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Stanisław  Czesny
Andrzej  Olczak

 KOL ĘDZIORZE,  KOL ĘDNICY  WIE ŚCI  NIOSĄ  Z  OKOLICY
-  KOLĘDZIOŁKA   Z   HERODAMI  -

na podstawie przekazu ustnego Marianny Kozak z d. Tyrek zamieszkałej w Janowie ( Gmina Janów, powiat
częstochowski, woj. śląskie) oraz fragmentów inscenizacji: „Jasełka” wg Wandy Kamyk i Józefa Zięby

O   B   S   A   D   A
Role główne: Herod, Śmierć, Żyd, Diabeł III, Feldmarszałek, Marszałek, Ułani I i II,
                           Kuba – pasterz, Anioł I i II, Turek.
Role drugorzędne: Arcykapłan, Gwiazdor, Baba, Turoń, Lucyfer, Diablik I Niezguła,
                                     Diablik II, Diablica.
Role tła: Halabardnicy I i II, Aniołowie I - VIII

ODSŁONA   1:  Narada diabłów

(Niby piekło. Na tronie siedzi Lucyfer. Po jego obu stronach stoją diabły. Podchodzą  do niego kolejno kłaniając
się głęboko. Diabeł I nie ma rogów. Przez cały czas kuleje.)

Lucyfer:                                             Witom drogie diobły moje. Kaj są biesie rogi twoje?
Diabeł I (ociąga się mówiąc):                Nooo..., bo widzis... Lucyperze....

(dalej ze złością wykrzykując pokazuje brak rogów na głowie)

                                                           Janioł jak te wściekłe zwierze! Zabroł rogi,
                                                           rozwarł skrzydła! Zobocyłem tylko nogi!

Diabeł II (wykrzykuje ze złością):          Guniliśmy go pod niebo! Ale strasnie sybko biego!
                                                           Ucik nom i kajś sie skrył!

Diabeł I (wpada mu w słowo):                Zostoł po nim złoty kurz...

Diabeł II   (wpada mu w słowo):             Racej pył!... Zwolnił troche na zakryncie!
                                                           Ale toto beztalińcie zablokuwoł całom droge...

Diabeł I (wpada mu w słowo):               Łobróciłem sie na pincie i skrynciłem sobie noge.

( mówi z pokorną prośbą w głębokim ukłonie, żałośnie, pokazując na rogi, których nie ma )

                                                           Dos mi nowe, panie drogi...

Lucyfer  (mówi ze źle skrywaną złością):  Alez to juz pionte rogi!

Diabeł II (dalej w tym samym tonie):      W tym... tygodniu... dodać trzeba.
                                                           Teroz blizy ci do nieba. O skrzydełka sie postaraj...

Lucyfer (ze złością, krzyczy):                 Dosyć! Wara! Mówta lepi co na zimi!
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Diabeł II:             Panie, nikt twych planów tam nie zmini. Zimia w grzechu pogrązona...

Diabeł I (przerywa):        Niech jo skonam! Cy dostane wreście to poroze?

Lucyfer :             Co za nudziorz! O, mój Boze... (krzywi się na samą myśl o Bogu i spluwa pod nogi)

Diabeł II  (tłumaczy):           Zimia w grzechach pogrązona. Grzesy chłop, grzesy zona.
                                          Grzesy łojciec, grzesy matka, grzesy babka i prababka,
                                          somsiad, dziadek i somsiadka. Grzesy nawet ciotka Władka...
                                          No, wicie, Panie... owa z Łomzy, jeno z łózka wstajać zdązy...
                                          A najbardzi władza grzesy... przez niecyste jenteresy...

Lucyfer  (zaciera ręce, kiwa głową na znak przyzwolenia):      To scególnie piekło ciesy.

Diabeł I:                        Świntych rzesa juz wymiera...

Diabełka (wbiega z telefonem komórkowym-zabawką):               Momy wroga! Zbawiciela!

Lucyfer :            Aleć z ciebie kuternoga! Skond to wi, ta lebiega?

Diabełka:         Od zimskiego śpiega-biesa dostałam SMS-a.

Lucyfer :            Na janioły i janiołki! O cym ta dioblica gado?

Diabeł I:            Tu jest dama, a przy damach godać brzydko nie wypado!

Lucyfer :            Upss, do diabła...  (spluwa pod nogi)

Diabełka:         Tam w Betlejem, kajś w stajince ma narodzić sie panince,
                           co Maryja się nazywo, ktoś, kto grzechy wsyćkie zmywo...

Diabeł I:             Mózg ji zmyło! Małe dziecie sie zrodziło?!
                           Zmywo grzechy?!  Kiej ji chyba coś łodbiło!

Diabełka:          Misjo jego mo być wielko... Dostanom ludzie pómoc wselkom.

Lucyfer :  Dzwuńta do zimskiego śpiega. Co tyz robi tyn lebiega?
                Niech potwierdzi lub zaprzecy wsyćkie te dziwacne rzecy, które prawi diabełuska.

(Zaczyna długo ziewać, dłubać w nosie; łapie się za brzuch jakby dostał ostrego ataku bólu; łapie za ogon i
dmucha na niego. I mówi dalej.)

                           Jo zaś kłade sie do łózka, aby uciońć sobie drzemke,
                           bo mnie bardzo brzucho boli, a w łogunie łogiń smoli.

Diabeł I, Diabeł II, Diabełka (razem):
                                                     Śpijcie, śpijcie, Lucyperze. Nikt ci władzy nie łodbierze.
                                                     A kiej znowu przyjdzie świt, nie kto inny tylko ty
                                                     bedzies rzondził światem tym, panym bedzies jedynym.
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(Diabeł II dzwoni ze sceny z telefonu komórkowego-zabawki, a na widowni słychać dzwonek telefonu
komórkowego Diabła III,  który w tym czasie musi uruchomić sygnał telefonu.)

