
364. Roz œci¹gali m³odych do wojska. Jak przyjechali, to ich tam jeden musztro-
wo³, potem spisywo³ miana i zawód. Pyto po kolei:

— Zawód?
— Cieœla budowlany.
— Nastêpny! Zawód?
— Cieœla budowlany.
— Zawód?
— Cieœla budowlany.
Jak ju¿ tak wszystkich popyto³, przysz³a kolej na tego ostatniego.
— Zawód?
— Mechoptyk!
— Co? Mechoptyk? Nie ma takiego zawodu!
— Jak to nie ma? Po lekku, panie sier¿ancie! Ci wszyscy moi koledzy domy

buduj¹, a jo je potem mchem optykom. To co? Jest mechoptyk czy nie ma?

365. Roz w wojsku by³a musztra. Sier¿ant wo³o:
— Patrz w prawo! — wszyscy patrz¹ w prawo, ino jeden w lewo.
— Szeregowy Tr¹ba, po jakiemu nie patrzycie w prawo?
— No bo jakby tak wróg przyloz³ z lewej strony?

366. By³o to jeszcze za Wilusia. S³u¿y³ w wojsku taki jeden miglanc. Ale ¿e roz
uciek³, mio³ byæ teroz powieszony za kara. Pytaj¹ go, jakie mo ostatnie ¿yczenie. Pe-
dzio³, ¿e chcio³by tak roz lajbwasze rozkazywaæ. No to dali mu ta cesarsko lajbwacha
i on jej rozkazywa³. Dowiedzio³ sie o tym cesarz Wiluœ i przyszed³ popatrzyæ, a by³ wte-
dy bardzo z³y, bo mu wielki wrzód na zadku doskwiera³. Jak ten miglanc tej lajbwasze
tak rozkazywo³, to król nie wytrzymo³ i zacz¹³ sie bardzo gromko œmioæ i naroz „paf”
pêkn¹³ wrzód i cesorzowi ul¿y³o. Zawo³o³ miglanca i przeboczy³ mu.
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je¿d¿enio przyzwyczai³, ¿e ju¿ inaczej nie mo¿e. No i dobrze. Dali mu wagon, postawili
na boczny tor i kolejorz mieszko³ z bab¹. Jego kolega, te¿ kolejorz, jeŸdzi³ na trasie
Katowice–Wiedeñ i widzio³, ¿e ten wagon co chwila jest na innym miejscu. Jak jecho³
do Wiednia, wagon sto³ kaj indziej, wraco, wagon ju¿ zaœ w innym miejscu. Tak go to
zaciekawi³o, ¿e poszed³ ich tam odwiedziæ i spyto³ sie, skuli czego ten wagon tak jeŸdzi.
A kolejorz pado mu:

— Toœ ty taki stary kolejorz, tyle lot jeŸdzisz i nie wiesz, skuli czego wagon
sie rusza? A toœ ty zapomnio³, ¿e wychodka nie wolno u¿ywaæ w czasie postoju? Roz jo
ta brecha cisna, jak moja staro tam siedzi, a roz ona ciœnie, jak jo musza.

343. Jakech le¿o³ w lazarecie w Opolu, to mie ch³opi pytali, czy patrza na telewizjo,
na ten program dlo dzieci, co wiecie o tej Balbinie i Ptysiu. A ten Ptyœ to tak godo³ przez
„szcz”. Zawsze pado³: „Czeszcz Balbino”. Tote¿ mie ci ch³opi pytali, czy wiem jako
jest ro¿nico miêdzy obrazem a kiblem?

Pedzio³ech, ¿e nie wiem. A oni rozprawiali, ¿e nie ma ¿odnej, bo przeca i obraz
jest na szczanie i kibel jest na szczanie!

344. Roz siedzio³ dziad pod koœcio³em i tak ¿ebro³:
— Dziesiêcioro dzieci mom, kulawo baba mom, œlepo œwiekra mom, wali mi

sie dom, dejcie coœ panoczku, dejcie...
— Tyla tego mocie i jeszcze wom ma³o! — pedzieli panoczek, co tam têdy

przechodzili.

345. Jak my downiej na p¹æ do Czêstochowy jechali, to my se tam w Polsce zawsze
kury, kaczki i gêsi kupowali, bo to tam by³o tanie, nie tak jak u nos za Niemca. Roz te¿
sie ju¿ ustowiomy w tej procesyji, a koœcielny nasz wo³o:

Muzyka na przodek,
Ch³opy do œrodka,
A baby, gêsi i kury na zadek!
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338. Roz mój starzyk szli w nocy kole cmentorza. A dawniej tak by³o, ¿e jak sie du-
cha spotka³o, to sie go pyta³o, co by chcio³, bo ko¿dy mu chêtnie do zbawienia pomogo³.
No to mój starzyk s³yszeli wele tego cmentorza jakieœ stêkanie, roz s³absze, roz moc-
niejsze. Wtedy spytali:

— Czego pragniesz duszyczko?
— Papieru! — przysz³a odpowiedŸ.

