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Kolędnikom dawano pieniądze, chleb, ciastka, a nawet owies
[…] w kolędę, rano, przychodzili  do domu z koniem, do nas to z koniem zawsze
przychodzili. […] Do domu Palikot, sąsiad mój przyprowadzał bo tatowi było na imię
Szczepan. I to na imieniny w kolędę, śpiewali, grali z z akordeonem, ze skrzypcami.
Śpiewali rozmaite kolędy, rozmaite późni piosenki, pili tamte jakeś wódczynę, o co
tam było na święta przyszykowane jakiego pieroga to to jedli, tem się częstowali do
samego obiadu siedzieli. A wieczorem to młodzież chodziła znowu po kolędzie po
domach, ale to byli takie przyspy na chałupach starych i pod łokanmi śpiewali. Już
wieczór to już pod łokami śpiewali, bo mało już do domu wchodzili tylko pod łoknem,
wynosili wtedy tak po parę groszy, bo wtedy była bida to tam, po dużo nie przenosili
tam. Było tak że i dwadzieścia groszy tylko wynosili tak było. Na przyspę się wyłaziło i
patrzyło się czy się tam krzątają przy chałupach bo to łokna byli niziutkie, chałupy byli
duże. No ale było fajnie, wesoło i pod łoknem się zaśpiewało, wynieśli  tych parę
złotych i dalej śpiewali. A byli takie czasy że łowies zbierali w worki, chleb, ciastka
dawali. Dużo, dużo, w dużoch miejscach za ciastka tylko się śpiewało bo nie mieli
pieniądze... [Jak koń napaskudził w chałupie] trza było sprzątać a to było szczęście.
Aj to była radość, to było szczęście, w domu to a i trzeba było sprzątnąć nawet nic nie
mówić.  
[Jak połaźniki chodzili] to trzeba było prędko wstawać i, bo to słomę kiedyś przynosili
do domu i te słomę żeby, żeby to na tę słomę ktoś nie przyszedł tylko trzeba było
zbierać i wynosić.  
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