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O TEJ KSIĄŻECZCE SŁÓW KILKA…

Książeczka, którą dostajesz właśnie do rak, miły Czytelniku, 
jest efektem wielu lat spotkań, pracy i działań zespołu folklory-
stycznego „Krajniacy” z Wielkiego Buczka. Zespół ten kultywuje 
tradycje, zwyczaje, obyczaje Krajny, bo przecież Wielki Buczek 
to jedna z wsi leżących na Krajnie, jej części zwanej Złotowską. 
Do tej pory najstarsi mieszkańcy wsi mówią piękną gwarą kra-
jeńską, wykorzystaliśmy to oczywiście w swych widowiskach. 

Scenariusze tworzyliśmy wspólnie, zadany temat – to były 
najpierw rozmowy o  tym, co działo się, np. w  Wielką Sobotę, 
potem każdy z członków zespołu deklarował, o czym chciałby 
mówić. Wiadomo było np. że „ciocia Reginka” (u  nas wszyscy 
to ciocie, wujki…) była główną gospodynią w izbie i wokół niej 
wszystko się zawdy krąciło, pozostali byli albo domownikami, 
albo sąsiadami, którzy przychodzili w odwiedziny. 

Od razu więc widzimy, że scenariusze, które mamy przed 
sobą, to tylko propozycje, które każdy chętny dostosuje do 
możliwości grupy, która chciałaby pobawić się w  odtwarzanie 
krajeńskich zwyczajów.

Motto

„Moją Ojczyzną jest mój język…” 
    

 Czesław Miłosz 
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Nieco inny charakter ma widowisko o  nocy wigilijnej, gdzie 
miesza się codzienna rzeczywistość krajeńskiej izby z  naszym 
wyobrażeniem o  tej magicznej nocy. Magicznej, więc i  u  nas, 
na Krajnie, dzieją się cuda, bo pojawiają się anioły, przychodzi 
do nas Najświętsza Panienka z Józefem, a na główce Radosnej 
Panny widać wionyszek z modroków… 

Z  potrzeby serca też dają zgromadzeni w  krajeńskiej izbie 
swe dary…

Jakie tu pole do popisu dla Was!!! Ileż i co chcielibyście poda-
rować Świętej Rodzinie? Jesteście tacy nowocześni, interneto-
wi, komputerowi… 

I  przypomina się tu prześliczny wierszyk Józefa Ratajczaka 
z  tomiku Stajenka pełna dzieci, w  którym dzieci przybyłe do 
stajenki dają właśnie to, co mają najcenniejszego – komputer, 
komórkę…, nawet swój największy sekret, że „szminką mamy 
się pomalowałam”…

Prezentowane tu teksty być może przydadzą się nauczycie-
lom regionalistom, bo słychać często, że brak materiałów, na 
których można by pracować. Macie więc nasz materiał, a  co 
z nim zrobicie? To jest właśnie piękne, niezwykłe i ciekawe, jak 
zostaną one zrealizowane przez Was, w niewielkiej choćby czę-
ści. Bo przecież nie trzeba tego dokładnie realizować w takiej 
postaci, w jakiej tu zostały zamieszczone. Można prezentować 

fragmenty, można dodawać swoje pomysły… Można wplatać 
wierszyki w  gwarze krajeńskiej dla dzieci, które też znaleźć 
można w książeczce. 

A więc do dzieła! Próbujcie, gwara jest piękna, jest niezwy-
kła, otwiera przed nami nowe światy, nowe możliwości posłu-
giwania się mową, tworzenia Waszych własnych tekstów, pre-
zentacji. Radzi będziemy, jeśli tak się właśnie stanie! 

W imieniu swoim i „Krajniaków’ 
Jowita Kęcińska-Kaczmarek 
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WIERSZYKI W GWARZE KRAJEŃSKIEJ
DLA DZIECI 

To my, krajniaccie gzuby,
Z Wami gwarą godomy,
Bo naszą ziemię Krajnę
Doprowdy mocko kochomy. 
 
 Byśta zawdy srodze rade byli,
 Małe Krajnioci Wos tu zaprosili!

Ty żeś jesta chłoposzek,
Jo żem krajniacko dziewucha,
My srodze lubimy śpiewać
I śmiać się od jucha do jucha!
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Wierszyki w gwarze krajeńskiej dla dzieci

 Frechowne gzuby my nie jestemy,
 Bo busię, dodka zawdy słuchomy,
 Kochomy mamę, kochomy tatę,
 A łuni tyż chyba nos lubią za to! 

Nasze krajniacie dziewuchy
Dzibcie nodzi mają,
A chłopoci je za to
Zawdy podziwiają!

 Mojo busia kochano pięknie gwarą klapruje!
 Węborci, kołci, koponci tyż nom pokazuje.
 Mnie roz pokozała, jak na kołku przyńdzie
 I zez wełny naszych blyrwów (lemków) 
     wiele zoków byńdzie. 
Kiej u nos doma roz darli pierze
Chłopoci szyrok otwarli dźwierze
I wew to pierze ptoszka wpuścili.
Że pierze loto, wszyscy się dziwili.
A pierze darli na pierzyny
Dlo kożdyj we wsi krajeńskiej dziewczyny. 
 

 Busia nom mówiła, jak downij bulwy zbierali
 Sypali wew wieldzie cipy (kipy),
     na wóz drabiniasty sypali.
 Zez bulwów łuni smażyli plińce (plendze) na patelnicy,
 Potem usiedli do stołu, ze smaciem jedli je wszyscy.
 My tero tyż plince zez bulwów smażymy,
 Mama posuje cukrem i tej ze smaciem (smakiem) 
     je zjemy.

Koponka z drewna – dodka robota,
Wnet do roboty byńdzie ochota.
Chłopoci w szyrni mu pomogają
I przy tym gwarą głośno godają.

 Dziewuchom busia pokozuje,
 Jak pedał w kołku szybko klapruje.
 U góry wełna jesta w rękach busi,
 Bo nić zez wełny uprząść tu musi.

Na śpiczkach wiele rzeczy robimy,
Jak mama więzie z wełny – patrzymy.
Wnet uwięzione są ładne jaczci (jaczki) 
Aż się gzubasom śmieją buziaczci (buziaczki).

Wierszyki w gwarze krajeńskiej dla dzieci

12  
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Wierszyki w gwarze krajeńskiej dla dzieci

 Do czego jesta zielosko,
  mama mnie pokozała,
 Nasze spódnici i roci (roki) 
 doprowdy pięknie wyprasowała.

Jacie blysy mo łuna, oboczta,
 tacie modre, jak nasze modroci.
Łuni u nos rosną we zbożu
na tym naszym polu szerocim (szerokim).

 Dodek na dworku mnie pokozuje
 Klaper, co ziorka zboża klapruje.
 Tyż jest maszyna, co bulwy kopie,
 Wew zimę stoi w drewnianyj szopie. 

Mojo mama nosi spódnik,
Heklówką go obrąbiła,
A potem taci tyż dlo mnie
Wej, paradny uszyła.

To są zoci dlo gzubów.
Zez wełny busia uwięzła,
A pierwu wełnę od lemków
Na kołku cienko uprzędła. 
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W WIELKĄ SOBOTĘ...

(W  izbie przygotowania do świąt wielkanocnych, część przygotowuje 
koszyczki ze święconką do kościoła, część robi pisanki, mężczyźni pra-
cują przy miotłach, wyrobach świńskich, itd.) 

C. Reginka:  No, gzuby, się trochę obgarnijta, bo wnet czas ze 
święconką do kościoła.

Dzieci: Ja, busia, już się byńdziem sztafirować1.
Dawid: Cioci Jadzia, zawiążesz mi szlojfkę2?
C. Jadzia: No, pódź tu, do kościoła musisz fajn wyglądać.

(Gerta z Mirką układają w koszyczkach produkty na święconkę)

Gerta: Tu paradnie damy maluchne serwetki, nolepiej białe.
Mirka: Tacie nasze haftowane tyż mogą być, coby było paradnie.