339. By³o to zaroz po wojnie. Nie wszyscy, co tu mieszkaj¹ teraz, wiedzieli, ¿e my
na Œl¹sku s¹ Polokami. Brali mo¿e ta nasza gwara za jaki niemiecki.

Tó¿ Hanys se tak z Gustlikiem stoj¹ w drogerii i gwarz¹ se tak o wszystkim.
Ko³o nich sto³ taki jeden ze wschodu, patrzy na nich i pyto:

— Pan Polak?
— Nie! Po gruntfarba! — odpedzio³ Hanys.

340. Roz stanê³y se dwie kury przed sklepem z wystaw¹ jaj wielkanocnych. Jedno
jajo by³o z czekolady, tak¹ wielk¹ wstêg¹ przewi¹zane. Ta jedna kura nachylo sie do tej
drugiej i pyto:

— S¹siadko, a nie znaj¹ to tego kokota?

341. Teroz to wszêdzie na ca³ym œwiecie zamiast ludzi wprowodzaj¹ maszyny. Jo
nie wiem, czy to dobre, ale tak ponoæ jest. Roz te¿ przysz³a komisyjo zwiedziæ nowy za-
k³ad i ten kierownik ich oprowadzo, pokazuje wszystko, a potem to im pokozo³ blank
nowo instalacjo i pado:

— Ta instalacjo zastêpuje a¿ szeœæ ludzi.
— Och! — godo komisyjo. — A kto j¹ obs³uguje?
— Siedmiu specjalistów — pado kierownik.

342. Jeden kolejorz poszed³ na emerytura. Dali mu piêkne mieszkanie, ale on pro-
si³, ¿eby mu zamienili na wagon, choæby stary, byle wagon, bo bez te 45 lot tak sie do
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— Co to? Strach ciê oblecio³!
— Nie, ino tak myœla, ¿ebyœ tego gwoŸdzia nie min¹³, bo bych wtedy pie-

ronie prosto w ³eb dosto³!

234. Antek i Francek mieli m³yn. A nad m³ynem by³a rzeka i oni tak co dzieñ prosto
z okna do tej rzeki wskakiwali i k¹pali sie. Roz jednak pojechali do Opola i zamieszkali
w hotelu przy dworcu. Dostali izba na samym wierchu. Rano Antek patrzy przez okno,
widzi czysto woda i „bach”, ju¿ wyskoczy³. Jak ju¿ mu sie wydawa³o, ¿e leci do wody,
to zacz¹³ wo³aæ:

— Francek, nie wyskakuj, Odra zamarz³a i wygl¹do jak asfalt!

235. Antek i Francek mieli motor, Antek pado:
— Jada dziœ do miasta, jedziesz ze mn¹?
— Pojada, ale w przyczepie! No i pojechali. Francek coœ tam po drodze wo-

³o³, coœ wrzeszczo³, ale huk by³ taki, ¿e Antek nic nie s³yszo³. Jak przyjechali, Antek pado:
— Prêdko pra?
— Dobrze ci godaæ! — pado Francek ledwo dysz¹c — czy ty wiesz, ¿e przy-

czepa by³a bez dna!

236. Francek dowiedzio³ sie, ¿e Antek, po jeŸdzie na nartach, le¿y w lazarecie ze
z³oman¹ nog¹. Jako dobry kolega poszed³ go odwiedziæ.

— Jo wcale nie wiedzio³, ¿e ty na nartach umiesz jeŸdziæ.
— No tak mniej wiêcej. Wiêcej na zadku, a mniej na nartach.

237. Antek, jak mio³ kaca, to zawsze kwaœnica pi³. Roz tez przyniós³ se na szychta
trocha kwaœnicy, ale wiedzio³, ¿e inni te¿ kaca maj¹. Zostawi³ przeto przy niej kartka:

— „Nie piæ kwaœnicy, boch do niej naplu³. Antek”.
Jak przyszo³ z chodnika, to na kartce by³o dopisane:
— „Jo te¿. Francek”.
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A na to kelner: — Ty byœ pieronie g³odny chodzi³, jakby jo nie by³ z Sie-
mianowic!

230. — Francek, sk¹d mosz nowy rower?
— Ach wiesz, by³ech z Marik¹ na k¹pielisku. K¹palimy sie, potem ca³owa-

limy sie, potem my sie ju¿ zaœ k¹pali, a potem..., a potem Marika pedzia³a: „A teroz se Fran-
cik weŸ to, na co mosz ochota”. No to mie nie trza dwa razy godaæ. £aps za ko³o i ju¿
moje.

