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Po wsiach chodziły Herody
No u nos nawet ło u mnie tu w dumu, to chodziły herody, zacynały łod Szczepena, jus
te, ale to chodziły łuny tak dwa tygodnie, trzy tygodnie, i nie było przedtem ani jakich
samochodów, bo nikt ni mioł, jeno nojwyzej to ich tak po wioskach ło tych pobliskich
to najwyzy ich jakoś furmanka podwiezła. No to te koledniki to miały stroje. […] Z
mojego rodzeństwa, bo to najlepi to zakodowało mi się i to wszystko widziałem i jo te
cału kolede, nie, cały ten co łuny tam przedstawiały to jo na pamieć sie naucyłem [...]
łuny tam się ucyły jus przed świety,  w adwieńcie w całym… […] oni  chodzili  po
ościennych wsiach, daleko chodzili,  to ich nie było mówię aż z miesiąc w domu,
bracia mamy […] wszystkie się wyganiało z chałupy, bo teraz przychodzą kawalarka
czy tam ci połaźnicy, uczą się tekstu, i nikt jedynie rodzice mogli być. […] No było
Oleś, Antek, Staś, troje, troje w tych kolednikach. To wszystkich wyganiały ale jo jak
tem cułem ze te, ta bedzie próba, to jo se wlazłem, takie downe były piece, takie
może wiecie, tam tero dzie w starych chałupach jeszcze sum, to ja se wylazłam na
ten pic schowałem sie, no dzieś tak było, tam ani kaszlu nie było downo chuć cłowiek
ni mioł się w co łobudź zmarznięty, myśle jak mnie tu kaszel weźnie jaki to mnie
wyguniu, i  tak słuchałem, no i  jo to wszystko sie tak naucyłem, zebym wom tero
prowadziłabym wszystko, jak to, kiedy wchodzić, kiedy zaśpiewać. I łuny jak sie tam
wyłuczyły  to  późni  tak  jak  ło  mówiła  kierowniczka,  chodziły  po  wszystkich  ło
tychłokolicach tam Jędrzejówka, ło te pobliskie te wsie, no trzy tygodnie a nieroz i
więcychodziły, to już takie ochrypnięte, bo w kaździutkiej chałupie musowo było to
wszystko, a to był ten długi teks nawet był.
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