Diabeł II :    Kierunkowy szejset sześdziesiont sześć. Późni - pińć, dwa, zyro, zyro, zyro...

(telefon Diabła III dzwoni kilka razy tak, jakby nie odbierał rozmowy)

                       Co tak długo nie łodbiro? Moze znowu koguś śledzi albo w pabie sobie siedzi.
                       Co tam robi tyn lebiega?!

(na widowni Diabeł III robi szum, hałas, krzyczy, wyje, gwiżdże)

Diabeł III  (z widowni):  Halo... słuchom...

Diabeł II :  Co u śpiega?  Jak sie majom nase sprawy?

Diabeł III  (jest pijany, męczy go czkawka, jednocześnie mówi):
                                     Pewne teroz mom łobawy.... Nie jest wcale za wesoło... (czka)

                                             Pełno ludzi tutej wkoło...        (czka, pokazuje na widownię i wchodzi na scenę)

                                     Óni mówiom, ze mo sie narodzić
                                     ktuś,... (czka)  kto piekłu chce zaskodzić....
                                     Ponoć wsyćkie ludzkie grzechy łodkupić ón moze... (czka)

Diabeł II :    O mój Boze!!!   (spluwa)

Diabeł III :   Ni ma sie co pieklić i w panike wpadać...    (czka)

                      przecie takie dziecie nie potrafi władać...
                      Jeśli nawet umi, tyn synek maryjny ...
                      to jo mom w zapasie planik awaryjny...     (czka)

Diabeł II :    Jaki plan mos, mój kochany? W piekle chyba jest nieznany?

Diabeł III :   Biesie! Jesteś bystry jak w kociołku woda.
                       Przeciez momy na usługach nasego Heroda!
                       Za pocucie władzy i złota worecki,
                       podniesie ón rynke na ludzkie dziatecki.
                       Herod nom całkim jest łoddany!
                       Przez to do pocontek, łokrutny az miło -  rzezi niewiniontek.

Diabeł II :   Teroz ci jo kuńce te nase dysputy.
                     Łoszczyndzać muse te cenne minuty.
                     A ty zajmij sie Herodym. Septoj mu w ucho.
                     Herod sługa, a sługa posłucho.

(Kończą rozmowę, skaczą, krzyczą, śmieją się, straszą i smarują sadzami ludzi na widowni.)

K  O  N  I  E  C     O  D  S  Ł  O N  Y     1
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ODSŁONA   2:  Wizyta Turonia

(Za sceną słychać śpiew kolędników – kolęda: „Przybieżeli do Betlejem...”)

Wszyscy:             Przybiezeli do Betlejem pasterze,
                             grajom skocnie Dizeciontecku na lirze.
                             Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na zimi.
                             Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na zimi.

Marszałek (kłania się):                Witom wos tu zgromadzeni, dobry wieści upragnieni!
                                                    Radość, radość niebywała! Nowo światłość nom nastała!

Anioł I (wchodzi z drugiej stronie i mówi z powagą):
                                                                             A oto jo, janioł bozy!
                                                                             Niechoj sie nikt nie trwozy,
                                                                             bo dzisioj w Betlejem wesoło nowina –
                                                                             Maryja Panna porodziła syna!

Marszałek:      Cy zechcecie ucha nadstawić?

Kuba (trzyma w rękach długi kij pasterski):         Łocy, serce i duse zabawić?

Anioł II :          Kiej sie Krystus narodził, po kolindzie chodził.
                          A my ludzie grzesni tyz kolendujemy i wase progi łodwiedzić kcemy.

Diabeł III (wpada nagle, robi niesłychany wrzask, dzwoni dzwonkiem, gwiżdże, straszy widzów,
biega, kłuje widłami i jednocześnie mówi):

                         Jo, wysłannik Belzebuba bede kusił lud Jakuba!
                         Już pół świata łobleciołem! Dziwne cuda tam widziołem:
                         rzyki płonom, godajom woły, tam, kaj miasta, dzisioj  doły!
                         Łognim ziejom stare góry! Nad Betlejem cińzkie chmury!

Ułan I  (strzela z bata, objeżdża raz scenę na drewnianym koniku i naciera na diabła):
Prec mi dioble srogi! Prec mi zaroz z drogi!

(Diabeł ucieka, a niezauważenie wchodzi na scenę Kuba)

                                     Halo, halo! Pilnie posłuchojcie!
                                     Tylko sie nie trwózcie i nie linkojcie!
                                     Zły Herod światu rzeź sykuje!
                                     Mówie prowde, nie blaguje!

Ułan II  (strzela z bata):         I jo pragne zwiastuwać nowine!
                                            Trzej Królowie łodwiedzom w Betlejem Dziecine!
                                            Złozom mu mirre, kadzidło i złoto!
                                            Zrobiom to nie z musu, lec z łochotom!

(Rozlega się głośne łomotanie do drzwi. Chwila ciszy. Żyd prowadzi Turonia, zwanego inaczej Kozą i niesie
worek  z sieczką. Żyd przestępując próg udaje potknięcie. Turoń „ śpiewa” – właściwie zrozumiale beczy słowa

piosenki ludowej.)
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Turoń    ( grający Turonia chłopcy  poruszają paszczą, skaczą, dzwonią dzwonkami):
                 1. Meee, meeeee, kaj koza  po wsi chodzi, tam zytko sie urodzi.
                     Kaj koza po wsi nie  chodzi, tam zytko nie urodzi.

 2. Meeee, meeee, kaj kozy widać tropy, tam gynste bedom kopy.
     Kaj zwróci swoje rogi, tam w góre rosnom stogi.
 3. Meeee, meeeee, szust miarkom, gospodarze, to wom sie zytko zdarzy.
     Psynicka – rynkawicka, tatarka jak jaglicka.

(Po piosence Turonia Żyd zachęca gospodarza do kupna wstążek.)

