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Kolędowanie z szopką
E.N.: […] z gwiazdą to wiem, że ojciec ze mną siedział, a mama poszła do kościoła
tam na nieszpory do Kąkolewnicy, to przyszli z tą, z gwiazdą i z kozą to ta koza tak
beczała, to i dziecko zapamięta, tylko takie urywki i to klapało (śmiech)[...].
Cz.G.: Szopka […] no było tutaj takie, takie lalki byli porobione i tak coś tam pod
spodem przesuwał i śpiewał.
E.N.: Taki, teatrzyk kukiełkowy, jak teraźniejszy teatrzyk kukiełkowy. To w tej szopce
też był Herod, była Matka Boska, święty Józef, Dzieciątko, laleczka Dzieciątka no i
tych pasterzy i też była Śmierć i Żyd.
Cz.G.: I kołyska taka, na, na tem, na kosiorach, taka, Pan Jezus tam był kołysany.
E.N.: To takie pudełko nieduże. […] Do domu [wchodzili], oni się pytali czy mogą, czy
przyjmie się z kolędą. No i w zasadzie się przyjmało z kolędo. […] Teraz też chodzą,
też kolędujo, ale to już tak sporadycznie, [...] teksty były mówione i śpiewane.
Cz.G.: Tak, tak. Tam ktoś siedział, z tyłu tej skrzynki.
E.N.: Musiał się nauczyć tego i taki przeważnie w trzech chodzili, jak z szopką to już
w trzech, ale jakieś to mnie Helka to mówiła, że chodzili i takie z szopką co
przedstawiali osoby, ale ja nie pamiętam tego. […] Ale byli i tacy co przychodzili
kraść, bo oni takie płachty rozstawali, pamięta Grzeszykowa? […] Żeby to
przedstawić, to trzeba było żeby była kurtyna i ten jeden przedstawiał a drugi na tych
półkach, no co było takiego, żeby podkosić to (śmiech), to podkosili. Różnie było no
tak jak i teraz w życiu, tak i teraz…
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