231. Antek i Francek naprawiali szyny. Antek pado:
— Ale to naprowda ciê¿ko robota!
— Mog³eœ se wybraæ l¿ejszo!
— A dyæ chcio³ech byæ naprzód ksiêdzem.
— No to po jakiemuœ nim nie jest?
— A boch sie dowiedzio³, ¿e papie¿em mo¿e byæ ino W³och!

232. Antek i Francek poszIi sie pewnego razu k¹paæ. Naroz Antek s³yszy: „Ra-
tunku..”. Wskoczy³ i wyratowo³ przyjociela. Francek, jeszcze ca³y mokry, pado:

— Dziêkuja ci bardzo, jak ty sie kiedyœ bydziesz topi³, te¿ do wody wskocza
i ciê za w³osy chwyca i wyratuja!

— No ja, ale jo jest ³ysy.
— To bych poczeko³, a¿ ci w³osy urosn¹!

233. Antek i Francek wybraIi sie do fryzjera. Antek pado po drodze:
— Ty, Francek, jakbyœ mi tak gwóŸdŸ wbi³ do g³owy, to by sobie fryzjer ze-

psu³ maszynkê, wy³omo³ by w niej zêby. Zrobimy to?
— Dobrze — pado Francek — bierz i wal!
Antek wzi¹³ gwóŸdŸ i chce wbiæ, ale Francek coœ sie zatrz¹s³.
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sto³ 10 dni aresztu. Drugi wloz³ Francek i pado: Paaaannniieee ssssieri¿¿annnciieee!
Ttttoooo bbby³ooo tttaak — zacz¹³ sie strasznie j¹kaæ. Sier¿ant wœciek³y rykn¹³:

— Odejœæ!
Francek przyszed³ do Antka i pado:
— Wielaœ dosto³?
— 10 dni, a ty?
— Nic!
— Jak to nic?
— Ja! Ale to trza umieæ godaæ!

228. Roz Antek podlewo³ w ogródku kwiotki. Przyszed³ Francek i pyto go, co robi.
— No nie widzisz, ¿e kwiotki podlewom!
— No dyæ ty nie mosz w konewce wody!
— No bo chca, coby mi suche kwiotki wyros³y — pado Antek.

229. Roz Antek i Francek wyjechali se do Pary¿a. Siedli se w takim fajnym lokalu
i chcieli coœ dobrego zjeœæ. Jednak Antek sie bo³, ¿e sie z kelnerem nie dogodaj¹, bo
przeca nie znaj¹ francuskiego.

— Nic sie nie bój Antek — pado Francek. — Jo znom francuski i jak ino kel-
ner przyjdzie, to zaroz wszystko zamówia.

No i przyszed³ kelner i Francek pado:
— La kelner, dwa razy la supa, la kotlet, la kapusta, la lody i la piwo.
Kelner zamówienie przyj¹³, przyniós³ obiod, zjedli i chcieli p³aciæ.
— La kelner — zawo³o³ Francek — la p³aciæ.
Kelner wypisywo³ rachunek, a Francek pado do Antka:
— No i widzisz, takeœ sie bo³, a jo przeca umia po francusku. Widzisz, to trze-

ba ino przed ka¿dym s³owem dodaæ „la”.
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223. — Antek! Co ty tak Ÿle wygl¹dosz?
— Cz³owieku, dziwisz sie? Tako robota! Ca³y dzieñ na kolanach!
— A d³ugo tam ju¿ robisz?
— No, w poniedzia³ek mom zacz¹æ.

224. Antek z Franckiem budowali wie¿owiec, a by³o to wtedy, jak ten wyœcig pracy
by³ taki modny. Antek wtedy pado³:

— Franek, pódŸ sam, przytrzymej ten mur, a jo leca po ta premio!

225. Antek i Francek codziennie chodzili na ryby i nic innego ich nie zajmowa³o.
Roz Antek godo: „Dziœ nie muszymy iœæ na obiod, bo moja staro nom go tu przyniesie”.
No i dobrze. Baba przysz³a, obiod przynios³a, zjedli i baba posz³a. Jak ino odesz³a,
Francek pado:

— Antek, ale ty mosz baba! Jo bych sie nigdy z takim harpunem nie o¿eni³!
— Ja, ale ona mo glizdy!
— A, to co innego, mog³eœ zaroz tak pedzieæ!

226. Antek i Francek spotkali Zeflika. Chcieli to spotkanie jakoœ uczciæ i wybrali
sie do szynku. Antek pado:

— Zjemy, wypijemy, ale ko¿dy musi coœ daæ!
— Jo dom jod³o — pado Francek.
— Jo picie — pado Antek.
— A jo dom mój dobry apetyt i przyrzekom wom, ¿e byda to wszystko jod³

i pi³ co tu postawicie — pado Zeflik.