Żyd:    Aj waj! Aj waj! Aj waj! Co za dziwny tyn polski kraj!
             Takie som tu wysokie progi, ze mozno se połamać wsyćkie ćtyry nogi.
             Nuuu, kupta se wstonzki! Te w kwiotki i te w pronzki.
             Nuuu, kupta se..., som po trzy grose...
             Nie wincy... Jo wos grzecnie prose...
             Nuuu, juz dobrze, juz dobrze..., kłoniom sie niziutko...

(kłania się bardzo nisko, prawie do ziemi)
             A teroz jo wos łobsypie równiutko tom sieckom, co jom niese w worze,
             zeby sie wom dobrze wiodło w polu i w łoborze.

(Żyd obchodzi domowników i sypie na nich oraz w 4 kąty sieczkę z worka. Idzie też na widownię sypać widzów.
W tym  czasie za kulisami słychać śpiew kolędników – kolęda „W żłobie leży...” – tylko 1 zwrotka i refren bez

powtarzania. Żyd w tym czasie musi powrócić na scenę.)

Wszyscy:     W złobie lezy, któz pobiezy kolenduwać małymu,
                      Jezusowi, Chrystusowi, dzisioj narodzonymu.
                      Pastuskowie przybywojtcie, Jemu wdzięcnie przygrywojcie,jako Panu nasymu

Kuba (pociąga nosem wciągając niby aromaty z izby):
                                   Hej! Cóze to za aroma? Cosnek cy cebula?
                                   Aaaaa.... tu nawet diabli nadali aryndarza Srula!
                                   Dokond to zydowsko mość o wiecorze chodzi?
                                   Jesce koze brodatom jak psa z sobom wodzi?

Żyd (z pokłonami, ale nie za głębokimi):    Siulem lajchem! Gut siabes! Witom panie Marek!
                                                            Jade z Janowa do Żarek na jarmarek.

Kuba:    Bóg mi cie zesłoł! Na te koze wsiende i do Betlejem mnie powiezie.
               Przed moimi bende.

Żyd:      Co sze ształo takigo? Co mnie psijdzie z tygo?

Kuba:   Zydzie, zydzie! Mesjas sie rodzi, wienc go tobie przywitać sie godzi!

Żyd:            A kaj go jest???...  Rod bym widzieć tygo.
                      Bedziem witać...  Bedziem kłaniać.... jeśli co godnygo. Aj waj, aj waj.

Kuba:   Zydzie, zydzie, w Betlejem miastecku, tam lezy łon w złóbecku, na sianecku!

Żyd:           Nie pleć, głupi!... Cyś sie upił?!...
                     Idź do diobła, chłopie!!!  Pon tak wielki co by robił w sopie?!



6

Kuba:       Zydzie, zydzie! Króle go witajom! Mirre, kadzidło i złoto w podarunku dajom!

Żyd:        Wim jo o tym... Wim jo o tym... Nie mów, Marku, co jest po tym...
                  Troche mirry i kadzidła u mnie zakupili.
                  Daje słowo na Moszego...             (bije się lewą ręką w piersi)

                  Cerwunym złotym mi płacili.

Kuba:       Zydzie, zydzie!  Łotóz jawnie widzis! Ale cymu sie Mesyjasa wstydzis?

Żyd:                     Jo starygo Pana Boga jak najlepi umim,
                               ale tygo,... malińkigo... wcale nie rozumim... Aj waj, aj waj...

Kuba:        Zydzie, zydzie!  Wnet jo cie nauce,
                     jak cie z tyłu i z przodu tom połom wymłóce!

(grozi Żydowi pokazując mu swój kij pasterski )

(Kuba okłada Żyda, który jęczy, krzyczy, robi dużo wrzasku. Stara się uniknąć uderzeń Kuby, ale on
powstrzymuje go łapiąc go za kołnierz, popychając, itp. Turoń stara się Żydowi przyjść z pomocą i atakuje

rogami Kubę.)

Żyd:  Aj, waj! Gwałtu, rozbój! Co wirabiasz, głupi chłopie?!  Pana Boga sze bój!

Kuba:  Dej mi dosionść capa tego, a dostanies.... zielunego!

Żyd:    To jest bardzo dzikie capie! Uno pyskim cingim kłapie.
              Podriguje..., podskikuje..., niech se Kuba som próbuje!    (zwraca się do Turonia )

              Kim, capku – lubuniu!    (głaszcze Turonia)    Kuba kce jechać na tobie, jak na kóniu!

(Kuba dosiada Turonia, ale on podskakuje. Jeździec spada zadzierając nogi.)

Kuba:          Zeby cie pokrynciło, ty psio jucho, ty głupi zydzie!!!
                       Nie daruje ty dworski gnidzie!!!

Żyd (śmieje się):    Dumer goj!... Dumer goj!...
                              Trza jom pocałuwać ....(wskazuje na zad kozy)   w ucho!!!
                              Spróbujze nie od tyłka, ale od przodka...
                              Nie od kuńca... i nie od środka...

(Kuba podchodzi do kozy i próbuje wsiąść przekładając nogę przez jej łeb, ale ona go bodzie w brzuch tak,
że znów się przewraca nakrywając się nogami.)

Kuba:            Ach, przeklinto ta bestyja!!!
                        Mom jo ci na ciebie porzondnego kija!!!  (pokazuje kozie swój kij pasterski)

Żyd:     Aj waj, aj waj! Ty taki zabijaka, a bójny na takigo bidlaka?!...
               Kuba niech dobrzi postempuje i niech zielunygo z portfila wycionguje!

(Kuba wyciąga zza pazuchy chusteczkę - węzełek, rozwiązuje supełek i grzebie w nim. Ma dużo pieniędzy
papierkowych  i monet, które mu się rozsypują. Zbiera je szybko. Żyd i koza patrzą na to, co Kuba robi.

