze spōłczujōm rodzyństwu, jak sie czego
wylynkŏ, a jeszcze inksze prōbujōm sie rzōńdzić
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i roztopiyrzajōm sie przi jŏdle, coby wydziubać
nojlepsze ziŏrnie.
Mōndre bajtle. Gryfne bajtle. Take zdrowe. Take
roztōmajte. Nō prawie! Take roztōmajte … Take
roztōmajte …
Prziłazi kokot, gōwkōm kryńci. Ôpaternie
prziglōndŏ sie kuropatwianyj kurce. Paulek
podejrzliwie zaziyrŏ na zielōne szłapki. Pyjter
spoziyrŏ zgniyło rŏz na złotõ rŏz na czŏrnõ kurkã
– cojś mu niy sztimuje.
Cojś niy sztimuje! Cojś niy sztimuje – myślōm
ôwce, kozy, świnka i kōń. Żŏdyn rŏz tak niy było.
Ôj, żŏdyn rŏz! Co to mŏ znaczyć? Co to mŏ
znaczyć?
Prziłazi kōń do Karolinki i padŏ: Biołe kurki to
nasze kurki. Dyć bōnte kurki nŏs bezpokojōm, bo
co bydzie, jak ich sam bydzie wiyncyj?
Prziłażōm ôwce do Karolinki i padajōm: ôwce
bywajōm biołe i czŏrne, tōż i kurki mogōm być
biołe i czŏrne. Dyć inksze farby? Biołe kurki to
nasze kurki. Złote, flekowane? Zielōne szłapki,
czŏrne brwi? Ku czymu to wiedzie! Bydzie ich
wiyncyj? Bydzie ich wiyncyj! Bydzie ich dużo!
Bydzie ich festelnie dużo! Nie bydzie dlō nŏs
placu!
Niy bydzie dlō nŏs koryta – padŏ świnka.
Wypijōm nasze mlyko – padajōm kozy.
Wszandy wlejzōm – szczeknōł Paul.
Wystraszōm myszy – groźnie zamruczoł Pyjter.
Dwa biołe kokoty, to ô jednego za dużo – myśli
Filip.
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Jake jajca snosi kurka siwŏ jak kuropatwa, jake
krymowŏ, jake czyrwonawŏ z zielōnymi
szłapkami, jake żōłtŏ – takŏ ździebko strokatŏ,
jake złotŏ flekowanŏ, jake czŏrnŏ, jake biołŏ z
czŏrnymi kōńcami piōr?
Filip jŏdŏ jyno biołe jajca.
Filip znojdzie rozsōndek.
Wierzōm w to ôwce, kozy, świnka, kōń
i Pyjter i Paul.
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Bŏjka ô kocie

Bŏjka ô kocie,
kerego w tyj bŏjce
wcale to a wcale niy ma.

Stoł Filip ô rozwidniŏku.
Kōniowi doł futrōnku. Ôwcōm i kozōm siana.
Świni do koryta nasuł kartŏfli z ôsuciym,
a kurom do kŏrmika zbożŏ z wypuszczkami.
Pyjtrowi do miski naloł mlyka roztworzōnego
wodōm, bo same mlyko możno je smaczniyjsze,
dyć dlŏ kota niy zazbyt zdrowe. Paul zjŏd na
wieczōr godnie futru ekstra psiego dlŏ srogich
psōw, rano dostŏwoł czystõ wodã do czystyj
miski.

Kōń zarzoł, świnka zakrzōnkała, kozy zameczały,
ôwce zabeczały radośnie. Kura i kurzynta
dziubały prŏcno. Z połnymi dziubami sie niy
gŏdŏ.
A miska stoła połnŏ do rantu – niy ruszōnŏ.
Kaj sie podzioł Pyjter? Niy ma Pyjtra? Kaj tyn
kot? Kaj Pyjter? Niy ma Pyjtra?
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Nō i dobrze.