227. Antek i Francek byli w wojsku. Roz bawili sie na przepustce, ale przyszli za
nieskoro. Antek wloz³ przez okno i wci¹go³ teroz Francka. Ujrza³a ich jednak wacha
i rano musieli sie zameldowaæ u sier¿anta. Pierwszy wloz³ Antek. Pedzio³, jak by³o i do-
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— No, pado jeden z bezrobotnych, teroz ju¿ blank nie rozumia.
— Boœcie — pado im miglanc — w lewo strona krêcili zamiast w prawo.

205. Jeden ch³op na wsi ciê¿ko zachorowa³. Wezwali dochtora. Ten go zbado³, po-
maco³, do gêby zajrzo³ i pedzio³:

— Ja, tu jest bardzo ciê¿ko sprawa. To trzeba zoperowaæ!
— No ja. Ale wiela to tako operacja wykosztuje?
— No bydzie z piêæ tysiêcy.
— Co? Piêæ tysiêcy? To za te pieni¹dze moga mieæ bardzo fajny pogrzeb,

z orkiestr¹ i sztandarami.
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— I buch ca³y kad³ub na talerz. Pañstwo sie œmioli i dali mu za ta gêœ tyla
pieniêdzy, ¿e starczy³o a¿ do ¿niw.

204. By³ roz ch³op, co sie bardzo rod z drugich naigrowo³. Roz poszed³ do szynku,
do³ szynkarce wiele pieniêdzy i umówi³ sie z ni¹, ¿e jak pokrêci kapeluszem i powie
„zap³acone”, to ona skreœli i odci¹gnie z jego pieniêdzy tyla, ile trza. No i jak by³o w szyn-
ku wiela ludzi, ch³op zamówi³ se dwie flachy wina, jedzenio i wusztu. Jak to wszystko
zjod³, zawo³o³ szynkarkê pokrêci³ kapeluszem i pado  g³oœno:

— Zap³acone!
— Ja, ja, wiem, zap³acone.
Byli tam dwaj bezrobotni, jak to us³yszeli, to im sie to bardzo spodoba³o.

Podeszli do niego i pytaj¹, co to za kapelusz, którym tak pokrêci³ i pedzio³ „zap³acone”!
— Ja, wiecie, to jest taki cudowny kapelusz. Jo moga piæ i jeœæ wiela mi sie

chce, potem tym kapeluszem pokrêca i ju¿ wszystko zap³acone. Nalegali na niego tak
d³ugo, a¿ im go sprzedo³. Teroz se poszli do innej restauracyje, usiedli i zamówili je-
dzenio ca³o ho³da. Jak zjedli, popili, zawo³ali w³aœciciela, pokrêcili kapeluszem i padaj¹:

— Gospodarzu, zap³acone!
— Co? Jak zap³acone? Przeca nie p³aciliœcie!
— Dowej ten kapelusz — pado ten drugi — na pewno Ÿle krêcisz.
— Teroz gospodorzu zap³acone?
— S³uchejcie, jak mi tu zaroz nie uregulujecie rachunku, to zawo³om po-

licjanta i niech on sie z wami tropi.
Co mieli robiæ, seblekli co mieli, oddali gospodorzowi galoty i ¿akety i poszli.
Po paru miesiêcach spotkali zaœ tego miglanca. Ju¿ mu chcieli nabiæ, ale on ich

piêknie przyj¹³. Zamówi³ jedzenio, picio i na koniec poprosi³ o kapelusz. Wsadzi³ se go
na g³owê, Zawo³a³ szynkarkê i pado:

— Zap³acone!  — a kapeluszem to ino krêci³ i krêci³.
— Ja, ja, zap³acone, dziêkuja piêknie.
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— A wy sie dziwicie — pado ch³op — wszêdzie rzeki pe³ne, ³¹ki mokre, to
krowa mo nie mieæ wody w mleku?

202. Roz jeden ch³op zaniós³ panu gêœ pieczon¹, bo chcio³, ¿eby pan by³ trochê
³askawszy dla niego. Po drodze jednak tak mu ta gêœ wonia³a, ¿e se jedno udko u³omo³
i zjod³. Pan gêœ przyj¹³, z rodzin¹ zjod³, ino sie dziwi³, po jakiemu ta gêœ mo ino jedno
udko. Naroz ch³op patrzy przez okno, a tam stoi gêœ na jednej nodze. Ch³op nie wy-
trzymo³ i wo³o:

— Patrz¹ tam ino, patrz¹ tam, widz¹, ¿e ta gêœ te¿ mo ino jedna noga.
— Ale patrz dobrze, jak jo zagwizdna, to zoboczysz, ¿e ta gêœ wysunie i drugo

noga! No i prowda, pan zagwizdn¹³, a gêœ ju¿ sto³a na dwóch ³apach. Wtedy ch³op pado:
— Ja, a czemu to nie gwizdaliœcie na ta upieczono gêœ?