1  Sztafirować – przygotować się.
2  Szlajfka – wstążka.
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Krysia K: A co żeśta włożyli do koszyczków? 
Gerta: Krysia, a co wyśta dawali zawdy?
Krysia wymienia: No pierwu musi być chlebek i do tego maseł-

ko, babka, trochę szynki i ciołbasy3, sól... jo myślę, że to 
najwożniejsze by było.

Ela G.: No a  przecież najwożniejsze jeszcze to jajko, coby się 
nim podzielić potem przy wielkanocnym stole. No i  do 
odstrojenia musi być gryszpan4....

Mirka: A tero to już te koszyczci tacie pełne, że jeden przez dru-
giego paradniejszy.

C. Róża: Bo jak już postawią, to jeden drugiemu zaglądo, co tyż 
mają.

Benia: Tak już zawdy było, że jeden drugiemu zaglądo, jeno na 
swoje nie blyso5.

Misia: Ach, wy nie patrzta, kto gdzie zaglądo, tylko zróbta, coby 
nasze były paradne.

C. Elżbieta: I coby wszystko było, a najwożniejsze – jajko, coby 
się nim podzielić w niedzielę.

Krysia B.: U nos tak downij nie było, żeby się dzielić jajkiem, to 
przyszło później.

Mirka: Ja, to jesta prowda, to mnie mówiła teściowo, Pelagia, że 
tacie coś nie było pierwu.

3  Ciołbasa – kiełbasa.
4  Grynszpan – bukszpan.
5  Blysać//blesać – patrzeć, zaglądać. 

Reginka: A jeszcze downij to koszyczki do jednego domu zanieśli, 
parę sąsiadów kole siebie i ksiądz przyjachał i poświęcił.

Róża: Pokożta, czy już można tak zanieść do kościoła. No, wy-
glądają fajn, mnie się podobają.

C. Reginka: No dalej gzuby, żeśta są gotowe? Od tego siana żeś-
ta się obczyścili?

Konrad: Od jakiego siana? Gdzie wyśta łazili?
Reginka: To żeś nie widział, że lotali robić gniozdka dla zająca?
Bruno: Im jeno w głowie zając. A tu kto nom pomoże?
Borzych: Bo te ciołbasy na jutro jeszcze trzeba skończyć.
Kazik: A jo tu kijoci mom do ciołbasy i wom pomogę.
C. Elżbietka: To jeszcze nie mota na jutro?
Bruno: A  co żeś myślała, toć nos kobity gnali do sprzątania 

w obejściu i nie było kiedy.
Borych: A co było roboty przy szlachtowaniu6.
Konrad: No a jo muszę jeszcze te ramci pszczołom przygotować, 

bo przed Wielgą Nocą trzeba wstawić choć trochę do uli, 
coby wiedzieli pszczoły, że idzie Zmartwychwstanie. Tej 
dobrze rodzina  się chowo i dużo miodu przyniesie!

Kaziu: A roba7 była wielgo! Starczy na długo.
Misia: To ta na świeżynkę8?
Jadzia: Ja, bo to na wędzonkę, to już bili dwa tygodnie temu.

6  Szlachtowanie – tu: świniobicie.
7  Roba – świnia.
8  Świeżynka – mięso ze świeżo zabitek swini.

W Wielką SobotęW Wielką Sobotę
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C. Reginka: Już momy uwędzone ciołbasy i szynki.
Róża: Boczek jaci łanny, aż pochnie.
Jadzia: Ale przecie żeśta nie jedli wew Wieldzi Tydzień?
Krysia B: No pewnie, żemy nie jedli.
Gerta: Toc wiemy, że we Wieldzi Tydzień się nie je taciego cze-

goś!

(Tu kilka osób ma niewyraźne miny i zapewnia, że nie jadły, ale... taki 
dobry ten wędzony boczek...). 

Krysia K.: Jo żem nawet dość schudła bez ten tydzień i to jesta 
dobrze. A jak fajn będzie smakować jutro! 

C. Reginka (do dzieci): No dalej – tu mota koszyczki.
Gerta: A żeśta są uszykowane, coby nom wstydu nie przynieść? 
Monika: Obocz, ciocia, wszystko wyczyszczone i wypucowane.
Iza: Jo żem sianka nie szykowała, bo jo nie wierzę wew żodne 

zające.
Dawid: A jo żem tak schowoł moje gniozdko, że jeno prowdziwy 

zając znajdzie.
Agnieszka: A jak to wy wkłodota, tej wew gniozdku nic nie bę-

dzie.
Dawid: No właśnie, oboczym.
Mirka: Nie bądźta tacie przemądrzałe, jeno już czas do kościoła.
Ela Cz.: Jacie te gzuby frechowne, my tacie nie byli.
Gerta: Prowda. A mnie już się ckni do śpiewaniu.

Jadzia: Prowda, jak święconki są już doma, tej można śpiewać.
Misia: Jeno nie tacie całkiem wesołe.
Bruno: Nom by tyż lepiej szła robota (wujek Franek przytakuje). 

No polotli, a tu jeszcze dość wiele roboty.
C. Misia: I co teroz byńdzie z tymi gniozdkami?
Konrad: Jo żem widzioł, że oni lotli szykować i żem upilnowoł.
Róża: No to całe szczęście, bo co by to był za zając z  pustym 

gniozdkiem?
Bruno: Ale się zadziwią, jak oboczą pełne gniozdka.
C. Reginka: No tej wuja Konrad, idź im powkłodej do koszycz-

ków, weź Gertę abo jeszcze kogoś do pomocy i  ładnie 
ułóżta.

Krysia K.: A co żeśta uszykowali do tych zająców?
C. Reginka: Wej, tu są cukrowe jajeczka, kożden mo zająca, tu 

jacieś słodycze.
Borzych: Jo żem tu jeszcze tyż przyniósł, co mojo Krysia uzor-

gowała. A  wieta, jo roz żem nie mógł znaleźć mojego 
gniozdka i żem szukoł i szukoł, a oni się ze mnie śmiali. 
I wieta, gdzie było? Na drzewie mieli zawieszone!

Reginka: Ty myślisz, że ten zająć wlazł na drzewo? A u moich są-
siodów tyż robili gniozda dlo gzubów... kole lasku, bo był 
kole nich. I jak gzuby zjedli już to wielkanocne śniadanie, 
tej polotni oboczyć, co jesta w gniazdkach. A tu z daleka 
widać, że coś siedzi tam szarego, a słodyczy nie widać. Aż 
tu zając jak nie wyskoczy zez gniazda! 

W Wielką SobotęW Wielką Sobotę
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Jola: Prowdziwy zając?
Reginka: Jo, prawdziwy. I  jak tu mieli nie wierzyć, że to zające 

wkładają?
Gerta: A te szokolady nie byli roztopione?
Reginka: Ach, kiedyś tak nie było, żeby szokolady byli w gniazd-

ku, jeno jakieś bumsy i kurki zez cukru abo zające. To chy-
ba się nie roztopilo.

Jola: A bóbki byli?
Reginka: Jo myślę, że byli! Ale dobrze nie wiem.
Elżbietka G.: A  jo żem tyż miała przygodę z  gniazdkiem. Żem 

wieczorem zrobiła tacie wieldzie gniazdko, a w niedzielę 
po śniadaniu żem polotła, coby oboczyć, co zając włożył. 
A tu nic!

Jola: To ty żeś była tako psotno?
Ela: No pewnie trochę żem była, ale tak, żeby aż nic nie było? 

Żem prawie bleczała, idę do mamy i  mówię, że tam nic 
nie ma od zająca. A mama mówi, to nie może być, pódź ze 
mną, to razem poszukamy. Idziem bez dworek, a mama 
mówi, wej, patrz, tu bomsa leży, i tam dalej i tak co kawa-
łek żemy coś naleźli aż żem dośli do jeziorka.

Jola: Ja, bo oni kole jeziorka mieszkają.
Ela: Ja. I tam pod tacim wieldzim krzokiem było tacie gniazdko, 

że jeszcze żem nigdy taciego nie widziała, a tam ile słod-
kości. Tedy żem się ale cieszyła! To był mój najlepszy za-
jąc!