Piyrszŏ ôpowŏżyła sie kurka siwopiōrka, podlazła
do kociyj miski, rozglōndła sie ôpaternie i napiyła
mlyka z wodōm. Dobre! Dobre! Dobre!
Przileciały dō miski kurka krymowŏ, kurka
czyrwōnawŏ z zielōnymi szłapkami, kurka żōłtŏ –
ździebko strokatŏ, kurka złoto flekowanŏ, kurka
czŏrnŏ, kurka biołŏ z czŏrnymi kōńcami piōr.
Napiyły sie kurki mlyka z wodōm. Dobre! Dobre!
Dobre!

Na drugi dziyń było tak samo.
Kaj sie podzioł Pyjter? Niy ma Pyjtra? Kaj tyn
kot? Kaj Pyjter? Niy ma Pyjtra? Nō i dobrze.
Piyrszŏ podlazła do kociyj miski kurka
siwopiōrka. Napiyła się mlyka z wodōm. Dobre!
Dobre! Dobre!

Przileciały dō miski kurka krymowŏ, kurka
z zielōnymi szłapkami, kurka strokatŏ, kurka
flekowanŏ, kurka czŏrnŏ, kurka z czŏrnymi
kōńcami piōr. Napiyły sie kurki mlyka z wodōm.
Dobre! Dobre! Dobre!

Przidyrdały ôwce. Dobre! Dobre! Podleciały koza
łaciatŏ i koza biołŏ. Patrzōm – miska prōznŏ.
Możno jutro miska zajś bydzie połnŏ mlyka
z wodōm.
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Dobrze, że Pyjtra niy ma. Pyjtra niy ma, za to je
miska połnŏ mlyka z wodōm.

Na trzeci dziyń cojś sie zmiyniyło.
Filip spozorowoł dziury w miechach ze zbożym.
Zbożŏ ubyło. Moc zbożŏ sie straciyło. Mało
zbożŏ sie ôstało. Świnka dostanie mynij ôsuciŏ, a
kōń mynij ôwsa. Kury tyż dostanōm mynij.
Niyrŏd bōł tymu kōń, świnia i kury. Ôwcōm
i kozōm było jedno.
Przi Pyjtrowyj misce prziszło do chaje miyndzy
kurzyntami. Miały głōd. Filip niywiela im wysuł,
a i to wydziubały frechowne wrōble. Było ich
moc. Bioły kokot dwojōł sie i trojōł, coby je
przegōnić, dyć wrōbli było w trzi i trochã. Wartko
wyzbiyrały zboże z wypuszczkami.
Paulowi ô śćmiywku szczury wyżarły futer. Kupa
szczurów. Paulek sōm jedyn niy poradziōł
ôbrōnić miski.

Cojś niydobrego stało sie na placu.
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Bŏjka ô kozie

Koza, jak to koza, była wrazidlatŏ i ździebko
upartŏ. Rada sie asiyła. Łaciatŏ koza to niy bele
fto. Jakich to ôna niy miała przodkōw.
Co to ôna niy je! Czego to ôna niy wiy! Czego to
ôna niy jadła!