Koza skacze z radości, ryczy, kłapie paszczęką, mruczy z zadowolenia.
Kuba podaje Żydowi innego koloru banknot niż zielony.)
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Żyd (z lekceważeniem):     Nooo, czo to za zieloneeee...?!
                                         Jo chce taki z wielkim panym... Waszingtonem!!!

(Koza złości się, beczy w niebogłosy, skacze, tupie ze zniecierpliwienia. Kuba wyjmuje znowu zza pazuchy
węzełek z pieniędzmi, rozsupłuje go powoli. Koza  i Żyd bacznie przygląda się czynnościom Kuby.

Ten w końcu podaje Żydowi pieniądz papierkowy koloru zielonego naśladującego amerykańskiego dolara.
Żyd uważnie ogląda banknot pod światłem, całuje go i pokazuje kozie. Koza podskakuje z radości.
Kuba obserwuje wszystko. Kiedy Żyd całuje banknot Kuba spluwa na ziemię na znak zgorszenia.)

Kuba  (ze złością):   O ty krwiopijco!!!  By cie pokrynciło!!!

Żyd ( z radością):         Sy... git..., sy git, panie Kuba. Capuniu..., labuniu!
                                     Widzis tyn zieluny... z Waszingtunym?

(Żyd pokazuje kozie banknot, czule i delikatnie do niej przemawia. Koza podskakuje z radości.
Kuba to widzi i znowu spluwa z obrzydzenia. Żyd udaje, że wkłada kozie banknot do pyska, a później wkłada go

sobie do kieszeni.)

Bedzies jechać!  Niech pon Kuba wsiadnie i pojedzie se ładnie.

Kuba (z niedowierzaniem):   Siadoj ty pirsy, zydzie...

Żyd:  Niech bede pirsy! Nyyy!!!  Wioooo!!!

(Obaj dosiadają kozę – turonia. Kuba z przodu trzyma za rogi, Żyd z tyłu trzyma kozi ogon. Objeżdżają scenę
dookoła śpiewając piosenkę: „ Na kłapacu, na turoniu...”)

Kuba:                Na kłapacu, na turuniu, jade sobie jak na  kuniu.
                            Laj, kunisiu, laj, laj, laj, a ty zydku, poganiaj!

Żyd:   Cymes, cymes tako jazda. Ino śmiało, ponie gazda! Laj, kunisiu, laj, laj, laj!

Kuba:   A ty, zydku, poganiaj!                (obaj wyjeżdżają ze sceny)

k o  n  i  e  c    o  d  s  ł  o  n  y   2

O D S Ł O N A   3:  Rzeź niewiniątek
(Wchodzą: Anioł I i Anioł II oraz Marszałek.)

Anioł I :         Niech bedzie pochwaluny Jezus Chrystus.
                        Scynśliwi zimianie, nie trwózcie sie wiele!
                        Odprawimy wom dzisioj wielkie wesele.

Anioł II :        Bedziem śpiwać jak janieli śpiwali,
                         bośmy wiare w Boga w sercach zachowali.

Aniołowie I i II (razem):    Wiwat, wiwat! Zaśpiwojmy! Chwałe Bogu łoddawojmy!
                                            Niech gospodorz wesół bendzie, bo nos przyjął po kolendzie!
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( Wszyscy kolędnicy – ci na scenie i poza sceną śpiewają kolędę: „ Gdy się Chrystus rodzi...”)

Wszyscy:      Kiej sie Krystus rodzi i na świot przychodzi,
                      cimno noc w jasnościach promienistych brodzi.
                      Janiołowie sie radujom, pod niebiosa wyśpiewujom:
                      Gloria, gloria in ekscelsis Deo.
                      Janiołowie sie radujom, pod niebiosa wyśpiewujom:
                      Gloria, gloria in ekscelsis Deo.

Marszałek:            Kiej król Herod króluwoł i nad zydami panuwoł,
                                wtyncos sie Jezus Kryst narodził, aby ludzi z grzechu łoswobodził.

Ułan I :        Gospodorze mili, bedziemy wom tu mówili cośmy widzieli,
                      cośmy słyseli, jak janieli w niebiesiech śpiwali gloria.
                      Nasym staranim wienc bedzie, aby wos tu za długo nie bawić.
                      Raccie wienc goście ucha nadstawić,
                      bo tutej odbedzie sie przedstawinie króla Heroda,
                      który kozoł wsyćkie dziatecki w Betlejem mieście pomorduwać.
                      A jo, ułan, sługa jego, prose o niebogaty tron dlo niego.

(Ułan ustawia krzesło. Wbiega Diabeł III, hałasuje chwilkę i skrywa się za tronem. Wchodzi Herod z dwoma
halabardnikami. Ułan w ukłonach wychodzi Herod staje przed tronem i wygłasza swoją tyradę.)

Herod:            Łoto jestem świata król! Tysionce rzek, tysionce pól,
                         sto narodów uniżenia i pokłony mi składo!
                         Lec kiedy jo ide, to lud do kolan mi pado!
                         A kto śmiało do mnie sie zblizo, to moc go mojo ponizo!
                         A kto se jesce śmieli pocyno, to głowe zaroz kat ścino!
                         Drzom przedy mnom monarchowie i inni wodzowie.
                         Od świtu do biołygo zmroku chodze po krwi potoku.
                         Jam król! Jam pan świata całygo!!!
                         Jest już wolno droga i chwyce sie za Boga!
                         Zobocymy, kto silniejsy!!! Cy un, cy jo, cysorz najpotynzniejsy!!!

(Herod siada na tronie. Diabeł rusza mu tronem.)

Diabeł III  (wychyla się zza tronu):       Dobrze, bracie cysorzu! Dobrze, krwawy mocorzu!
                                                           Połoncymy sie razym, z Bogim walcmy żelazym!
Herod (widać, że jest zmęczony, ociera pot z czoła, zamyśla się ):
                          Ale nie wim, co sie dzieje, ze sie tron pody mnom chwieje?!