Krysia B.: A mojo siostra Lena, ta była tako chytro i zrobiła ta-
cie wieldzie gniazdo. A nom tata zawdy mówił, że pierwu 
trzeba sprzątnąć dworek i kole domu i tej dopiero gniaz-
da robić. A jej się nie chciało. No i rano idziem do swoich 
gniozdek, kożden coś mo, a u niej nic nie było! Jeno bób-
ki! Ale była zła! Aż kopnła tą kipe, gdzie było jej gniazdo 
i się poryczała i  już więcej nic nie chciała. A my żem się 
z niej śmiali. Ach, trochę szportu9 musi być, przecież to są 
święta i uciecha jesta najwożniejsza.

Benia: U nos nie byli tacie bogate zające, a i tak żemy się cieszyli 
na wszystko. Jeszcze teroz bym się ucieszyła, jak by mie 
ktoś gniozdko uszykowoł.

C. Jadzia: Pewnie, że kiedyś tacie bogate te zające nie byli. A jo 
żem tu jeszcze dlo Dawidka przyniosła trochę do gniozd-
ka.

Mirka: No ja, to my wiemy, że ty go ciocia lubisz nojbardziej. 
Jadzia: No lubię, lubię, ale dziewuchom tyż tu trochę dom.
Elżusia: To tyż dobrze, bo ten mały szpuk by był za bardzo zaro-

zumiały, muszą wszyście gzuby dostać.
Konrad: No tej idziem szykować, coby nie wiedzieli.
Krysia Kw.: A ty co tam czwarzysz?
Jola: Jo chcę zrobić tacie ładne jaja, jak ciem mojo mama robiła 

– zez sitowia i zez złotka, to byńdzie na stół.

9  Szporty – żarty.

W Wielką SobotęW Wielką Sobotę
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Krysia: Zez sitowia? U nos tacie coś nie było.
Elżusia: Nie wieta, że jej mama była ochroniarką? Tej coś innego 

wymyśliła, bo to byńdzie pewnie paradne.
Jola: Nie wymyśliła, mówiła, że ona i jej wszyście siostry Gnio-

tówny co roku tacie jaja robili.
Róża: A jo żem nie wiedziała, czymu ty chcesz ode mnie o sito-

wie. Pokoż, jak to robisz. To mie się podobo!
Krysia B.: A u nos jeszcze jak wew gwiozdkę jak się bombki po-

tłukli, to my schowalim do tytki i potem utłuklim i pokle-
ilim na jajka, coby były ładne.

Reginka: My tyż tak robilim.
Ela K.: A u nos jeszcze do bukietu dowali gałązci brzozowe, coby 

było coś zielonego na święta.
Krysia Kw.: A my żem śli po wilczy groch10 i też dali do bukietu 

do dom i na dworku też żem ustroili, coby było ładnie.
Marysia: A ty Elżunia co tak ma drutach sztrychujesz? Tacie be-

stre?
Ela Cz.: Obocz, tacie maluchne cipki11 zez wełny, to na jaja byń-

dzie, coby ładnie na stole wyglądało i coby byli długo cie-
płe. A ty co tak z Edytką robisz?

Marysia: No jeszcze trochę zajączków i jajeczek zez wosku ro-
bimy, bo żem chciała dać znajomym.

10  Wilczy groch – żarnowiec.
11  Cipki – kurki.

Edytka: A ja smaruję propolisem, bo to jesta na zdrowie.
Konrad: A jo jeszcze trochę miodu przyszykuję, bo jenak słod-

kie na stole musi być.
Benia: A  wieta, że palmy tyż nie byli kiedyś tacie jak tero? Wej, 

Oboczta, jacie żem zez Izą i Eweliną zrobiła.

(Wszyscy się dziwują...).

Misia: A z czego żesta robili? Bo są srodze ładne. 
Benia: Żemy bez całe tamto lato łazili po granicach12 i zbierali 

różne trawy izielska, co się dało zasuszyć. Ale zez odróg-
ków tyż, to żem w pęczki powiesiła i tero, jak przyszło do 
robieniu palmy, tej to  wszystko żem plotli. No i zez kre-
py13 kwiotci i szlojfy. Podobo się? 

(Wielu potakuje, kilka osób ogląda).

Ela K.: A jo żem inaczej zrobiła. Wej, oboczna. Kwiotci tyż zem 
zez krepy robiła, ale to, co zielone, to jesta grynszpan, 
żem nacięła świeżego...

Jola: Ty, skądy ty Mosz ten grynszpan?
Ela: No, no, zez twojego ogródka...

12  Granica – miedza.
13  Krepa – bibułka marszczona.

W Wielką SobotęW Wielką Sobotę
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Jola: No, ja, tez się dziwiłam, czemu ten mój grynszpan taci ob-
rzępolony, już chciałam Markowi powiedzieć, coby pilno-
wał swoje kozy, bo mi obżarli! A to ty?

Ela: No toć chyba na palmę to nie pożałujesz?
Jola: No na palmę to nie pożałuje, niech ci już byńdzie...
Róża: A downiej to my tylko bazie przewiązali szlojfką i z tym śli 

do kościoła. 
C. Reginka: Prawda, jo jeszcze tero ide do kościoła jeno z bazia-

mi i zez szlojfką. Ciasto na babkę już gotowe, zaro wsta-
wim do pieczeniu.

Jadzia: Ale żeś miała jeszcze dziewuchy uczyć, jak się robi tacie 
baby wielkanocne.

C. Reginka: Zaro jak przyńdą, tej jeszcze byńdzie drugo robio-
no, toć obocz, ile nos byńdzie do stołu.

Krysia B: A jak farbujeta jaja? 
Krysia: My zawdy wew łuskach od cebuli, tej tacie ładne brązo-

we, żółte i tacie podobne.
Ela G.: Jo tyż wew cebuli, ale żem próbowała wew buraczkach, 

bo mi powiedzieli.
Jola: I co? Wyszło?
C. Ela: Ach, całkiem bure... Nie warto robić.
Krysia: A jo już tero nie farbuję !
Jola: Tako ty żeś zgniła? Już nic?

Krysia: Zgniło nie, ale bocz, nie farbuję, a mom kolorowe, tu są 
zielone, tacie zniosą moje kurki, a tu brązowe, tyż od ku-
rów. Nie muszę już farbować.

Wracają Konrad z Gertą i Mirką.

Konrad: No, żem uszykowali gniozdka, tero jeszcze muszę na-
prawić miotłę, bo staro całkiem się wczoraj popsuła.

C. Elżusia: Wej, gzuby tyż już są.

Dzieci wchodzą z koszyczkami ze święconką: Niech będzie po-
chwalony Jezus Chrystus.

Reginka: No tero postowta te koszyci zez świeconką tu na stolik 
paradny i byndą czekać do jutra.

Krysia Kw.: Lepiej wstowta do kredensu, bo koty mogą wywą-
chać i tej by było.

Mirka: I nakryjta paradnym obruskiem.
Róża: Tero dziewuchy fartuchy i chustki, dalej, tu babki robić.
Bruno: A ty, Dawid, pomóż wujowi Kazikowi miotłę robić, bo to 

ci się przydo.
Dawid: A jo bym chciał przy tych ciołbasach...
Borzych: Potem pomożesz do komory zanieść!
Misia: No i śpiewojta, tak żeśta czekali bez tych kilka dni, coby 

śpiewać.

W Wielką SobotęW Wielką Sobotę
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Gerta: Dobrze, że nie ma Dziuchy, ta by nie wytrzymała bez 
śpiewaniu.

Krysia: To co śpiewomy?
Ela: Tej śpiewomy Szedłem sobie, to jesta dość dłudzie, tej się 

byńdzie dobrze robić.

SZEDŁEM SOBIE DROŻYNECZKĄ...

Bruno: Dawid, pódź tu pomóż wujowi Frankowi zanieść te cioł-
basy do komory. Kazik, daj cijok.

Kaziu: Już mom taci mocny.
Ela Cz: Ale jednak ciołbasy ładne się wom udali!
Marysia: Jeno teroz nie saądo jedzenia, jeno na jutro!
Reginka: A  wy dziewuchy przygotować talerze do kuchów 

i babków.
Agnieszka: Busia, jo nie mogę, mnie boli gardło.
Elżusia G.: Gardło? To nie wiesz, że trzeba zjeść kotki zez palmy? 