203. By³ roz jeden biedny ch³op. Zosta³a mu ino jedna gêœ, a w doma dzieci pe³no
i bieda. Wzion t¹ gêœ, zabi³ j¹ i poszed³ z ni¹ prosiæ do pana o pomoc w potrzebie. Pan
go pyto, co by za to chcio³ mieæ. Ch³op odpowiado: „Najeœæ sie do syta”. Zaprosi³ go
pan na niedziela na obiod. Ch³op przyszed³, a tu na stole jego gêœ, ju¿ upieczono i pan
mowi:

— WeŸ teroz nó¿ i podziel nos piêknie t¹ gêsi¹. A by³o ich czworo i ch³op pi¹-
ty. Wzion nó¿ i godo:

— Wy panoczku jesteœcie g³ow¹ rodziny, wom sie ta g³owa nale¿y!
— Wy paniczko dostaniecie ten kark, ¿eby t¹ g³ow¹ móc krêciæ.
— Ty paniczu wnet z domu wyfurgosz, dostaniesz skrzyd³a, abyœ wysoko

furgo³.
— Ty panienko wnet na tañce bêdziesz lataæ, to ci trza dobrych nó¿ek. Potem

popatrzy³ na ca³y kad³ub i pado:
— A jo biedne ch³opisko musza zjeœæ to kad³ubisko.
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197. Jeden farorz poszo³ do lasu na polowanie. Naroz ujrzo³ sarna i „paf” do niej.
Leci prêdko po ni¹, a nad ni¹ ju¿ stoi ch³op, trzymo kij w rêku i pado:

— Widz¹ ksiê¿oszku, jako ¿ech fajno sarna zastrzeli³?
— Dyæ nie ty, a jo! Przeca nawet strzelby nie mosz, ino kij w rêku trzymosz!
Farorzyszku, a nie pedzieliœcie w niedziela na kozaniu z ambony, ¿e „Jak Pon

Bóg dopuœci, to i z kija spuœci”? Widaæ spuœci³, pado dalej ch³op — i ci¹gnie sarnê do
dom.

198. Jeden wielki sknera umiera³. S³u¿¹co Magdusia wpakowa³a mu ca³o ³ycha ma-
ku do gêby. Przyszli krewni i notariusz, a stary ino wo³o: Makdusi, Makdusi. Wszyscy
zrozumieli, ¿e on wszystko przepisuje swej s³u¿¹cej, a on przeca wo³o³, ¿e go mak du-
si. I tak ta sprytno wszystko dosta³a.

199. Jeden ch³op prowadzi³ roz wieprzka, a spotko³ go po drodze student i pyto:
— To wasz synek?
— Nie — pado ch³op — to jeden z tych studentów, co to sie w tej wielkiej

szkole tam ucz¹, dali mi go na wychowanie.

200. Jeden gospodorz kupi³ se „Moskwicza” i tak pedzia³ drugim:
— Jak jada t¹ szos¹ do Gogolina, to drzewa mi tak ino œmigaj¹, jak bych przez

jaki las jecho³.
— To nic — pado jeden z ch³opów — jak jo mojemu koniowi dom sieczki

i jada wartko po rynku w Krapkowicach, tak naoko³o, to widza nawet ogon od konia
na zadku.

201. Jednemu ch³opu nie chcieli w spó³dzielni przyj¹æ mleka i padali mu, ¿e coœ
ostatnio w jego mleku za du¿o wody.
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193. Downiej to tam krew nie leczyli zastrzykami, jak to teroz robi¹. Dochtór kozo³
piæ czerwone wino i œwie¿e jaja i wys³o³ bogatego chorego do sanatorium. Roz te¿ tak
z takiego sanatorium przyjecho³ ch³op i dochtór pyto:

— No i jak tam by³o?
— Wszystko by³oby dobrze panie dochtorze, kiejby to wino by³o takie stare

jak te jaja, a te jaja takie œwie¿e jak to wino, co nom dowali.

194. Jeden ch³op przed wojn¹ wchodzi do poczekalni dochtora. Poczeko³ trocha
i splun¹³ w k¹t. Widzio³ to s³u¿¹cy i wartko stawio tam spluwaczka. Ch³op patrzy, idzie
do drugiego k¹ta i tam splun¹³. S³u¿¹cy bierze ta spluwaczka i zaniós³ tam. Ch³op z³y
pluje do trzeciego k¹ta. S³u¿¹cy i tam zanosi spluwaczka. Wtedy ch³op wœciek³y wo³o:

— S³uchaj¹ ino! Wezm¹ prêdko ten talerz st¹d, bo wom tu do niego napluja.