Kozy jedzōm wszyjsko. Jedzōm wszyjsko, co
znojdōm. Tōż Yma, bo to ô kozie Ymie ta bŏjka,
zeżyrała zboże z wypuszczkami kurzyntōm, siano
ôwcōm, futrōnek Erwinowi, strzewiki Filipowi,
Paulkowi halsband, napoczła i ucho ôd Pyjtra, dyć
tyn ôcucnōł i podrŏpoł jyj nos.
Kozy jedzōm wszyjsko. Jedzōm wszyjsko, co
znojdōm. Tōż Yma wyrzōndzała strōmōm
i krzōm. Łōński rok Yma zeżarła ślazowe rōże,
słōneczniki i hanyski. Dwa lata tymu straciyła sie
rajfa!
Zjadła tyż Yma wszyjske rozumy. Yma mŏ
siostrã – Ernã. Erna jet roztropnŏ. Erna upozorniŏ
Ymã na skutki gupoty. Yma niy suchŏ Erny. Yma
wiy lepszyj. Słyszała Yma, że na zŏpłociu rośnie
moc gymizy i ôwocu, co ich jeszcze niy jadła.
Umiyniyła se Yma skosztować niyznanych jyj
maszketōw. Jak sam ale wydostać sie na wolność?
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Jak przelyź bez płot? Łazi koza wduż płota. Łazi
i łazi. Łazi i myśli ô tym, co jyj padała stroka.
Stroka Magdalyna narozprawiała Ymie ô cudach
za płotym.
Za płotym wszyjsko jest smaczniyjsze i wiynksze.
Nō i wszyjsko je dlŏ wszyjskich. A nojbarzij dlŏ
wszyjskich kōz. Kapusty majōm gowy jak
nojwiynksze banie. Szałŏt rośnie tak wartko, że
żŏdyn rŏz niy brakuje świyżego.
Łazi Yma wduż płota, dziury w całym szukŏ
i blyńdzi ô kapuście i szałŏcie. Blyńdzi
ô zezimkowyj brzozie, ô skŏkaniu na krziwe
strōmy, ô brykaniu, ô meczyniu na głos.
Łazi koza wduż płota i dziury szukŏ. Trŏwy niy
szkubnie, krasikōniu niy ruszy, mlycza nie urwie.
Za płotym trŏwa, krasikōń i mlycze wiynksze sōm
i take inksze, take zapłotowe. Radowała sie koza
na maszkety, plac w żołōndku rychtowała se na
wyblyndzōne maszkety.
Łaziyła koza wduż płota dziyń cołki i nic niy
jadła.
Łaziyła koza wduż płota drugi dziyń
i dalij nic niy jadła. Łaziyła koza wduż płota
trzeci dziyń i dalij uwziyńcie nic niy jadła… Na
sztwŏrty dziyń Yma niy wylazła z chlywika, a
Erna miała mlycze i krasikōń dlŏ siã. Snadnōm
rzeczōm, jak niy pas sie spyntany Erwin.
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Bŏjka ô boczōniach

Rŏz na podzim Filip przirychtowoł wysoki sup.
Wyższy jak dōm, wyższy jak stodoła, nawet ôd
sypaniŏ wyższy. Ôpŏlōł go z rubszego kōńca.
Ôpŏlōny namazoł terōm. Zastyrczōł Filip koło ôd
fōry na supie. Sup wkopoł do ziymie wele ściany
ôd stodoły. Poôbkłŏdoł sup kamiyniami. Dlŏ
bezpieczności
prziszłych
miyszkańcōw
przymocniōł Filip sup do stodoły.

Niy przeszło ani wiela czasu i przifurgnōł boczōń.
Wziōn sie do budowaniŏ gniŏzda. Snosiōł patyki
i asty, akuratnie ukłŏdoł na kole. Snosiōł kympki
trŏwy, kłōnki pyrzu, słōmã. Robiōł prŏcno. Po
pŏru dniach gniŏzdo było fertig. Przifurgła
boczōniowŏ. Słożyła sztyry jajca, z kerych
wykluły sie sztyry boczōniynta. Boczōniynta
rosły, ôbrŏstały piyrzym. Boczōń i boczōniowŏ
futrowali swojich bajtli. Boczōnie rosły i ku
kōńcu lata wykludziyły sie z gniŏzda. Boczōnie
ôdfurgły.

Tak to sie powtŏrzało bez kupã lŏt. Rok za
rokym. Filip bōł szczyńśliwy, bo boczōnie w
ôbyjściu szczyńście przinoszōm. W kożdy
zezimek Filip wyglōndoł boczōniōw. Boczōń
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przilatowoł, dŏwoł do porzōndku gniŏzdo.
Snosiōł asty, akuratnie ukłŏdoł. Robiōł prŏcno.
Gniŏzdo było corŏz wyższe. Na niższe sztoki
wkludziyły sie wrōble. Przilatowała boczōniowŏ.
Skłŏdała sztyry abo trzi jajca, z kerych wykluwały
sie boczōniynta. Boczōniynta rosły, ôbrŏstały
piyrzym.
Boczōń i boczōniowŏ futrowali swojich bajtli.
Boczōnie rosły i ku kōńcu lata cołkŏ familijŏ
zbiyrała
sie
z inkszmi boczōniami na łōnce i ôdlatowała do
cieplic.