Wej tu już mosz zez tego roku.
Agnieszka: I tacie coś pomoże?
Mirka: Zawdy pomagało, zawdy tym tyż leczyli. A do tego dru-

gie rzeczy.
Konrad: A najlepiej ducha.
Reginka: No widzisz, oni już myślą o duchu.
Jadzia: Bo oni są pobożne chłopy.
Gerta: Ja, oni pobożne, ciekawe, o jakim duchu oni myśleli.

Konrad: To naszo sprawa, możeta lepiej zaśpiewać o  tej siwej 
chmureczce.

SIWA CHMURECZKA

Jola: Wej ile jajów żem zrobiła przy tym śpiewaniu. I te zez Tra-
lojtów pewnie chcą pomóc.

Borzych: Przy śpiewaniu czy przy jajach?
Benia: Te chłopy są niemożliwe...
Bruno: Co niemożliwe? Śpiewojta! Najlepiej pośrodku pola.

POŚRODKU POLA

Reginka: No to już chyba by było wszystko fertyś14.
Jadzia: Jeszcze ustawim do komory.
Monia: A jo żem jesta cało wysmarowano od ciasta.
Iza: A jo mom chyba pikle15!
Mirka: Tej pójdziesz z nami rano do rzeki.
Monia: Do rzeki? Po co?
Elżusia: To żeś nie wiedziała, że w niedzielę wielkanocną rychło 

rano trzeba iść do rzeki się obmyć w wodzie wielkanoc-
nej?

14  Fertyś//fertych - gotowe.
15  Pikle – tu: pryszcze.

W Wielką SobotęW Wielką Sobotę
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Iza: I ty ciocia Mirka tyż pójdziesz? 
Mirka: Jo zawdy idę, bo teściowa to przykazała. I obocz, nigdy 

żem nie miała piklów, jako ładno buzia!
Gerta: Ale wy nie wytrzymota!
Aga: Czego nie wytrzymomy?
Róża: Coby nic nie godać, jak będziesz tam szła.
Reginka: I się nie oglądać za siebie.
Bruno: Te nasze kobity znów godają jacieś dziwy.
Borzych: Ale wiesz, mojo mama tyż tacie coś mówiła.
Kazik: Mojo teściowa tyż mówiła, coś w tym musi być. 
Bruno: Tej niech idą. A jo się będę szorować po ty robocie przy 

studni.
Konrad: A ja miotły jużem zrobił, Dawid mnie pomógł, tero będą 

najlepsze bez całe lato.
Ela G.: Jeszcze sprzątnijta wasze fizmatenta16. I my tyż wszyst-

ko ustawim na jutro.  Czas do kościoła. Obgarnijta się. 
Mota już mundury strażackie? Bo będzieta przy Grobie 
Pańskim.

Konrad: Ale dzisiu my pójdziem w naszych paradnych krajniac-
kich.

Benia: My żem już tu z Edytką wszystko wyczyścili i jesta goto-
we.

Bruno: A kawy nom nie dosz? 

16  Fizmatenta – tu: różne rzeczy.

Misia: Toć już picie szykują, nie widzisz?
Krysia K.: Ale jeno tako zez lipy i mięty.
Gerta: Ach, bo Zdzisiu nie wolno pić kawy? Jo żem tak myślała, 

ale żem była tako zmęczono, że u Mirki żem Se kawę za-
parzyli. Przyszła Pelasia i  mówi: Wy dzisu pijeta kawę? 
Toć nie wolno! A czemu, ciocia? Toć jo mom dość umar-
twieniu, jak z chłopem i gzubami cały dzień żem była, to 
możem czorną wypić! Coś pomruczała pod nosem i po-
szła. A potem nom powiedziała, że tak jej pachniało, że 
sobie jenak tyż zrobiła.

Ela Cz.: A ja jenak nie będę pić.
Gerta: Tej jeszcze zaśpiewojta i czas kończyć.

Ustawiają rzeczy, powoli się zbierają i podśpiewują...

ZACHODZI SŁONECZKO
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KOZI CZWORTEK

1. Przyszli my od boru,
 Chcielim iść do dworu,
 A tu kole woza,
 Patrzym – stoi koza!
 Tej ją szybko do powroza!
 (Kozi Czwortek, x 3, bum!)

2. Toć to czwortek dzisu Kozi!
 Tej tyż weźta na powrozy
 Różne bydlę, różne stwory
 Zez chlewa, stajni, obory! 
 (Kozi Czwortek…)

Kozi czwortek
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3. Trza do karczmy, tam wesoło,
 Tam już baby, chłopy wkoło
 Będą tańczyć, podrygiwać,
 Tłuc wew dekle, podśpiewywać
 (Kozi…)

4.  Wej, Cygony tyż są z nami
 Zez fujarką, tamburkami,
 Byndą srodze hałasować,
 Przytupywać i tańcować!
 (Kozi…)

5. A kobity, te z chłopami
 Byndą piszczeć piszczołkami.
 Któro panna abo wdowa,
 Ta do skoków jest gotowa!
 (Kozi…)

6. Jo do karczmy żem dziś wlazła,
 Może chłopa bym nalazła?
 Bo bez chłopa trudno rada,
 Bym była jakiemuś rada!
 (Kozi…)

7. Jo bym chciała na kolybke,
 Bo gzubasy moje wszystkie
 Ciem durch w jednym leżą wyrze,
 Aż z pierzyny leci pierze,
 (Kozi…)

8. Cygonki wom chłopa wywróżą,
 Jak nom dota w kieszeń dużo.
 Zagwizdomy, zaświstomy
 I szczęścia wom dużo domy!
 (Kozi…)

9. Otwórzta szyroko dźwierze,
 Do karczmy tyż przyszli pastyrze,
 Chcą tutej nabyć ochoty
 Do dobrej przy bydle roboty!
 (Kozi…)

10. Kiej od czwortku szczęścia chceta,
 Kożden chłop i tyż kobita
 Zastukają, zagwizdają,
 Tero wszyscy zaśpiewają!
     (Kozi…)

Kozi czwortekKozi czwortek
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Kozi czwortek

(Śpiewamy na melodię „Idzie dziewczę…”)

Loto koza po lesie x 3,
I na grzbiecie coś niesie…
 Czorne było jak wrona x 3,
 Lecz nie miało łoguna…
Chcioł się kozioł zabawić x 3,
Kozie rogi przyprawić…
 Po tej całej zabawie x 3
 Mokro było na trawie…

11. Tero kożden, co nos słucha,
 Wrzuci coś do kapalusza,
 To przyniesie szczęścia wiele
 W dni powszednie i w niedziele
      (Kozi…)
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OPOWIEDZ MI, BUSIU!

C. Regina: Dziunia, przynieś z  komory jeszcze mąci! I  faryny!  
A Joasia jajow. Z tej tuty papierowej nie, jeno zez miecha.

Dziunia: Czymu jo mom lyźć? Niech Trudka lyzie, tam jesta 
ciemno.

Trudka: Ale ty żeś jesta zgiło, jo mogę przynieść. Ten wieldzi 
miech, co stoi wew kącie?

C. Regina: Nie, zez tego małego, co jesta pod policą.  To jesta od 
Wiecciego mąka, ta jesta nolepszo.

W. Borzych: A uwożej, bo tam jesta łapica na myszy ustawiono!
Krysia: Och, u nos w tym roku było tak wiele myszów, że naszo 

kotka nie mogła nadążyć.
Jadzia: Jo tyż zawdy biere mąkę od Wiecciego zez Lipki.
Agnieszka: A jak jo robie kuch ma młodziach, tej mi taci wieldzi 

urośnie, że ledwo do gęby można włożyć.
Misia: A jo zawdy dodom do plendzów, tej tyż są smaczniejsze.
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Róża: Abo do klusków. Jo się tak mogę najeść, że jaż brzuch 
pęka.

Krysia: Co wy tyle klepieta o jedzy! Toć jesta adwent.
Mirka: Ale pogodać możem. A jeszcze jak dzisiu Reginka piecze 

te piernici! 
Halinka: A jak ty, ciocia, robisz, bo mie się nie udali.
Reginka: Dobro mąka, faryna, nolepij rozpuszczono na karmel 

i miodu. I dużo przyprawów.
C. Beta: A jak nie mo miodu? Tej ten sztuczny?
C. Jadzia: Tej możesz dać melasy zez buraków. U nos jak nie dało 

miodu abo faryny, tej żemy gotowali melasę. I to jesta ta-
cie słodcie, że możesz na chlebek brać.