195. Roz maszerowo³ policjant drog¹ i widzi ch³opa, który trzymo kapelusz na
œrodku drogi. Policjant ciekawy pyto go, co tam mo. A ch³op godo, ¿e chyci³ se kanarka
bardzo piêknego i jakby tak pon policjant nie mieli nic przeciwko temu, to ich piêknie
prosi, aby tak na chwilka potrzymali tego kanarka pod kapeluszem, a¿ on klatkê przy-
niesie. Policjant sie zgodzi³, ale po godzinie, niecierpliwy ju¿, wtyko ostro¿nie rêkê pod
kapelusz i maco, a potem ³aps, ju¿ go mo. Patrzy, a to kupa.

196. Na bardzo w¹skiej k³adce spotyko furmon furmana. ¯oden nie chce ust¹piæ.
Wtedy ten pierwszy hukn¹³:

— Jak sie pieronie st¹d nie cofniesz, to nie czekom d³u¿ej, ino robia to samo,
coch wczoraj jednemu zrobi³!

Wystraszony furmon cofn¹³ sie zaroz, a jak ch³op przejecho³, to go spyto³, co
to takiego wczoraj zrobi³?

— No nic — pado — nie chcio³ ust¹piæ, to jo mu ust¹pi³.
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143. — Antek, po jakiemu mosz takie œlepia podbite?
— No dyæ mie napod³ ten pieroñski gizd Kowolik.
— A mio³ powód?
— Nie, ino wielko sztanga!

l44. Roz sztygar pos³o³ m³odego, niedoœwiadczonego górnika po felê. Ten wyje-
cho³ na wierch i poszo³ po swoj¹ lipstê i zjawi³ sie z ni¹ przed sztygarem. Sztygar pyto:

— No mosz to Franek tê felê?
— Ja, panie sztygar! Stoi tu przed nimi.
— Dyæ mie jest potrzebno fela z drzewa — pado sztygar — a nie z miêsa.

145. Jeden nowy przeczyto³ na dole kartka, ¿e „jedzenie pod kar¹ wzbronione”.
Zachcia³o mu sie jeœæ, wzion kara, obróci³ dnem do góry i pado: „Teraz ¿ech w po-
rz¹dku!”

146. Górnik pado do kolegi:
— Czy wiesz, jako jest ró¿nica miêdzy mrowiskiem a szezlongiem?
— Nie! — No to siednij sie na mrowisko, to sie som dowiesz!

147. Downiej sie sz³o do kopalni czasem i trzy godziny w jedna strona, to górnicy
nie widzieli czasem nawet jak tydzieñ d³ugi swych dzieci. Roz rozprowioli, ¿e jeden gór-
nik szo³ z roboty z Mys³owic do Cielmic i po drodze spotko³ takiego ma³ego syneczka,
zap³akanego i potarganego. Górnik spojrzo³ na ma³ego i wzion go, bo myœlo³: mom
w doma 11 dzieci, to jeszcze i to sie tam wy¿ywi. Przyszed³ do baby i pado jej:

— Patrz, jako biedno sierotka! Nakarm to.
— Ty guptoku zawziêty — pado baba — przeca to nasz Zeflik, czy nie

poznosz?
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138. Jeden górnik pado roz kolegom: przyjdŸcie dziœ do mie, byda œwinia bi³.
Górnicy radzi z zaproszenia, kupli 2 litry gorzo³y i poszli. Jak ju¿ gorzo³ê wypili, ju¿ sie
æmiæ zacz³o, gospodarz pado: „no to œci¹gejcie paski z galot, idymy œwinia biæ”. Wtedy
dopiero górnicy zrozumieli, jak ich nabro³.

139. Górnicy zje¿d¿ali na dó³ wind¹ do kopalni, a by³ z nimi Kulpa, znany wszyst-
kim z si³y i wielkiej nag³oœci do bójki. Stoj¹ tak wszyscy w windzie, a Kulpa pado do
jednego:

— Hej, Cebula! S¹ ¿eœcie ubezpieczeni od nieszczêœliwych wypadków?
— Nie, a po jakiemu?
— No boœcie mi na odcisk nadepli!

140. — Panie Sztygar — pado górnik — wyœcie s¹ jak œlepo kiszka, od czasu do
czasu daje sie we znaki, ale tak w ca³oœci to jak jej nie ma, to te¿ mo¿na ¿yæ, pra?

141. By³ roz taki straszny bumelant. Spotko³ go kolega i pado:
— Wiesz Antek, nasz sztygar to se na filarze twoj¹ podobiznê powiesi³.
— A nie wiesz czemu?
— No, ¿eby ciê rozpozno³, jak ju¿ zaœ do roboty przyjdziesz!