Tak to sie powtŏrzało bez kupã lŏt - rok za
rokym.. Boczōnie przilatowały, gniŏzdo rosło ku
wiyrchu. Na niższych sztokach miyszkało corŏz
wiyncyj wrōbli. Przikludziyły sie sam tyż
mazurki, niyskorzij szpŏki. Filip bōł szczyńśliwy,
bo boczōnie w ôbyjściu szczyńście przinoszōm.

I w tyn zezimek Filip wyglōndŏ boczōni. Dyć
boczōnia ani widu ani słychu. Niy ma boczōnia,
niy ma boczōniowyj. Sroge gniŏzdo czekŏ
prōzne. Nō bezma prōzne, bo wrōbli w nim cołkŏ
hurma. Moc mazurkōw i zatela szpŏkōw.

Przifurgła kawka – prōzne gniŏzdo, boczōnia niy
ma. Sōm wrōble, mazurki i szpŏki, tōż znojdzie
sie plac i dlŏ kawek.
Przifurgły kraski, pluskwy, chwistki…
Jyno boczōni jak niy ma, tak niy ma.
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Przifurgła pustułka – prōzne gniŏzdo, boczōnia
niy ma. Sōm wrōble, mazurki i szpŏki, tōż
znojdzie sie i plac dlŏ pustułek… Ôj niy, niy
zgodziyły sie ptŏki, niy zgodziyły i pustułkã
przegnały. Bo pustułka to drŏpiyżnik. Może
ptŏkōm zaszkodzić.
Przifurgła pōjdźka – prōzne gniŏzdo, boczōnia
niy ma. Sōm wrōble, mazurki i szpŏki, tōż
znojdzie sie i plac dlŏ pōjdziek. Ôj, niy, niy, niy!
Przegnały do kupy pōjdźkã, co niy boji sie
szczura i łaski, dyć zniynazdaniŏ ptŏki gōni. Niy
ma placu dlŏ pōjdźki w boczōnim gniŏździe.

Smukłe kopciuszki, czŏrnonożki, snoszōm sierść,
piōrka i wołnã do szparōw w gniŏździe boczōnim,
budujōm gniŏzdka ze ździebeł trŏwy, mechu,
korzōnkōw w gniŏździe boczōnim. Chwistka
w czŏrnych jak sziwer szatach na zŏlyty mŏ
czŏrnõ gymbiczkã, gŏrdziyl, pierś i biołe
zdrzadołko na krzidołku. Jasnosiwõ rzitkã i
brzuch.
Ôgōn, co sie durch ruszŏ, je jak
zarościały, a w postrzodku piōra mŏ czŏrne.
Chwistka
siwŏ
jak
sziwer,
z zarościałym ôgōnym i rzitkōm, je jaśniyjszŏ jak
samiec. W boczōnim gniŏździe do kupy
wychowajōm swoje ptŏszynta.

Pod gniŏzdym lŏtŏ po ziymi pluskwa i szukŏ
chrobŏkōw, kiwŏ ôgonym to w gōrã, to na dōł.
Pŏrã razy chlaśnie krzidłami i leci ku gōrze, słoży
krzidła i skiołzdŏ ku dołowi. Pŏrã razy chlaśnie
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krzidłami i leci ku gōrze, słoży krzidła i skiołzdŏ
ku dołowi. Przifurguje drugŏ pluskwa. Gniŏzdo
swoje zaczynajōm w gniŏździe boczōnim
budować. Miseczkã budujōm ze sztyngli, liściŏ,
korzyni, trŏwy i kōnszczkōw mechu. Postrzodek
moszczōm sierściōm, włosami ôd kōnia i piōrami.
Latoś trzi abo sztyry razy ptŏszynta wyfurgnōm z
boczōniego dōmu.
Kraski niy znŏdły ani dziury w murze ani dziuple,
tōż wkludziyły sie na postrzednie sztoki
boczōniego gniŏzda, bo w nim chyże miyndzy
astami i do metra głymboke. Nasnosiyły ciynkich
astkōw, suchyj trŏwy, siana, piyrzŏ, liściŏ, a ku
tymu końskich bułek, kozich i ôwczych bobkōw.
Wybudowały te gniŏzda pŏrã lŏt do zadku
i ciyngym sie dō nich wrŏcajōm. Samiec i samica
majōm piyrze modre, ździebko jak zarościałe, dyć
zmiyniŏ sie ône podug dōb roku.
Gowa i kark modre, ździebko bladozielōne,
spodek modrosiwy, grzbiet i piōra na tułowiu
rdzawe abo brōnotno-czyrwōnawe, krzidła modre
i pod krzidłami modro, piōra na kraju krzideł po
wiyrchu czŏrne, ôd spodku światłe, piōra w
ôgōnie po wiyrchu bladozielōne, ôd spodku
światłe. Na zezimku piyrze je jaśniyjsze i
mocniyjsze jak na podzim, kej kraski
wykludzajōm sie z gniŏzd. Majōm mocny, czŏrny
dziub i żōłtawe szłapki.

