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Nie zapomnieć mowy ojców
Chleb
„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi pez uszanowanie 
Dla darów Nieba…
Tęskno mi, Panie…”

/Cyprian Kamil Norwid/

Witóm piyknie!

Siyrpiyń to miesiónc łogrómnie ważny, dyć 
to żniwa. To miesiónc piloby i zaglóndanio ku 
niebu, coby sie nie zamroyło, a za pogody 
dało sie skludzić łobili do stodoły. Bo peca 
łobili skludzóne w słońcu, zmiyszane z potym 
rolnika to chlyb na naszym stole, ło kiery py-
tómy Pónbóka, kie ykómy „chleba naszego 
powszednigo dej nóm dzisio”. Tego chlebika 
mómy dzisio po sklepach roztomajte gatunki, 
jyny że na drugi dziyń już sie tyn chlebiek 
nie godzi. Wycofujóm go ze sklepów, bo je 
kwaśny, bóncowaty a asym pypómino 
w smaku trociny. Na teci dziyń zayno ai 
pleśnieć, tóż sie go wyciepuje, ni ma szacunku 
do chleba. Downi był świyntościóm w na-
szym kraju, kożdy go szanowoł y to biydok, 
y bogaty, a jak by tak od na ziym, to sie 
go całowało. Kiesi gaździnki po naszych dzie-
dzinach co dwa tydnie, peważnie w pióntek, 
piykowały same chlyb w domach. Tóż szeł 
woń z jednej chałpy ku drugij. W woek na-
mleło sie na żarnach rży, yli żyta. Mónke sie 
potym łosioło, narychtowało dzieżke i zrobiło 
sie naciaste. Na drugi dziyń rano gaździnki 
stowały równo ze słonekym i zaynały za-
robiać ciasto na chlyb. Była to procno robota, 
niejednej rynce , a pot z oła co chwila łociy-
rała. Potym ystóm, biołóm szatkom pykryli 
dzieżke, coby ciasto się wyruszało. Nie był to 
kóniec roboty, teja było pyrychtować pie-
karszok. Piyknie sie go wyzamiatało gyńsim 
skydłym, pyniosło sie dewa i szypek 
z pajty a łogiyń chneda w piekarszoku dud-
nił. Piec musioł sie goć ze dwie godziny. 
W miyndzyasie, kie ciasto na chlyb było 
wyruszane, dowało sie go do słómiónek, 

zaś z ciasta wyszkrobanego z dziyżki robiło 
sie podpłómyki ku wielkij łuciesze dziecek. 
Jak jyny piekarszok był dobe nagoty, 
wygebowało sie wóngliki ku dwiyrkóm, 
chlyb ze słómiónek pewracało sie na łopa-
te i wkłodało do pieca. Na kraju piykły sie 
podpłomyki a chlyb, żeby sie dobe łupiyk, 
musioł być w piekarszoku ze dwie godziny. 
Potym, jak sie łotwoyło dwiyrka do pieca, 
tóż już wonioł niepowtaalnym zapachym - 
symbolym życio. Teja go było jesze łobmyć 
ystóm wodóm, coby się świycił i poklepać 
go po skórce, y je dobe łupieóny. Jak już 
wychłódnył, zanoszało sie go do kumory, dyć 
musiało go staryć na dwa tydnie. Jedyn zaś 
dorodny bochynek kładało sie zaroz na stół. 
A jak kiery pyszeł, to gaździnka kozała se mu 
łukroć chlyba a skibeke wzióńć do chałpy. 
Piykny to był nasz stary zwyaj - dzielyni sie 
z drugim łowiekiym nie jyny tym chlebym, 
ale też móndróm radóm i pumocóm w pote-
bie. Cóż, kie z roku na rok ty zwyaje sie tra-
cóm, ludzie prawióm, że swiat sie minio. Ale to 
ni ma prowda, dyć tak, jak było downi, tak je 
i dzisio, noc je nocóm a dziyń dniym, jyny my 
ludzie sie zmiynómy. Pozwolym se tu zacyto-
wać słowa Jana Kubisza, naszego cieszyńskigo 
poety: „ale ludzie zmiynili sie bar-
dzo, zwyajami, wiaróm pod-
ków ledwo że nie gardzóm”.  
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