142. — Wiesz Antek — pado Francek — jo bych tak chcio³ fedrowaæ na Pó³noc-
nym Biegunie.

— Ale có¿ ci sie te¿ zachcia³o?
— Bo widzisz, tam jest pó³ roku noc, to bych spo³ i le¿o³, ¿e a¿ hej.
— No ja, ale tyœ zapomnio³, ¿e tam jest pó³ roku dzieñ, to byœ ale fedrowo³!
— Coœ ty! Przeca mie obowi¹zuje oœmiogodzinny dzieñ pracy.
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— Co?
— No dyæ, bo jak mie z ni¹ widz¹, to godaj¹: „Matko Bosko, ten mo babê!”.

25. Jedna kobieta mia³a mê¿a okropnego pijusa. Co dzieñ obiecywo³ jej, ¿e od ju-
tra to ju¿ sie poprawi, ale tej poprawy jak nie by³o, tak nie by³o.

— Koniec — pedzia³a se roz ta biedno kobieta i polecia³a do jego matki z ostat-
ni¹ ju¿ skarg¹. Matka przylecia³a wartko do ich domu i pado:

— Ale Paulek! Dyæ to sie opanuj, przeca nie mo¿esz tak co dzieñ pijany chodziæ.
— Co?! Jo by³ pijany? Jo by³ wczoraj pijany? Co ty te¿ opowiadosz babeczko.
— No to po jakiemu wczoraj podlewo³eœ kwiotki na linoleum?

26. — Ty wiesz — pado Antek do Francka — dziœ mie pierwszy roz mój budzik
obudzi³.

— Jak to? Nie rozumia.
— No, bo mie moja staro nim w ³eb piz³a.

27. Antek pracowa³ na nockê, na pochylni z dwoma kumplami. Kiedyœ powie-
dzieli mu, ¿e jego staro zdradza go i poradzili mu, ¿eby w po³owie szychty poszo³
zobaczyæ do dom. Antek rzeczywiœcie w po³owie szychty polecio³ do dom. Patrzy przez
dziurkê od klucza i widzi, ¿e z jego bab¹ siedzi sztajgier. Prêdko polecio³ nazod i pado
do kumpli;

— Wy pierony! Wyœcie chcieli, ¿eby on mie widzio³ i zapiso³ mi bumelkê. Co?!

28. Do Oœrodka Zdrowia zg³osi³ sie pacjent z blank obanda¿owan¹ g³ow¹.
Wsadzi³ g³owê do okienka rejestratorki, a ta krótko pyto:
— Kobieta?
— Nie, tym razem motocykl.
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— Dobrze ch³opeczku, mosz tu uwarzone, boch dziœ akurat pó³ usma¿y³a,
a pó³ uwarzy³a.

No i do zwady nie dosz³o. Koledzy zaœ sie naradzili i jeden tak godo:
— Zrób tak. Jak wyjedziesz z kopalni, to sie nie myj, ino taki czorny jakiœ

jest, idŸ do domu i k³adŸ sie prosto do ³ó¿ka.
Ch³op tak zrobi³. Baba patrzy z przestrachem, ale podchodzi do ³ó¿ka i pyto:
— Zefliczku, widaæ zaroz, ¿eœ ty chory, mom lecieæ po dochtora? Ch³op sie

zawstydzi³, wsta³ z ³ó¿ka, wymy³ sie i zaœ zwady nie by³o.
Rano koledzy ju¿ nie wiedzieli, co wymyœleæ, aby babê jednak do z³oœci do-

prowadziæ. Zawo³ali Karlika, ten zawdy wszystko wiedzio³, no i doradzi³ im. Pado do
Zeflika tak:

— Jak teroz na to, co ci powiem, nie wpadnie w z³oœæ, to mo¿emy j¹ na o³tarz
postawiæ zamiast œw. Barbórki i rzykaæ do niej. No i pedzio³ mu, ¿eby w nocy do ³ó¿ka
narobi³, a rano, jak go baba bêdzie budziæ, mo jej powiedzieæ, co sie sta³o.

Zeflik pos³ucho³ kolegów i zrobi³, jak mu kozali. Rano baba budzi ch³opa no
i widzi, co sie sta³o. Wartko sie oblek³a i polecia³a do jego matki.

— Mamulko, co sie robi, jak sie dziecko zesro?
— To ty nie wiesz? To przeca ko¿do dobra matka weŸmie i wymyje to dziec-

ko, wysprz¹to i wypierze to wszystko.
— Ja? No to b¹dŸcie tacy dobrzy i idŸcie se tam waszego Zeflika wypo-

rz¹dziæ, bo do ³ó¿ka narobi³.
Matka przylecia³a, zrobi³a synowi takie piek³o, jakiego jeszcze nigdy w doma

nie mio³, a górnicy jak sie na dole o tym dowiedzieli, to sie nadziwiæ nie mogli, ¿e Zeflik
mo tako dobro baba.