W. Borzych: Do tych pierników jesta dobrze dodać wina abo 
szprytu, abo choć piwa. Tej mają smakę!!

(Wchodzą W. Edek i W. Franek): Jo, nolepsze są ze szprytem.

C. Reginka: To wy wieta. Co ześta tak długo robili w ty szyrni? 
W. Franek: Toć żemy robili ramę do gwiozdy. Jak wew tym roku 

mają chodzić nasze chłopoci, to musi być nowo zrobiono.
W. Edek: Ja bo ta staro już się rozlotła i żem do drewutni wy-

walił.

Krysia: A Józek (Tomek) jeszcze zez drewutni nie przyloz? Jak 
tu drzewa nie dołożysz, to bratnik nie byndzie dość na-
grzany.

Marlena: I piernici się nie udadzą! 
Ewelina: Cioci Regince się zawdy udadzą.
Wojtek: A ty żeś smakowała?
Andżelika: A co żeś myśloł! Wiesz, jacie dobre?
Trudka: Wy robta swoje stroje, bo jak nie będzieta mieli, to pier-

ników nie byńdzie.
P. Ela: Pódź, Ewelina, łoboczym, czy ten rok byńdzie dlo ciebie 

dobry!
Ewelina: To jo byndę Cygoną?
Marlena, Klaudia i Marcelina: My tyż! Jo już mom tacie wiel-

dzie koła do uszów! 
Klaudia: Mama, obocz moje, tacie mogą być? 
Mirka: Jeszcze tu łobkręć złotkiem. I korole sobie wyszykuj.
Dziunia: A by my nie zaśpiewali? 
C. Agnieszka: No. Jo wom mówiłam, że ona zawdy jesta do śpie-

waniu!
C. Beta: Ja, ja, jak łuna była mało, to zawdy  jeno śpiewała. Jaż 

mie już było za wiele. Ale od busi się nauczyła wszyście 
piosenci stare.

Marcelina: O ty buczkowionce.
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Andżelika: Ja, bo jo jeszcze tak dobrze nie umiem. 
Ewelina i Marlena: My tyż się chcemy nauczyć.
Klaudia: A jo już potrafię.
Dziunia: Bo ty jak ta twojo busia Pelasia, łuna tyż była pierwszo 

do śpiewaniu.
POD  ZIELONYM  JAWOREM (4 ZWROTKI)

Halinka: Czymu nie spiewosz dalij?
Dziunia: Jo se tak myślę, jaci ten krol był nieworty, taci bizun, 

chimek jeden!
Trudka: No też łuna chciała być jeno chłopkową
Dziunia: Bo u  tego króla to by musiała chodzić jakby cijok po-

łknęła.
C. Agnieszka: No i tej by nie mogła nic w łogródku robić. 
Wojtek: A co to jesta kat?
W. Borzych: To jesta taci wieldzi chłop, mo taci szeroci topór, 

wej łobocz, taci zrobiłem wom, jak będzieta chodzić.
W. Franek: On się musi znać na swoim fachu...
Marlena: I za tacie coś ścinali? 
Klaudia: Jo bym tyż nie chciała być królową.
C. Misia: Przestońta już klepać o  tym kacie i  ścinaniu. Toć się 

wom byńdzie śnić po nocach. I śpiewojta dalij.

KAT PRZYJEŻDŻA W CZERWIENI...

C. Beta: No widzita, i za to poszła do nieba. 
Ania: Jo bym nie chciała.
Marlena: A jo bym spod tego topora uciekła.
C. Jadzia: Ty myślisz, że to idzie? 
W. Borzych: Byś nie uciekła, bo toć tam pełno straży.
C. Misia: A tego, co mo być ścięty, to mocko trzymają.
W. Franek: Mie się zdaje, że jemu opaskę zakładają na łoczy. 
Mirka: Toć żemy mówili, że już mota godać o czym innym. Cio-

cia Róża, niech dziewuchy pomogają wycinać te piernici, 
niech się uczą. 

C. Róża: Ja, pódźta tu. Wej, tak to się robi. 
C. Reginka: Tu kładźta na blachę. Tomek, dołóż do westfalki, bo 

się dobrze nie upieką. Leć jeszcze z dziewuchami do dre-
wutni po drzewo.

Tomek: Do ty wieldziej cipy? 
C. Jadzia: Ja, ja, przynieśta pełną cipę. 
Ewelina: I tej zaru wracaj, bo busia powiedziała, że jak się będą 

piekli, tej nom opowie bajkę.
Krystynka: Niech wom ciocia Jola łopowiodo, jo nie potrafię. 
Dzieci: Ciocia, opowiedz, my tak lubim słuchać.
C. Reginka: Ach, my tyż, a to tak akurat jak się blacha upiecze.
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Ja: A o czym mom opowiodać? 
Wojtek: O tym smoku!
Ja: No to już wieta.
Marcelina: A jo żem nie słysala.
Andżelika: A  jo bym jeszcze raz chciała słyszeć. Tej słuchejta: 

Wew potulickich borach żył wieldzi smok. ...
Misia: Ach, jacie to było ładne.
C. Jadzia: A tu pierniki już trzeba wystawić. 
C. Róża: Dojta drugą blachę.
Ania: A jo żem znalazła  na górze taką starą książkę, to od busi 

mojej busi, łuna mo już prawie dwasta lot. Wej, tu je napi-
sane, jak piernici robić. 

C. Reginka: Tej przeczytej. (czytanie)
C. Beta: Ach, toć to by nie wyszło. 
C. Agnieszka: Ale Franek wiedzioł, że to trzeba dać szprytu. To 

może być dobre.
Klaudia: Ciocia, jo już mom strój, jo bym się chciała przebrać za 

Cyganichę. 
Dziewczyny: My tyż. Co byśta łoboczyli nos.
Trudka: No to lećta do halcierza. Jo wom pomogę. 
P. Ela: A wy już  mota gwiozdę? 
W. Franek i W. Edek: Łoboczta, tak się byńdzie krącić, 
Dziunia: Ach, jacie to łanne.(inni podziwiają, wchodzą dzieci 

przebrane).

Dzieci: A my tero możem zaśpiewać?

(Dzieci śpiewają „Cygana”)

Joasia: Ale wom to poszło. Jak my żem chodzili, to „Cygona” żem 
nie śpiewali. Jo żem była zawdy abo Herod, abo bocion.

Ania: A   jo za diobła żem się lubiła przebrać, tej mnie nikt nie 
poznoł.

P. Ela: Jo żem roz miała być Niedźwiedziem, ale te skóry byli ta-
cie ciężcie, że jeno roz żem w nich chodziła.

Tomek: A jo byndę Niedźwiedziem. Jeno wuja mi zrobi wieldzi 
łeb.

Wojtek: A  jo by, już chcioł te piernici. Bo żem już zrobił Parę 
batów do trzaskaniu w łostatni dzień roku, jak byńdziem 
wygoniać stary rok. 

W. Franek: A żeśta się uczyli jak strzelać zez bata?
W. Edek: Bo to nie jesta tacie łatwe. A jak źle będzieta strzelać, 

tej nie przepędzita starego i Nowy Rok nie przyńdzie.
W. Borzych: Jo wom radzę lepij przygotujta jacie stare flaszci, 

abo insze rupoty, coby zrobić wieldzi hałas.
Dziunia: A wieta, że my żemy zowdy wynosili furtci wew Sylwe-

stra?
Mirka: Jo to wiem, teścia zawdy opowiodoł, że mu jacieś szpuci 

wywlekli furtkę i nie mógł jij naleźć.
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Trudka: Wy uczta tych gzubów, to tyż byndą to robić.
C. Misia: Toć niech robią, to jesta stary obyczaj, mój dodek to 

jeszcze opowiodał.
C. Agnieszka: Ja, wew nocy jak świeci miesiączek, tej można ta-

cie psoty robić.
C. Róża: To może zaśpiewomy o tym miesiączku?
Dziunia: No, nareście się bierzeta do śpiewaniu, jak zaŚpiewom, 

to lepij zrobię...(te skrzydła?)