Kawki przifurgły małōm grōmŏdkōm i dzierzōm
sie pŏrami. Kej pokŏzały sie pustułka i pōjdźka,
jedna z kawek wylynkała sie zaczła upozorniać
inksze kawki z źwiynkym „jüp, jüp, jüp”.
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Festelnie sie kawki przidały, kej ptŏki do
grōmady przegnały pustułkã i pōjdźkã. Kawki
roztoparczyły piōra, schylyły sie i wykrziwiyły
karki, aż im sie pukel stawioł, wykryńciyły
ôgōny
ku
pustułce
i forskały. Jak pustułka uciykła, kawki wrōciyły
sie do swojch gniŏzdek i samce zaczły wŏbić
samiczki „cik, cik, cik” Bez zima skamraciyły sie
z gawrōnami.
Szpŏki źwiynki z Filipowego placy plōntały ze
swojim śpiywym. Z seryjōm ćwiyrkōw, z
krōtkimi skrzekami i klekotaniym, choćby
boczōnie sie wrōciyły, atoli małe.

Wesoło na placu, ôj wesoło. Raduje sie gadzina.
Radujōm sie kurka, kokot i siedmioro bezma
srogich kurzōnt. Radujōm sie gyńsi, ôwce, kozy,
kōń i świnka. Kot sie raduje i pies. Radujōm sie
wrōble, mazurki, kraski, pluskwy, chwistki,
szpŏki, wrodarki, młynŏrki, sztyrnadle, cukrōwki
i kosy. Baji stroka sie raduje.
Jyno boczōni jak niy było, tak niy ma.
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Bŏjka ô yjzlu