24. — Wiesz, o¿eni³ech sie — pado Gustlik do Tomka.
— A fajn¹ mosz babê?
— Blank podobn¹ do Matki Boskiej.
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20. — Francek, ponoæ ¿eœ sie o¿eni³?
— Ano, prowda.
— No to musisz byæ szczêœliwy?
— Ano, musza.

21. — Panie dochtorze, przyjd¹ oni prêdko do mojej baby, bo sie rozchorowa³a.
Dochtór przyszed³, zbado³ i spyto³:
— Od kiedy tak miarkujecie, ¿e ta choroba na ni¹ przysz³a?
— Czekaj¹ chwilka..., wczoraj nie, w czwortek nie, w œroda nie..., we wtorek

panie dochtorze.
— A sk¹d wiecie, ¿e akurat we wtorek?
— Bo wiedz¹, w poniedzia³ek mi ostatni roz mocno nazda³a.

22. By³a ju¿ 11 w nocy, kiedy naroz do Pytliny wpad³a rozeŸlona Kowoliczka. Ju¿
od progu wo³o:

— Pytlino, b¹dŸcie tacy dobrzy i po¿yczejcie mi wa³ka do ciasta.
— Nie moga — pado Pytlino — te¿ na ch³opa czekom.

23. Jeden górnik chwoli³ sie kolegom, ¿e mo tak¹ babê, co sie z nim nigdy jeszcze
nie wadzi³a i nie by³a z³o. Koledzy nie chcieli w to uwierzyæ i naradzili sie, jakby tu
wypróbowaæ i przekonaæ sie, czy naprawdê tak jest, jak ten górnik prawi.

Jeden z nich pado tak:
— Jak ci dziœ do na obiad miêso usma¿one, to powiedz jej, ¿e ty chcesz uwa-

rzone, a jak ci do uwarzone, to powiedz, ¿e chcesz usma¿one.
No i dobrze. Górnik przyszed³ do dom, siado do sto³u, a baba daje mu miêso

usma¿one.
— Mom doœæ tego sma¿onego miêsa, choæ roz chcio³bych uwarzonego —

pado ch³op.
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Wstêp

Od kilkunastu lat czytelnicy szukaj¹ w ksiêgarniach zbioru Bery œmieszne i uciesz-
ne. Humor œl¹ski. Konsekwencj¹ braku tej ksi¹¿ki sta³y siê nawet pirackie wydania oraz
kserokopie czêœci zbioru. Po ukazaniu siê w ksiêgarniach mojej ostatniej ksi¹¿ki M¹-
droœæ ludowa. Dziedzictwo kulturowe Œl¹ska Opolskiego na nowo pojawi³y siê pytania
o dawny zbiór œl¹skich dowcipów.

Pragnê zatem przypomnieæ, ¿e pierwsze wydanie zbioru Bery œmieszne i ucieszne
pochodzi z roku 1967 i ukaza³o siê dziêki staraniom ówczesnego Prezesa Towarzystwa
Przyjació³ Opola – Karola Musio³a, zarazem jednego z moich najlepszych narratorów
œl¹skich kawa³ów. Dzisiaj, chc¹c spe³niæ ¿yczenia czytelników, zdecydowa³am siê na
powtórzenie edycji pierwszego wspólnego wydania obu tomów. Ze wzglêdów histo-
rycznych, aby ukazaæ, jak Bery... przyjmowane by³y przez czytelników w latach 1967–
–1972, za³¹czam tu fragment odpowiedzi Towarzystwa Przyjació³ Opola na liczne
listy, mówi¹ce o wra¿eniu, jakie wywar³a ta ksi¹¿ka. OdpowiedŸ ta stanowi jedno-
czeœnie dokument czasów, kiedy na gwarê œl¹sk¹ patrzono jeszcze niechêtnym okiem.

Warto nadmieniæ, ¿e w obecnej edycji wprowadzono pewne zmiany. Dotycz¹ one
zapisu koñcówek gwarowych, aby czytelnikom bardziej przybli¿yæ piêkno gwary œl¹s-
kiej. Usuniêto spis narratorów, miejsce pochodzenia kawa³ów, gdy¿ wystêpuj¹ one prak-
tycznie na ca³ym Œl¹sku w pierwotnym i tak¿e ju¿ wtórnym obiegu. Na nowo opraco-
wano s³owniczek wyra¿eñ gwarowych. Pozostawiono natomiast indeks typów w¹tków
ludowych, wystêpuj¹cych na Górnym Œl¹sku, który dla folklorystów stanowi wa¿ny
materia³ do naukowych badañ.

Dorota Simonides
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