(wstaje z tronu, ogląda się na wszystkie strony i mówi dalej)

                          Cymu jestem niespokojny, chocioz ni ma głodu, wojny?!
                          Hej, dworzany! Feldmarsały!
                          Nucić mi tu madrygały, bom pogrązon w smutku cały!

Halabardnicy (razem):  Dziś dziń Herodzie! Dziś dziń bogacu!
                                        Dziś dziń wesela, ale nie płacu!
                                        Jak słuńce świci w słonecnym kole, ujrzys rozkose na tym padole!
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Herod:  Te wase gadki wesela nie dajom. Jesce w winksy niepokój mnie pogronzajom.

( Herod chwilę namyśla się i mówi dalej)

                Mom męznych rycerzy i z nimi moc mego panuwania,
                a kiej ich wzywom stajom na me wezwania.
                Wienc stań tu, Marsałku, Pan tu ciebie wzywo
                i cytoj depese, co ze świata przybywo.

(Wchodzi Feldmarszałek, głęboko kłania się)

Feldmarszałek:    Jest smutno nowina, bo w Betlejem mieście narodziła sie dziecina,
                                któro mo światym rzondzić, a ciebie ponie z tronu stroncić.

Herod:       Jom król! Jom pan nad pany! Mom być pokonany?! Zawołoj mi tu Kaspra!

Feldmarszałek (w stronę drzwi):     Kasprze, marsałku, kaj jesteś?

Marszałek (zza drzwi):        Jestem w biurze. Cytom układ prorocy
                                            na rok tynze, lec łzom zasły moje łocy.

Feldmarszałek:      Mos sie stawić przed króla Heroda!!!

Marszałek (zza drzwi):       Rozkaz!!!            (wchodzi, kłania się Herodowi głęboko i mówi)

                                           Staje przed tobom najjaśniejsy panie,
                                           co tylko rozkozes, to wsyćko sie stanie!!!

Herod:          Słysołem, mój Kasprze, ze Bóg sie narodził, który mo światym rzondzić,
                        a mnie króla z tronu stroncić.

Marszałek:    Tak jest najjaśniejsy panie. Właśnie teroz cytołem.  (zwraca się do Feldmarszałka)

                         Cyś ty Feldzie słysoł?

Feldmarszałek:  Słysołem, mój Kasprze. Dresc mi przesedł skronie.

Marszałek i Feldmarszałek (razem zwracają się do króla):       Cekamy na rozkazy!!!
                                                                                                 Wienc rozkazuj panie!!!

Herod (wstaje z krzesła):  Moi dzielni rycerze! Bierzcie w rynce miece!
                                        Na koń siadajcie, do Betlejem miasta biegajcie!
                                        Wytnijcie dziatki do lat dwóch.
                                        Nie dajcie nawet pardonu dla mojigo syna!!!

Halabardnicy (razem):  Dziś dziń Herodzie! Dziś dziń bogacu!
                                        Dziś dziń wesela, ale nie płacu!
                                        Jak słuńce świci w słonecnym kole,
                                        ujrzys rozkose na tym padole!

(Herod siada na krześle. Marszałkowie przed nim na wysokości jego głowy krzyżują szable lub miecze i mówią.)
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Marszałek i Feldmarszałek (razem):    Nie bój sie królu, zodny przeskody,
                                                                 bo my stoimy u twoi głowy.
                                                                 U twoi głowy my dzielni rycerze
                                                                 na zawołanie niech Turek uderzy!!!

(Marszałkowie wychodzą. Wszyscy śpiewają – kolędę „ Wśród nocnej ciszy...” Herod siedzi w zamyśleniu.
Rozlega się straszny chichot diabła.)

Wszyscy:           Wśród nocnej cisy głos sie rozchodzi:
                            wstajta pasterze Bóg sie wom rodzi!
                            Cem prendzej sie wybierojcie,
                            do Betlejem pośpiesojcie przywitać Pana, przywitać Pana.
                            Cem prendzej sie wybierojcie,
                            do Betlejem pośpiesojcie przywitać Pana, przywitać Pana.

K  o  n i  e  c     o  d  s  ł  o  n  y     3

ODSŁONA   4:  Pojedynek Heroda z Turkiem

(Wpada z krzykiem Turek. Ma wyciągniętą przed sobą szablę. Wyzywa Heroda na śmiertelny pojedynek.)

Turek :        Oto miecz niezbendny królu Herodzie! Co jo słyse za wiare nie dołem,
                      ze dzieciontko Jezus miejsca nie majonce, ciebie królu unikajonce,
                      do ciebie przystempuje i ten łostry miecz ci pokazuje!
                      Cy przestanies te dziatki morduwać?!
                      Cy chces sie zy mnom na tyn łostry miecz popróbuwać?!

Herod (zrywa się z miejsca wyciągając zza pasa miecz):
                                  Wienc dali do łorenzy!!! Któz kogo zwycienzy?!!!

(Zaczynają walczyć. Jest ona bardzo ostra. W jej trakcie rozmawiają ze sobą.)

Turek :             Jom pogan! Tyś pogan! Łobaj my poganie!
                         Jom wygroł! Tyś wygroł! Łobaj my wygrali!
                         Wsyćkieś dziatki wymorduwoł, wsyćkieś matki zafrasuwoł!
                         Lec nie udo ci sie wiencej, bo wpadnies w moje rence!

Herod (woła, bo wyraźnie opada z sił):    Ułanie!!! Ułanie!!! Przybądź na me poratuwanie,
                                                            bo mi Turek klenske zadaje!!!

(Wpada Ułan II i zwraca się do Heroda.)

Ułan II :         Przybyłem, przybyłem z tak wielkom łobrunom!        (zwraca się do Turka)

                       Zobocyłem ciebie, Turku i twom krew cerwunom!
                       Cteryś latka wojuwoł, całom Turcje zawojuwoł,
                       ale nie udo ci sie wiencej, bo wpodłeś w moje rence!!!