Paulek lŏtoł ôd rana po cołkim ôbyjściu. Lŏtoł po
sadzie, po pastwisku, po cołkim ôbyjściu.
Wytorowoł nowõ wōń. Maszketnõ wōń. Jakŏś
gadzina, dyć co to?
Ô, ta wōń wiedzie ku masztalni. Masztalnia
zawartŏ. Dziwne. Erwin sie pasie. Masztalnia
zawartŏ. Dziwne.
Chlywik ôd kōzōw ôtwarty, chlywik ôd świnki
ôtwarty, kurnik ôtwarty, a masztalnia zawartŏ.
Filip ôtwar chlywik ôd świnki, kurnik i chlywik
ôd kōzōw, a masztalnie niy ôtwar, jyno Erwina
wywiōd i masztalniã zawar...
Nowŏ wōń i zawartŏ masztalnia. Dziwne.
Pojakymu masztalnia jeszcze zawartŏ? – spytoł
sie Paulek Pyjtra.
Niy wiym. Filip wiy. Filip wiy wszyjsko –
ôdpedzioł Pyjter.
Świnka nic niy gŏdała. To niy jeji sprawa.
Chlywik mŏ ciepły, koryto połne. Co jōm
ôbchodzi jakŏś wōń. Takŏ świnia z tyj Berty.
Podleciały ôwce. Spytej sie Filipa. Spytej sie
Flipa – zabeczały Helga, Ana i Gryjtka.
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Przydyrdały kozy. Filip wiy. Filip wiy –
zameczały Erna i Ema.
Zgniyły kot, beczynie, meczynie. Tela sie Paulek
dowiedzioł.
Tyż mi tajymnica. Masztalnia musi być zawartŏ –
zapioł Karol. Musi być zawartŏ i tela. Filip zawar.
Nō dyć, że Filip. Nō isto, że Filip – zameczały
kozy.
Nō isto, że Filip. Nō isto, że Filip – zabeczały
ôwce.
Zawar Filip, bo fto? Zawar Filip, bo niby fto?
Zawar Filip, bo niby fto? – zagdŏkała Karolinka.
Nō isto, że Filip – Paulka już ździebko zaczły
brąc mory.
Nowŏ wōń. Masztalnia zawartŏ. Gadzina gŏdŏ,
a nic niy wiy.
Przifurgła stroka. Siadła se na fōrtce. Niy mioł rŏd
Paulek stroki, ôj, niy mioł. Dyć stroka wszyjsto
wiy. Bo stroka to ciekawski ptŏk.
Możno ty wiysz, skōnd ta wōń? A masztalnia
pojakymu zawartŏ? – spytoł sie Paulek stroki.
Jŏch je stroka, stroka Magdalyna, a stroka
Magdalyna wiy wszyjsko, bo wszyjsko widzi
i słyszy. Takŏ prawie żech je, Paulku.
Nō dobrze, Magda! – gŏdej, co wiysz.
Jŏch niy Magda. Jŏch Magdalyna – zakrakała
stroka.
Dobrze, Magdalyno. Niych ci bydzie. Pojakymu
masztalnia je zawartŏ? Co to za wōń? – Paulka
już mory brały festelnie.
Masztalnia je zawartŏ, bo Filip tam zawar nowõ
wōń – zaczła bŏznować stroka.
Już żech na to prziszoł – warknōł pies.
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Już gŏdōm – Magdaluna znała Paulka
i wiedziała, iże niy trza go szterować.
Już gŏdōm. Już gŏdōm.
Wczoraj na wieczōr kurki siedziały na
zicsztangach w kurniku, kozy i owce wcinały
siano z jaśli w swojim chlywiku, Berta zajyna sie
korytym, Pyjterek się kajś buksowoł, a ty, Paulku,
smykoł żeś sie po wsi.
Wtynczŏs prawie Filip zawar masztalniã. Już
terŏzki wiysz, skirz czego żŏdyn niy wiy,
pojakymu Filip zawar masztalniã.
Gŏdej! – Paulek zawarczoł festelnie groźnie.
Magdalyna ôpaternie ôdfurgła na dach ôd
chlywika. Na dach Paulek niy wlejzie.
Gŏdej! Chyca cie! Kejś cie dopadnã! Piōrka ci
z ôgōna powyrywōm, ty stroko ôszkliwŏ –
zaskowyczoł bezsiylny Paulek.
Ôszkliwŏ, ôszkliwŏ, ôszkliwŏ, ôszkliwŏ –
zaskrzeczała stroka i ôdfurgła do lasa.
W kōńcu! W kōńcu! Uradowoł sie Paulek
i zameloł ôgōnym. Na schodki ôd wysiŏdki wylŏz
Filip. Terŏzki Filip ôdewrze masztalniã.
Filip przeciōng sie, rozglōndnōł i pōmyśloł: Paul
lŏtŏ, Pyjter z miski pije mlyko z wodōm, Karol
pieje na płocie, świniã aż sam słychać, jak
mlaskŏ, Karolinka kurzynta wodzi, kozy
i ôwce na pasiōnku. Masztalnia zawartŏ.
Wszyjsko je, jak mŏ być. Uśmiychnōł sie Filip,
ôbrōciōł na piyńcie i rŏd poszoł do kuchnie napić
sie
miynty
z miodym.
Nowŏ wōń. Masztalnia zawartŏ. Gadzina gŏdŏ,
a nic niy wiy. Wrōciōł sie Paulek do budy. A co
mi tam. Niych sie dzieje, co chce. Niy jedyn
Paulek za wszyjsko ôdpowiadŏ. Niych by tam
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Filip i dracha zawar. Co mie to ôbchodzi. Ale
wōniŏ jakoś maszketnie. Maszketny smrōd, że tak
powiym.