ŚWIEĆ, MIESIĄCZKU

Ania: Chłopoci, przynieśta zez komory parę buraczków, coby 
my mogli te dzioby na czerwono zrobić.

Wojtek: Jo nie pójde, bo jo chcę piernika! Tak już pachną, że na 
pewno już są upieczone!

C. Reginka: Jak przyniesiesz, tej dostaniesz. Toć trzeba pomóc 
jak cie proszą.

W. Borzych: Bo ty wiesz, co byńdzie, jak się gzuby nie słuchają!
Dziewczyny: My wiemy, wuja! Pyda! Będzie pyda!
C. Róża: Chyba nom się te piernici udadzą, bo żem dała dość 

wiele przyprawów.
C. Beta: Jo zawdy włożę rodzyńci, a jak do lukrowaniu, tej tacie 

różne kolory.

P. Ela: No ja, żeby na choince ładnie wyglądali. Bo łuni nie są na 
to, żebysta wszystko zjedli, jeno na Gody, coby w  izbie 
było paradnie.

Dziunia: A te szpuci by wszystko naroz schłoneli.
Mirka: Te moje są nienażarte.
Trudka: A co ty myślisz, że moje nie? 
Krysia: Toć nie tylko gzuby. Jak tacie idą zapachy, tej wszyscy by 

so zjedli.
C. Jadzia:  Te, co dzisiu robimy, byndą na blachy ułożone i pójdą 

do komory, żeby do Godów byli dobre.
C. Róża: No bo pierwu dobry piernik jesta twordy, a tej jak pole-

ży, tej go można jeść. 
Dziewczyny: A tam myszy nie schłoną wew komorze?
W. Edek: Chyba tacie myszy na dwóch nogach!
Wojtek: A tacie na dwóch nogach myszy da? Jo żem nie widzioł!
Mirka: Ty nie bądź taci mądry, ty dobrze wiesz, co to za myszy 

na dwóch nogach.
Krysia: Ja, ja. Wew tamtym roku u nos wszyście piernici zez ko-

mory gdzieś zginęli i nie było co na choinkę wiszać
C. Agnieszka: A  żeś nie miała orzechów? My zawdy złotkiem 

pomalujem i jesta pełno.
C. Beta: Wew tamtym roku nie dało orzechów, wszyście ob-

marzli na zwiesnę.
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Dziunia: Ale tej mama zawiesiła stare, co byli puste i tej nic zez 
choinki nie zginęło.

Tomek: Ciocia, byndą te piernici?
C. Reginka: Jeszcze trochę poczekojta. Zaraz byndą.
Dziewczyny: Tej niech nom jeszcze ciocia opowie bajkę? Ciocia 

Jola! Opowiedz!
C. Jola:  Ja; Ach, jo już nie wiem, jaką, toć wy wszyście zno-

ta!
Rafał (inny chłopak): O Buczku! O tych zwunach! Bo jo żem roz 

je słyszoł!
W. Franek: Co żeś ty słyszoł? Te zwuny?
W. Borzych: Toć wiesz, że gzuby zawdy słyszą to, co stare nie 

słyszą. A zez tymi zwunami jesta prowda.
Ja: Tej wom to opowiem, ale Trudka, ty mnie pomóż!

(OPOWIADANIE O ZATOPIONYM KOŚCIELE W BUCZKU)

Dziunia: Ciekawe, co też łuni mieli za grzechy, że tak im poszło.
Joasia (Ania): Tero tyż grzeszą. A jak młodych zawdy łobmowia-

ją! Jeno się pojdzie gdzie, zaro, że do kawalera.
P. Ela: No ja, dycht jak wew ty piosence o pasiece. Możem za-

śpiewać.
Ania: Ja, ja, zaśpiewomy, to sie wom tyż przypomni, jak to było 

wew młode lata, żeby tero no nikt nie obmowioł.

Trudka: A ty mosz cos do obmowianiu?
Mirka: A co se myslisz, toć do nij chodzi w oględy ten chłopok, 

no, jak mu jesta, Ania?
Ania: Wcale nie w oględy.
W. Borzych: Już baby się byndą przymowiać, po co żem wos 

uczył ty piosenci? Śpiewojta wew tym ciemnym lesie.

PIOSENKA „W CIEMNYM LESIE NA PASIECE”
Halinka: A gdzie wy będzieta mieli choinke?
C. Reginka: Jo nie wiem, czy byndziem mieli?
C. Beta: Jo, bo po downymu nie było doma choinków, jeno wie-

szali gałązci u powały.
C. Misia: To jesta prowda, u nos tyż nie było, jeno parę gałązków 

zez chójków u gory.
Krysia: A wew kącie izby ustawili snop ze zboża, coby dało dość 

na nowy rok.
W. Edek: My już momy przygotowany wew komorze nalepszy 

snopek.
Joasia: Jo żem widziała w komorze, tak stoi kole policy.
Wojtek: A na ty policy jesta szmolec.
Tomek: Taci bobry zez skrzeczkami.
Mirka: A wy skądy to wieta?
Marlena: Łuni ciem lotaja do komory i zawdy coś wypatrzą.
Marcelina: I już lelemesu nie ma wew małym gorku.
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W. Franek: Wy niedobre bizuny, toć to mo być bez całą zimę.
C. Jadzia: A  tej na zapusty nic nie łostanie i  będzieta chodzić 

głodne.
Ewelina: Ale, toć ciocia ma wiele!
Dziunia: No widzita, łuni wszyscy ciem po komorze sznufrują. 

A tej na mnie zawdy.
C. Reginka: Ach, przestońta, toć nie byńdzie tak źle, wew tym 

roku byli dość dobre zbiory.
W. Edek: Ale gzuby muszą się słuchać dorosłych, bo jak nie, to 

wieta.
Dzieci: Wiemy, wiemy, pyda! 
C. Róża: Już wszyście piernici są gotowe, możeta posmakować.
C. Reginka: Obgarnijta ze stołu te wszyście klamoty, coby byli 

na chodzenie kolędników.
Klaudia: Jo byndę częstować. 
(Inne dzieci też się wpraszają).
C. Agnieszka: A poczęstujta tych gapów, co do izby bez okno za-

glądają.
C. Misia: Wej, doprowdy tam jacieś łepy widać.
Dziunia i Trudka: No to my pójdziem z gzubami, a wy, dziewu-

chy, zanieśta do halcierza te stroje, coby się nie pognietli.
Halinka: I te na drzewko ozdoby. Bo jo bynde miała wew izbie 

choinkę.

Krysia: Tyżeś zawdy tako nowoczesno? 
Mirka: Jo wezne dlo naszy busi parę tych pierników i już tyż po-

lete,  Dobry nocy.! Ostańta z Bogiem.

(Ściemnia się światło, wszyscy smakują pierniki i pogadują: Ale się 
udali, jak to jenak smakuje, itd., nucą „Spuśćcie nam na ziemskie 
niwy”...). 

Młodzi częstują gości na sali. 
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W NOC WIGILIJNĄ 
NA KRAJNIE KWITNĄ MODRAKI
 

(Mężczyźni podśpiewują „Spuśćcie nam na ziemskie niwy”...)

C. Misia: Ach, jak łuni jenak łannie śpiewają.
Krysia Kw.: A dzisiu im idzie, jak jeszcze nigdy nie szło!
Cyganka: Prowda, prowda! Tacie dzisiu mają głosy jak zwuny!
C. Reginka: I już tyż tyle nie łażą do ty szyrni, co tam ciem durch 

lotali.
Cyganka: Tam, gdzie łuni ustawili te świętojonci wew kruce?   
K. Kwaśniak: Ja, ale tero nie lotają ciem oboczyć, co tam jesta.
Konrad: A co wy myślita! Toć jesta post i my nie byńdziem my-

śleć ani o świętojonkach.
Brunon: Ani o ty wodzie źródlany zez Stołynia.
C. Reginka: To tyż dobrze! Ach, niech by to częśćij był taci ad-

wentowy czas.