Herod ( do Ułana):       Ułanie, ułanie!!! Odpyndź prec Turka łod boku mego!
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Ułan II  ( do Turka):            Idź prec, Turku łod boku pana mygo,
                                          bo ci wbije mój łostry miecz do boku twygo!

Turek (do Ułana):             Idź ty prec, bo jo ci wbije łostry mój miecz!!!

Ułan II :       Nigdy jak świat światym pogan krześcijaninowi nie bedzie bratym!
                     Boś ty marno chłopina i smutno two godzina!
                     Kto sie do boku mego pana zblizo, tego moc do zimi ponizo!!!

(Turek słabnie w toku walki z Ułanem II. Nagle zaprzestają boju. Turek krzyczy.)

Turek :      Dioble!!!... Na góry!!!... Tam nie ujdzies swoji skóry!
                   Dioble!!! ...Na skały!!! ...Tam nie ujdzies cały!!!
                   Dioble!!! ...Na męki!!! ... Nie ujdzies mej męki!!!

( Ułan II przepędza Turka, który ucieka. Słychać okropny śmiech diabła III. Wpadają diabliki, biegają po scenie
przez moment i wypadają na widownię strasząc widzów i smarując ich sadzami. Wszyscy śpiewają kolędę –

„Bóg się rodzi, moc truchleje...”)

Wszyscy:       Bóg sie rodzi, moc truchleje. Pan niebiesiech łobnazuny.
                        Łogiń krzepnie, blask cimnieje, mo granice nieskuńcuny.
                        Wzgardzuny, łokryty chwałom, śmiertelny król nad wiekami,
                        a Słowo Ciałym sie stało i miskało mindzy nami.
                        Wzgardzuny, łokryty chwałom, śmiertelny król nad wiekami,
                        a Słowo Ciałym się stało i miskało mindzy nami.

K   o  n  i  e  c    o  d  s  ł  o  n  y     4.

ODSŁONA   5:   Poszukiwania Syna Bożego”

Herod: Ułanie!!! Ułanie!!!

Ułan II  (kłania się głęboko):    Stoje przed tobom najjaśniejsy panie!
(znowu składa pokłon Herodowi)

Herod (wstaje z tronu, podchodzi do niego, klepie go po ramieniu):
                                                  Pozostołeś mi wierny ty jedyn, ułanie!!!
                                                  Zawołoj mi tu zyda na posłuchanie!

Ułan II ( w stronę kulis):             Zyd – rabin, weźcie karabin, staw sie przed króla Heroda,
                                                  bo bedzie ci łobcinto twojo siwo broda!

(Żyd naśladuje żydowski żargon, nie wchodzi tylko mówi zza kulis.)

Żyd:                   Jesce go mom cas.... Jesce go mom ci jo złoty pas...
                           Jesce zodne kartki ani recepisa do biura łosobiście na kuniu nie przyjechali...

Ułan II  (dalej w stronę kulis):       Pryndzy Zydzie, bo za tobom korpus wojska idzie!!!
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Żyd (dalej mówi zza kulis):            Na co go korpus?!  Po co go korpus?!
                                                   Niech wchodzi cały batalion!!!

(Żyd wchodzi na scenę, potyka się tradycyjnie o próg, przewraca się, wstaje z ociąganiem i mówi z wielkim
oburzeniem.)

Żyd:             Łoj, gospodorzu! Mocie wysokie progi!
                      Bidny zyd by se połomoł wsyćkie ćtyry nogi.
                      Alibo je podbić..., alibo je nadbić..., alibo je skrócić...   ( z wielką złością)

                      Alibo je pieruny do pola wyrzucić!!!

(Żyd staje przed Herodem, klęka, podpierając się laską lub kosturem w kształcie długiego prostego kija
zakończonego zgrubieniem lub krzywizną.)

Żyd:  Pochwoluny ponie król!!! Siwo copka, łeb ziekuny.

Herod:        Zydzie! Słysołem, ze w Betlejem mieście, narodziło sie dziecie,
                     które mo światym rzondzić, a mnie, króla z tronu stroncić.

(Żyd wyciąga Biblię, szuka wertując kartki. Tam nic nie znajduje, więc wkłada ją pod rękę i mówi.)

Żyd:              Ponie król! Tu go nic nie widać... Tu go nic nie słychać...
                      Tu go zodne krzciny... Tu go zodne urodziny...
                      Jakbym jo na takim stołku siedzioł, to bym do nikogo słowa nie powiedzioł.

Herod:           Dresce mnie przechodzom, poty obliwajom,
                        cy zydzie dlo mnie likarstwa ni majom?!

Żyd:      Łoj, majom, majom... Zaroz go tu wycytajom!!!       (po chwili)

               Wojtek... buch!!! Wojtek... buch!!! Wojtek... buch!!!

(Wbiega diabeł – skacze, straszy widłami, krzyczy, gwiżdże, Tańczy z żydem podskakując. Żyd nagle kładzie
książkę na plecach diabła i udaje, że czyta.)

Ułan II  (przepędza szablą żyda i wraca):         Głupi przysed, głupi posed.
                                                                    Z zydym kuńca nikt nie dosed!!!

Herod:    Nic mi nie powiedzioł zyd z ludu... Kaj mom sukać tego cudu?... Ułanie!!!

Ułan II   (kłania się głęboko):        Cekom panie, na twe rozkazanie!

Herod:      Sprowodź mi tu arcykapłana, maga i bałwana!

Ułan II  (woła w stronę kulis):        Wprowadzić arcykapłana do miłościwego pana!!!

(Wchodzi arcykapłan. Niesie grubą księgę po pachą. Klęka przed Herodem.)

Herod:     Arcykapłanie! Z gwiazdami zwykłeś chodzić.
                  Mów, kaj i kiej Mesjos sie mo narodzić?