Bŏjka ô gawrōnach

Ôkropne larmo i bańtuch ôcuciyły gadzinã.
Dziwne to, bo ô tym czasie kozy, ôwce, świnka,
gyńsi i kurki rade suchały chwistkōw, wrodarek,
młynŏrek, sztyrnadli, cukrōwek, kosōw, nō i
mynij rade mazurkōw, szpŏkōw, pōjdziek, krasek,
pluskew i kawek. Przi źwiynkach ptŏszyj muzyki
gadzina ciyrpliwie czekała na Filipa. Za chwilkã
przijdzie gospodŏrz. Bydzie wōniało świyżym
sianym, zaszuszczy ziŏrnie i ôsucie sute do
kŏrmikōw.
Dzisioj nic z tego. Ôkropny bańtuch i straszne
larmo. Cojś przikrego, cojś ôszkliwego. Nic niy
słychać. Jyno te ôszkliwe źwiynki chaje przi
kŏrmikach. Pies po wachowaniu bez cołkõ noc
zasużōł se na to, coby z rana pokimać, a sam cojś
przikrego i niyspodzianego – hurma gawronōw…
Halastra gawronów! Ôkropny bańtuch. Niy
słychać przijymnych źwiynkōw zezimkowego
rana.
Pyjter niyrŏd, bo ledwo ôko prziwar po sużbie
w sypaniu. Świnia jak to świnia, chciała jeszcze
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pokimać. Ôwce zabeczały, kozy zameczały: nie
ma źle. Dŏ sie strzimać. Gawrōny ôchrapociejōm.
To je ważniyjsze. Zarŏzki śniŏdanie. Jak je
rozwidniŏk, to je śniŏdanie. Zwyk je drugōm
naturōm ôwce i kozy. I tela!
Przijdzie Filip, ôtworzi kozi chlywik i przegōni
gawrōny. Jeszcze chwila, chwilka – z kuchnie
wōniŏ damfowanymi kartŏflami.