58  59  

Kazik K.: Jo nie mogę tam lotać, nie mom czasu, bym chciał 
skuńczyć te kolybke. 

 Oboczta!
C. Misia: Jako łanno! A dla kogo ty, Kaziu, to robisz?
Kazik: A jo som nie wiem. Tak żem se pomyśloł, że jo umiem ro-

bić tacie kolybci.
C. Róża: A jo żem zrobiła tacie maluchne zoci, oboczta!
Mirka: Ach, tacie małe? No ja, jak mrózewści przyńdzie, tej się 

przydadzą.
Jola: A ty Elzusia, co tam czwarzysz? Aż pierze loto po izbie!
C. Elżunia: A jo żem zabijała gulony, tacie byli jak czabony, a tero 

trzeba to pierze uporządkować.
Jola: To się może na co przydać.
Marysia: A my z Edytką świeczuszki tu robimy, tero już prędko 

ciemnica, to się przydadzą.
Edyta: Jo posmaruję to propolisem, coby ładnie pachniały i coby 

to szło na zdrowie.
Jola: Elżbietka, a ty co tam Mosz taką wielgą płachtę?
Elżbietka K.: Toć to nie jesta płachta! Jo wyszywom taką wielgą 

chustę!
Elka Cz.: A jak ty ładnie to wyszywasz, po naszemu! Na nasze 

modełko.
Elżbietka: Ja, tacie modre nici żem kupiła wew Złotowie i tro-

chę białej nici.

Elka Cz.: Jo tyż żem kupiła, bo ten jeden pysiel, to jesta mało, 
jeszcze robię drudzi!

Trudka: A co to tak piszczy?
Konrad: Wej, to jo żem zrobił, tacie gwizdowci (gruchowci). Jak 

gzuby są małe, tej lubią gwizdać.
Monia: Coby im było wesoło. Jo tyż lubię.
Mirka: A ty, wuja Franek, co tam majstrujesz?
W. Borzych: Jo muszę skuńczyć tę loskę.
C. Reginka: Taką wielgą? Na co ci to?
W. Borzych: Ach, toć to się może przydać!
C. Jadzia: Wieta, wew zimę to zawdy się chce dużo jeść. To jo 

muszę polukrować do kuńca te piernici.
Dawid (Agnieszka?): Ciekawe, czy ciocia nom da posmakować?
C. Jadzia: Dom, dom, jeno poczekojta do wieczerzy.
C. Reginka: A ten paradny obrusek żeśta już wyprasowali?
Agnieszka i Iza: Już momy, ciocia, już momy!
Iza: I żemy już posprzątali, żem już tu wszystko zrobiła.
Agnieszka (Dawid?): A możem jeszcze lecieć na dwór?
Iza: Bo momy coś wożnego, musim naleźć modroci.
? : Cicho, nie godej, bo ci nie uwierzą.
Aga: Busia, możem?
C. Reginka: No tej lećta, ale niedługo, bo już się wnet zrobi ciem-

no.
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Marysia: Jerum, jak polotli prędko, chyba drewnioci pogubią na 
trepach!

C. Jadzia: Ty, Reginka, pokoż ten sznyptuch, co żeś zrobiła. Takoł 
łanno koronka.

C. Reginka: To żem na haczyku heklowała, dość mie się udało.
Benia: Ty, Krysia, uwożej lepij, coby dobrze to masło udukać, bo 

to coś nom licho idzie.
Krysia K: Co uwożej! Toć już jedną osełkę momy dość wielgą.
Benia: No, ale jeszcze trzeba zrobić, wiesz ile tej do stołu nos 

byńdzie, a jak by się jeszcze ktoś trafił?
Mirka: Prowda, a ty, Krysia, jużeś usypała ten becik? Bo tu byś 

mogła cioci Jadzi ułożyć do koszyka piernici.
Cygonka: Ja, już jesta gotowy,    żem jeszcze uszyła taką łanną 

małą powłoczkę, jak tu ubiorę, tej pomogę przy tych 
piernikach.

C. Róża: Dzisiu już jesta dość wieldzi mróz, tej jo lubię robić zez 
owczyj wełny.

Benia: A co żeś tam zrobiła?
C. Róża: Toć widzisz, dość łanny maluchny polewerek, wej, jaci 

ciepluchny.
Elka Cz: A ty mosz tacie małe wnuczci?
C. Róża: Jo już mom 5 prawnuczków.
Marysia: Tej mosz dla kogo robić, ale taci maluchny?

Trudka: A ta naszo Jola ciem durch jeno fartuchy wyszywo. Toć 
ty już chyba mosz całą komodę pełną.

C. Jola: Tak ty myślisz? Jo mom jeno trzy. Nie wiesz, czymu ro-
bię? Toć nasze dziewuchy to nic nie myślą, myślisz, że 
mają już co? Joasia niedługo idzie za mąż, no za tego Pio-
trucha zez Werska. I co? Jo się jej pytom - wiele ty mosz 
fartuchów, a ona - jeden. I co te werszczoci se o nos po-
myślą? Tej muszę jej tyż zrobić choc ze dwa.

Trudka: To prowda. Mojo jeszcze tyż nic nie szykuje.
Bruno: Ach, twojo jeszcze mo trochę czasu.
Trudka: Ale już by mogli szykować.
Benia: A  ty, wuja, byś mógł moi Ewelinie zrobić drewnioci. Ty 

jenak tak dobrze to robisz.
C. Misia:  Ja, zawdy, jak trzeba nowe, tej możem Zygfryda pro-

sić, coby zrobił.
Bruno: Ale dzisiu już nie, bo mie wyśli tacie małe, wej, obocz.
Elżbietka K: Tacie maluchne? Toc to istne psie nygi!
Mirka: A mnie mój Franek drewnioci zrobi, bo łun tyż to potrafi.
Kazik: No, jak trzeba zrobić, to trzeba. Ale tero muszę skuńczyć 

tę kolybkę.
Konrad: Kto ci tyż ją tak pomalowoł?
Dziewczyny: To my, wuja, to my!
Konrad: To jesta po naszymu. U nos doma tyż tako kolybka była.
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Jola: A tero już nie ma?
Konrad: Jesta na Górze, kole komina! Tam bliżej bociana, może 

co przyniesie!
C. Reginka: Że tyż te dziewuchy tak polotli na dwór zez gołymi 

głowami.
Gerta: A jo żem tu tacie dwie boby zrobiła, mogli założyć.
Mirka: Myślisz, że łuni by założyli? Toć nic nie chcą nosić. A co ty 

tam jeszcze mosz?
Trudka: Zostało trochę wełny i żem taką maluchną zrobiła. Taką 

dość bestrą.
Krysia K: No, po naszymu to nie jesta, ale gzuby wolą tacie be-

stre.
C. Misia: A jo żem pieluchy tyż już obrębiła. Tak długo żem robi-

ła, że mie się już blysy zamykają..
?: Ja, tak ciepluchno kole maszyny, że mie się tyż chce spać.  
?: Jo tyż bym trochę odpoczęła.         
C. Reginka: Pierogi tyż już gotowe, tyż już usiądę.
Konrad: Kaziu, trochę się posuń, bo mie się chce odpocząć.

(Ktoś nuci „Spuśćcie nam...”, wszycy ziewają i ukladają się do snu).

Monia: Ile żeś zrobił tych kwiotków?
Dawid: Zaro policzę, czekaj, osiemnaście, a ty, Monia?

Monia: Może tyle nie mom co ty, ale pomóż mie policzyć (liczą), 
no dość wiele.

Dawid: Twoje mie się podobają.
Monia: Ale twoje tyż są łanne. Obocz!
Dawid: (ogląda się na mamę): Busia! Monia, obocz, oni wszyscy 

śpią.
Monia: Mojo busia tyż!
Dawid: Mój dziadzia tyż. I ciocia Reginka i ciocia Jadzia. Jo się 

boję.

C Z Ę Ś Ć  I I

Dawid: Busia, ciocia, czemu śpita? Zaro dziwy oboczyta! Monia, 
obocz, co się stało! Było ciemno, pojaśniało!

Monia: Doprawdy, boję się srodze, żeby jasne byli noce!
Dawid: Jerum, Iza, czy to ty? Czy mom tacie dziwne sny?
Iza: Nie bójta się, Dawid, Monika, Anielska się zacznie zaraz mu-

zyka!

