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Nie zapomnieć mowy ojców
Niech tej mowy 
nie ruszajóm!

Witóm piyknie!

Tych łuczonych, szkolonych, kierzy fórt cosi 
wymyslajóm, mómy coroz wiyncyj i to do-
brze. Czynsto chcóm pokozać, że nie na darmo 
chlyb na tych wysokich szkołach jedli. Jo ich 
rozumiym i łogrómnie szanujmy. Dyć łod ta-
kigo wysztudyrowanego mogymy dowiecieć 
sie kupe móndrych rzeczy. Ale sóm też tacy, 
co to nic móndrego wymyślić nie potrefióm, 
a chcóm też sie pokozać i wstyrkujóm sie do 
naszej piyknej mowy, kieróm to gwaróm na-
zywamy. Chcóm jóm, jak powiadajóm, łujed-
nolicić. A jo ani nie łuczóny, ani nie sztudyro-
wany pytóm sie - jak? 

Czy jo, jak pijym kawe z gorczka, a mój kam-
rat z Górnego Ślónska pije kawe ze szolki, to 
teraz jo móm pić ze szolki, a łón z gorczka? Jo 
móm rod faszyrki, a mój kamrat  łod Rybnika 
karbinadle, mie szmakujóm łodgrzote ziym-
nioki z kiszkóm, a mojimu kamratowi kartofle. 
Łón sie łoglóndo za jakómsikej lipstóm, dyć 
mo swoji roki, jo zaś za jakóm galankóm. Łón 
bydzie sie zolycił, a jo z mojóm galankóm by-
dym galanić. Jego dziołcha do se łuszyć szum-
nóm kiecke, a moja zaś szaty. I trzeja jeszcze 
zaznaczyć, że kożdo wieś mo inszóm pieśń. 

Inakszo je mowa kole Katowic, inszo  
w Pszczynie, Rybniku, a jeszcze inszo na Ło-
polszczyźnie. Tak samo je łu nas na tej Ziymi 
Cieszyńskij, dyć inaczyj sie godo w Strumiy-
niu, inaczyj kole Cieszyna, a jeszcze inaczyj we 
Wiśle czy Istebnej. Toż sie pytóm, jak to łujed-
nolicić? 

Mie się zdo, że te piyknóm naszym mowe, 
zwyczaje, śpiyw i tańce, kiere łurodziły sie na 
starych dziedzinach, w starych chałpach, a nie 
na łuniwesytetach, na salónach i na zamkach 
trzeja zostawić w spokoju. Tóż pytóm Was, 
dbejmy na te nasze dziedzictwo kulturowe, 
kiere tak piyknie nazywomy, niech bydzie pod 
wielkóm łochrónóm. Niech na Górnym Ślón-
sku łónaczóm i klachajóm, na Cieszyńskij Ziymi 
niech ludzie se fulajóm i drzystajóm, kaj indzij 
niech gwarzóm i łopowiadajóm. Niech kożdy 
región dbo na tyn swój łogródek z błyszczón-
cymi diamyntami swoji tradycji, bo w tej róż-
norodności, a nie w jednolitości je piynkno. 
Bydźmy dumni z przynależności do naszego 
regiónu, z tej mowy, z tych piyknych downych 
strojów, kiere łoblekali nasi przodkowie, z tych 
starych tańców, pieśniczek i downych zwycza-
jów, bo to i bogactwo nasze, kierymu na miano 
nasza Łojczyzna. Nie ruszejmy tego, co piykne, 
co wónio i zachwyco ludzi, kierzy przyjyżdża-
jóm do naszego kraju na roztomajte imprezy 
folklorystyczne i zowiszczom nóm 
tej naszej kultury. 
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