Arcykapłan (otwiera księgę i czyta):
                                   W Betlejem, w Judei, bo tak napisane jest w Biblii i u proroka.
                                    Z Judy wyjdzie władca nad wsyćkich króli i wsyćkie ludy.
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Herod (do Ułana II):       Jesteś kiep!!! Stroncić mu miecym łeb!!!
( ułan wyprowadza siłą ociągającego się arcykapłana)

Herod:     Oj, biada, biada mnie Herodowi... Utrapiunymu wielce królowi...

Halabardnicy (razem):  Dziś dziń Herodzie! Dziś dziń bogacu!
                                        Dziś dziń wesela, ale nie płacu!
                                        Jak słuńce świci w słonecnym kole,
                                        ujrzys rozkose na tym padole!

Herod: Przestańta, przestańta!!! Te wase godanie... Cuje ze sie zaroz cuś strasnygo stanie!

( Herod siada na tronie i popada w sen. Wszyscy śpiewają kolędę – „Dzisiaj w Betlejem...”)

Wszyscy:            Dzisiej w Betlejem, dzisiej w Betlejem, wesoło nowina,
                             ze Panna czysto, ze Panna czysto porodziła syna.
                             Krystus sie rodzi nos łoswobodzi, janieli grajom, króle witajom,
                             pasterze śpiwajom, bydlontka klinkajom, cuda, cuda łogłasajom.
                             Krystus sie rodzi nos łoswobodzi, janieli grajom, króle witajom,
                             pasterze śpiwajom, bydlontka klinkajom, cuda, cuda łogłasajom.

K  o  n  i  e  c     o  d  s  ł o  n  y     5

ODSŁONA   6:   Śmierć nieproszona...

( Herod śpi na tronie. Wchodzi Anioł I, budzi go i mówi.)

Anioł I :            Nie zapumniołem cie marnotrawny synie!
                          Twoje królestwo na wieki zaginie!
                          Zaginie berło, zaginie koruna i przyjdzie po ciebie śmierć nieprosuna!

(Feldmarszałek wbiega na widownię z wyciągniętym mieczem. W ręku ma miecz zaplamiony krwią. Na końcu
miecza głowa małego syna Heroda.)

Feldmarszałek:     Rozkaz twój panie zostoł wykonany!
                                Syn twój cały we krwi tonie, cały krwiom zalany!!!

(Marszałek też wbiega z wyciągniętym mieczem.)

Marszałek:        W całym Betlejem śmierć u kazdych drzwi!!!
                            A niewinne dziatki tonom we własny krwi!!!

(Herod zrywa się z tronu i krzyczy.)

Herod:      Idźciez  prec, zdrajcy od tronu mego!!!
                   Syna na mój głupi rozkaz zabiliście niewinnego!!!

(Wchodzą wszyscy kolędnicy oprócz Gwiazdora, Baby, Turka  i Turonia. Ustawiają się za tronem. Wyciągają
prawe ręce wskazując na Heroda i mówią.)



14

Wszyscy:       O, Herodzie!!! Łokrutniku!!! Wielka twa wina, ze twego syna
                        mindzy dziateckami zabito! Co za przycyna?!

(Herod siada znowu na tronie, podpiera ręką głowę i trwa chwilkę w zamyśleniu. Łapie się oburącz za głowę i
mówi z wielką żałością w głosie.)

Herod:        Łoj, biada, biada mnie Herodowi, utrapiunymu wielce królowi...
                     Zamiast zabić Cherubina, dołem zabić swego syna...     (płacze głośno)

Anioł II  (podchodzi do króla):     Królu, królu, bój sie Boga, bo tu stoi śmierć u proga!

Herod (zwraca się do Anioła II):      Nie boje sie śmierci ni zodny łodmiany!
                                                     Jestem król nad króle i pon nad pany!

Halabardnicy (razem):  Dziś dziń Herodzie! Dziś dziń bogacu!
                                        Dziś dziń wesela, ale nie płacu!
                                        Jak słuńce świci w słonecnym kole,
                                        ujrzys rozkose na tym padole!

Anioł II :      Królu, królu! Łoddej berło i korune. Twoje zycie zakońcune.

Anioł I :         Nie bedzies umiroł w królewski korunie! I nie sieńdzies juz na trunie!

Anioł II :       Idzies na wiecne potempienie i wiecne zatracenie!

( Anioł II zabiera Herodowi berło. Herod zamiera w rozpaczy i zapada w „niby” sen. Wszyscy śpiewają kolędę –
„ Lulajże, Jezuniu...” Po prześpiewaniu 1 zwrotki i refrenu  słychać głośny łomot do drzwi. Śmierć mówi zza

kulis. )

Wszyscy:            Lulajze, Jezuniu, moja perełko. Lulaj ulubione me pieścidełko.
                             Lulajze, Jezuniu, lulajze, lulej. A Ty Go, Matulu, w płacu utulej.
                             Lulajze, Jezuniu, lulajze, lulej. A Ty Go, Matulu, w płacu utulej.

Herod:    A któz tam chodzi po mych salach?...             (nie dostaje odpowiedzi, słychać znowu
łomotanie)
                 A któz tam chodzi po mych salach?...       (znowu nie dostaje odpowiedzi, słychać znowu
łomotanie)
                 A któz tam chodzi po mych salach?...

Śmierć:     Kostuś, kostuś, kopytami wali!!!

( Wchodzi Śmierć, a za nią wchodzą: Żyd, Diabeł III, Baba, Turoń. Turoń kłapie paszczęką. Turek nadal
pozostaje za kulisami.)

Śmierć (mówi dalej):      Chodziłam po górach, dolinach, dwie kopy kartofli zjadłam,
                                      dwieście par butów zdarłam zanim tu, do ciebie królu, dotarłam.
                                      Patrzcie, patrzcie bogoce na te nyndze wasom,
                                      które w grobie ceko na rozkos nasom!!!