Śpiewa: Aniołowie się radują

(Wszyscy się budzą, przecierają oczy, niektórzy padają na kolana)
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Reginka: Oboczna, anioł jak naszo dziewczyna! A  jako ładno, 
uśmiechnięto mina!

(Wchodzi Maryja z Józefem)

Gerta: Nie mówta wcale, ale to są dziwy! Maryja prawdziwa 
i Józef prowdziwy!

Konrad: Święto Rodzina tu jesta z nami? Czy mnie się w blysach 
nie ćmi casami?

Bruno: Konrad, ty godosz chyba wierszami, toć coś dziwnego 
dzieje się z nami!

Mirka: Tero już wiemy, gdzie nasze dziewuchy lotali, toć widać, 
że na polach modrości zbierali!

Misia: Modroci wew zimę? Co wyklaprujeta? Toć wew zimę 
kwiotka w polu nie znajdzieta!

C. Elżunia: A jenak oboczna, są modrości z nami, przyśli dziś do 
izby razem z aniołami.

C. Jadzia: A  ile modraków ma Panna radosna? Cała główka 
w kwiatach, jakby była wiosna.

Róża: A Maryja podobno do Agnieszki naszej! Co to za dziwne 
nastali nom czasy!

Benia: A Józef to całkiem jak nosz wuja Franek, oboczna na nie-
go, kobitki kochane!

Józef: Choć żem jo Franciszek, co go znota wszyscy, czasem sen 
grudniowy może wom się przyśnić, Czasem żem Józe-
fem, co z Maryją chodzi, by przed Małym klękli i starzy, 
i  młodzi!

Maryja: Usiądziem, Józefie, bom srodze zmęczona, Tu się czuję 
dobrze, jak bym była doma.

Reginka: Usiądźta, proszę, wew naszej izdebce, a wy dojta rucz-
kę Noświętszej Panience, Bo Ją święte ręce bolą od nie-
sienia Tego, co prowadzić będzie do zbawienia.

Krysia: Obrusek nasz nowy zaro tu położym, coby my też byli 
podpieką Bożą.

Elżunia: I  drewka dorzucim, byśta się ograli, byśta z  tym Ma-
luchnym dłużej tu ostali.

Józef: Ostaniem, ostaniem, bo Krajnę kochomy, jak modrości 
kwitną, tej ją nawiedźmy. A  wy z  nami także kole sto-
ła siądźta, wew ten dziwów wieczór z  tym Maluchnym 
bądźta!

Mirka (Benia?): Ty, aniele, przypomnij, skąd na Krajnie modro-
ści, tacie modre radosne, jak Krajniaków oczy.

Wędrowała Maryja z Dzieciątkiem

Józef: Jak Krajnioci ładnie o Maryi śpiewają, pewnie Maluchne-
go bardzo tu kochają!
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Monia, Dawid: Kochomy Jezuska, Maryję i Ciebie, kiedy żeśta 
na ziemi, kiedy żeśta w niebie.

Krysia K: Tero Jasna Panno, my Wom jeść podomy i z wielgą ra-
dością głośno zaśpiewomy.

Reginka: Pierodzi dobre żem ugotowali, co je wszyscy lubią – 
i duzi, i mali.

Józef: Zaśpiewojta kolyndę o tym Malusieńkim, co dziś do wos 
tu przyszedł z ubodziej stajenki.

Taki biały, bielusieńki...

C. Misia: Choć tako rzewno i smutno Kolenda, toć się zaroz cie-
plej wew izbie zrobiło.

C. Jadzia: Bo dziś u nos, na Krajnie wew kożdej chacie jedno ma-
luchne serduszko przybyło.

Róża: A żeśta w grudniowy wieczór różne podarci robili, to my-
ślę, że chyba po to, byśta je tero Małemu złożyli.

Elżunia: Tej tero pokożta Józefowi i Radosnej Panience, co dają 
wasze serca i co wasze ręce.

Konrad: Tedy złożym z ochotą wszyście nasze dary, bo praco-
wał tu kożden – i młody, i stary.

Elżusia: Pracował  z weselem, pracował z ochotą… 

Kaziu: Ode mnie drewniano kolebeczka mała, coby w niej dzie-
cina słodko, dobrze spała.

Cyganka: A  ode mnie becik do tej kolebeczki, żeby nie bolały 
rączki i nóżeczki.

C. Misia: A tu dlo Małego modro dziergane pieluszci, żeby Mu 
przed zimnem ochronili nóżci.

Gerta: Jo żem łapawicę i  czopki zrobiła, coby Wos i  Małego 
przed mrozem ochroniła.

Elżbietka Cz: A ode mnie pysiel cały wyszywany i dokoła modrą 
nitką pięknie obrzucany.

Róża: Co żem ja zrobiła? Tacie małe zoci, będą nóżci biegli z zie-
mi prosto pod obłoci, A tu polewerek zez wełny cieplut-
kiej, jeszcze by się mu przydali jakieś ciepłe butki.

Bruno: No tej są drewnioci zez drewna i  skóry, coby pierwu 
szedł po ziemi, a potem do góry.

Konrad: A jako zabawka tyż by się przydała, będzie ona Maleń-
kiemu jak ptoszek świstała.

Reginka: Wej, tu sznyptuch modry, bo tam modro będzie, gdy 
Maluchny z Matką Marią do Ojca przybędzie.

Jadzia: A coś do jedzeniu? Tu piernici nasze, a tu w gornku żem 
dodała szabel, groch i kaszę.

Krysia: My żem masło udukali, kwortę śmietany ulali.
Benia: A tu boczek i słonina, bo srogo jest latoś zima.
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Elżunia: A  tu wieldzie pióra od naszych gulonów, tacich wiel-
dzich nie najdziecie i w niebiańskim domu.

Elżbietka K.: Jo żem chustę wyszywała, nabożne pieśni śpie-
wała. Niech służy Świętej Rodzinie, czy to latem, czy to 
w zimie.

Marysia: A  tu świeczuszki woskowe, z  zapachem pszczelim, 
miodowym. Jaśniej będzie Panience – Niebodze, kiej Jó-
zef poświeci Jej w drodze.

Edyta: A Maluchny będzie zdrowy, bo zapach jest propolisowi!
Reginka: A ty żeś o Maluchnym nie pomyślała? I żeś nic dlo Nie-

godnie powyszywała?
Jola: Jo żem nie zaboczyła, ale i  Panience trzeba złożyć dary 

i okazać serce. Ten fartuszek dlo Ciebie, Święta Panien-
ko, byś go przy robocie zawdy miała tuż pod ręką.

Gerta: Prawda, toć to Ty z  Józefem byńdziesz Maluchnym się 
opiekowała, sercem i troską matki przed złem Go ochro-
niała.

Benia: A krajeńskie grubasy, co patrzą wieldzimi blysami niech 
ozdobią Maleńkiemu kolybkę modrakami.

Reginka: A kiedy żem dary złożyli, toć żem srodze Małego utru-
dzili.

Mirka: Kołysankę Mu tedy zaśpiewomy, bo Go sercem gorącym 
wszyscy mocko kochomy.

Lulaj, lulaj...

Józef: Tero dzielmy się wszyscy opłatkiem, białym, świętym 
dzielmy się chlebem, Dzielmy się też Maryi radością mię-
dzy ziemią niską niebem.

Bruno: Taci cud Roz na rok się zdarza wew krajeńskiej małej iz-
debce, Bo wew noc wigilii świętą żeśmy dobre dla dru-
dzich są wszystkie.

Reginka: Coby jednak dobrze zawdy tutaj było, tej trza, by się 
nasze serce odmieniło.

Maryja: Niechaj wasze serca ostaną tacie modre, jak wasze mo-
drości, Lepiej byńdzie wtedy na Krajnie, lepiej byńdzie 
w świecie szerokim.

Dzieci: I idzie dzisiu wszędy radosno nowina, wew Krajnie, wew 
Polsce i na całym świecie,

Że Radosno Panna w krajeńsciej szacie wszyścim dzisiu daje ra-
dosnego Syna.

Nocka była cicha i mroźna...
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