Tak tyż sie stało. Filip wylŏz z dōmu, przeciōg
sie, ziywnōł na głos. Wejzdrzoł rozweselōny na
hurmã wrzaskotliwych gawrōnōw. Ôj, moc ich
dzisioj, zamoc ich dzisioj. Klacknōł w rynce,
gwizdnōł
i przegōniōł chacharōw. Ziywnōł jeszcze rŏz, już
ciszyj. Siōgnōł za dźwiyrze do sieni i wyciōng
miseczkã mlyka z wodōm dlŏ Pyjtra, ziywnōł
drugi rŏz i wyciōng kibel z gorkimi kartŏflami dlŏ
świnki i ruszōł ku stodole, skōnd wziōn siano dlŏ
tych, co beczōm i meczōm, ziŏrnie i ôsucie dlŏ
gŏwiydzi
i świnki. Siano do jaśli, ziŏrnie dlŏ kur i gyńsi do
kŏrmikōw. Ôsucie wymiyszoł z kartŏflami i wsuł
śwince do koryta.
Rozglōndnōł sie Filip ôpaternie, wybadoł kaj sie
straciyły gawrōny? Nō i dobrze. Niych se
przifurgnōm, kej gyńsi, kury, świnka, ôwce, kozy
i kot już sie najadły. Gawrōny wyzbiyrajōm
resztki. Postoł Filip w wysiŏdce bez jednã chwilã,
bez drugõ. Rozglōndnōł sie. Gawrōny niy
przifurgnōm.
Poszoł Filip do masztalnie, wywiōd kōnia,
zaprzōng go do siywnika. Musioł Filip jechać na
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pole pod las i zasiŏć ćwiklã. Czas bōł ôstatni na
siōnie ćwikle. Gadzina ôdbytŏ. Gawrōny
przegōniōne. Spuściōł Filip Paulka z lyńcucha,
fōrtkã zawar. Bydzie Paulek wachowoł ôbyjściŏ
przed takimi gościami, co sie ich niy prosiyło.
Jyn Filip z kōniym straciyli sie za ôkryntym, a
sam przifurgły gawrōny. Siadły na dachu ôd
stodoły.
Ôbsiadły
boczōnie
gniŏzdo.
Przeświadczyły sie, że Filipa niy ma. Wszczyny
ôkropny
bańtuch
i straszne larmo. Cojś przikrego, cojś ôszkliwego.
Sfurgły gawrōny na ziymiã i ôbsiadły karmidełka.
Na chwilã wszyjsko ucichło. Słychać było
klupanie gawrōnich dziubōw i głosy ôd
chwistkōw,
mazurkōw,
szpŏkōw,
krasek,
pluskew, młynŏrek i kawek w boczōnim
gniŏździe, a ku tymu ôd wrodarek, sztyrnadli,
cukrōwek, kosōw, co sie gniŏździyły w ôkolicy.
Cicho było chwilkã krōciuśkõ.
Gawrōny wartko wyjadły resztki po kurzyntach,
gyńsiach, kozach i ôwcach. Skończōł sie futer,
zaczōn sie wrzaskot. Nic niy słychać. Jyno te
ôszkliwe źwiynki chaje przi kŏrmikach. Jyno
bańtuch, jyno larmo, jyno wrzaskot.
Schowały sie ôwce Helga, Ana i Gryjtka, Erna
i Yma w chlywiku. Pyjter do kupy z Paulkym
zgodnie schowali sie w budzie. Uciykły do
kurnika kury. Gyńsi tyż sie kajś straciyły.
Na drugi dziyń wszyjsko sie powtōrzyło
i na nastympny i nastympny.
Na placu rzōńdziyły gawrōny.
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Niy czekały już, aż gadzina sie najy. Niy czekały
na resztki. Nie czekały już, aż Filip straci sie za
ôkryntym.
Z wrzaskotym sfurgowały hurmōm i przeganiały
gospodŏrzy.
Co sam robić? Co sam robić? Niy poradziōł
Paulek – Gawrōnōw było zamoc. Niy poradziōł
Pyjter – Gawrōnōw było zamoc.
Filip tyż niy wiedzioł, co sam robić. Wystawiōł
Filip nowy kŏrmik. Kŏrmik dlŏ gawrōnōw. Nasuł
im ziŏrniŏ. Gorszyła sie gadzina. Dyć co inkszego
Filip mioł zrobić.
Paul, Pyjter, kozy, ôwce, gyńsi i Karol
i Karolina swōj rozum majōm i wiedziały, że
gawrōny wydziubiōm ziŏrnie ze swojego kŏrmika
i zajś bydōm larmować i zajś ôbsiednōm kŏrmiki
ôd Filipowyj gadziny i zeżerōm jyj futer.
Wystawiōł Filip drugi kŏrmik. Drugi kŏrmik dlŏ
gawrōnōw. Nasuł im ziŏrniŏ. Gorszyła sie
gadzina. Dyć co inkszego Filip mioł zrobić. A
Paulek, Pyjter, kozy, ôwce, gyńsi i kury swōj
rozum majōm i wiedziały, że gawrōny
wydziubiōm ziŏrnie ze swojich kŏrmikōw, a
niyskorzij
bydōm
larmować
i ôbsiednōm kŏrmiki ôd Filipowyj gadziny
i zeżerōm jyj futer.
Nic niy zmiyniało zgorszynie chwistkōw,
wroderek, młynŏrek, sztyrnadli, cukrōwek,
kosōw, mazurkōw, szpŏkōw, pōjdziek, krasek,
pluskew, kopciuszków i kawek.
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Z daleka prziglōndały sie pōjdźka i pustułka. Były
ździwiōne. Niy wiedziały, jak zrozumieć to, co
dzioło sie w ôbyjściu ôd Filipa.
Gawrōny rzōńdziyły i tela.
Urzykoł Filip, urzykała gadzina, urzykali
miyszkańce boczōniego gniŏzda. Jyno Berta niy
urzykała, bo koryto połne, a chlywik bōł zawarty.
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