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Pszczoła nie zdycha, tylko umiera
Że pszczoła umiera, to mówię zawsze wszystkim dzieciom wokoło, że pszczoła nie
zdycha, tylko umiera. I chyba coś w tym jest, że jak pszczelarz umiera, pszczoły
umierają też. Też w to wierzę, z tym, że ja znam to z przekazu takiego pana, który
dożył dziewięćdziesięciu paru lat, a umarł pewno już że czterdzieści lat temu – pana
Więcka, czy Wiącka, już nie pamiętam nazwiska. To był bardzo, bardzo stary
pszczelarz, jeszcze przedwojenny, sprzed pierwszej wojny światowej. Mówił, że,
jeżeli pszczelarz umiera i pszczoły z nim umierają, chyba że żona tego pszczelarza
albo syn pszczelarza pójdzie do pszczół, powie im i pożegna się w imieniu tego
zmarłego. Ja to zapamiętałem i podtrzymuje tą tradycję. Byłem już na paru
pogrzebach u pszczelarzy. Po pogrzebie, po powrocie z cmentarza, szedłem
przeważnie z żoną na pasiekę i żegnaliśmy te pszczoły w imieniu zmarłego
pszczelarza. I pszczoły żyją, żony gospodarują, pasieki są. I jeszcze jedna sprawa
[związana] z wierzeniami. Ja osobiście, dwa razy w roku, na Boże Narodzenie i na
Wielkanoc idę na pasiekę po powrocie z kościoła i melduje pszczołom, że albo się
Chrystus urodził, albo umarł. Jest taki fajny wierszyk, który przy każdym ulu mówię,
pukam trzy razy nad wlotkiem i mówię: „Chrystus zmartwychwstał, pszczoły zdrowo
się chowajcie, gospodarzowi miodu – albo dużo, albo sporo, albo - dajcie”. I żegnam
krzyżem i idę do drugiego ula. I obchodzę calutką pasiekę. Czy mróz, czy deszcz, czy
obojętnie co. No i dzięki Bogu pszczoły mi się hodują, fruwają i miód dają.
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