Diabeł III  (podbiega do tronu i mówi złośliwie):    Bois sie, Herodzie?!
                                                                          Myncył sie bedzies w piekielnym smrodzie!!!
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Anioł I  (podchodzi do Heroda):        Kuniec twoigo imperium, Herodzie!

Anioł II :                    Królu, bój sie Boga! Stoi łoto śmierć u proga!
                                   Nie zawierzoj korunie, łodrzuć bogactwa!
                                   Wsyćko to bedzie zdobycom robactwa!

Herod (trzyma się oburącz tronu; mówi gniewnie ):
                                  Śmiałabyś sie porwać na króla mocnygo i cysorza potęznygo?!
                                  Mom becki pełne imperiałów, złociste koruny,
                                  wojska jak gwiozd na niebie dlo swoi łobruny!!!

Śmierć (szybko przerywa Herodowi i ostrzy kosę ludzkim piszczelem):
                                                 Ksinżyc razym z gwiozdami pod moimi stopami.

Herod (przymilnie):  Pani jasnokościsto i jak tycka chudo.
                                Może mi sie przebłagać twój gniew udo?!

Śmierć (ostrzy kosę):          Dawno tom łoto brzytew, dawnom juz łostrzyła...
                                          Bym cie do celuści piekielnych stronciła!!!

Herod (klęka przed nią, składa błagalnie dłonie):    Ach, drogo pani! Wstrzymoj swoje złości!
                                                                          Dom ci złoto, purpury, łokryjes nagie kości!
                                                                          Dom ci wselkie urzendy, kosztowne bławaty,
                                                                          dom ci berła, koruny, złotogłowe saty!

Śmierć (ostrzy kosę):  Miesionc z gwiozdami pod moimi stopami.

Herod:      Kostuś, kostuś, daruj zycie!!!

Śmierć (ostrzy kosę):     Nic!!!

Herod:     Rok!!!

Śmierć (ostrzy kosę):         Nic!!!

Herod:      Miesionc!!!

Śmierć (ostrzy kosę):     Nic!!!

Herod:    Tydziń!!!
Śmierć (ostrzy kosę):      Nic!!!

Herod:   Dziń!!!

Śmierć (ostrzy kosę):     Nic!!! Wyrok wypowiadom i na syje ci kose zakładom!!!

(zakłada mu kosę na kark)

Herod:    Godzine!!!
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Śmierć (ostrzy kosę):     Nic!!! Przez rozkaz boski ścinom łeb królewski!!!

Herod: Łoj gwałtu, gine!!!

( Herod przewraca się do przodu i leży nieruchomo. Musi ją zdjąć i rzucić przed siebie tak, aby się koniecznie
potoczyła po podłodze. Śmierć wydaje z siebie głośny, złowieszczy chichot. Śmierć, diabeł III i żyd biją się o

koronę oraz o tron przepychając się i popychając wzajemnie. Tańczą ze sobą.)

Wszyscy (mówią):        Królu Herodzie! Poddołeś sie śmierci.
                                     Twoje królestwo zginyło na wieki.
                                     Zginyło berło, zginyła koruna
                                     i przysła po ciebie śmierć nie prosuna!!!

( Wpada Turek, rozgląda się i mówi.)

Turek:          A tu za cuda sie dzioły?! Cego moje gały nie widzioły?!
                      Zamiast króla Cherubina pozostoł goły plac i goło koruna.
                      A kiej sie dowi jego zuna, bedzie wielce zasmucuna.

(Występuje na środek Gwiazdor z Babą. Gwiazdor kręci gwiazdą.)

Gwiazdor (kłania się publiczności):
                              Za kolinde dzinkujemy. Zdrowio, scynścio wom zycymy.
                              Abyście długo zyli i z narodzynio Pana sie cały rok ciesyli.
                              O nasym przybyciu rozpowiadali i coście tu dzisioj łoglondali.
                              Dzieci Boze w waseci dum przyjmujcie,
                              grosa, jadła i napitku nom nie załujcie.
                              Zycim nowym we wselkich dostatkach sie radujcie.
                              A tym, co w niedoli cierpiom niedostatki,
                              nieście jako ci pasterze scere z serca datki.
                              Bądźcie weseli, jako w niebiesiech janieli! Na tyn Nowy Rok!!!

( Śpiewają na melodię pieśni: „Hej kol ęda, kolęda...” )

Baba (śpiewa):       Zacny gospodorzu, domowy szoforzu.
                              Mówiom, ześ bogaty, dej nom dwa dukaty.
                              Ciasta i kiełbasy dej nom ze trzy pynta.
                                                                                         Hej kolinda, kolinda...

( Baba i diabliki obchodzą widownię i zbierają datki. Kolędnicy śpiewają dalej.)

Herod, Śmierć, Diabeł III :    Zycymy wom młodzi, zycymy wom starzy.
                                                  Niech wom Nowy Rocek wsyćkim scodrze darzy.
                                                  W polu i w stodole, w łoborze, na stole.
                                                                                         Hej kolinda, kolinda...

Żyd, Feldmarszałek i Marszałek:     Niech bedzie pogodny, syty a nie głodny.
                                                              Wesoły i zgodny, i w zbiory dorodny.
                                                              No i w kazdym kontku niech do po dzieciontku.
                                                                                         Hej kolinda, kolinda...
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Herod, Halabardnicy, Ułani:      Niech na stołach, półkach, w safach i kredynsach
                                                        bedzie zawse duzo smacniutkiego minsa.
                                                        Zacny gospodyni nie domkninty skrzyni.
                                                                                        Hej kolinda, kolinda...

Kuba, Hetman, Arcykapłan, Lucyfer, Turek :
                                                       Niech sie te zycenia spełniom wsyćkim wsyndzie.
                                                       Tego wom zycymy dzisoj po kolindzie.
                                                       Kłoniomy sie wsyćkim tym ukłonym niskim.
                                                                                       Hej kolinda, kolinda...

Aniołowie, Gwiazdor, Baba, Turoń, Diabliki :
                                                       Za te wsyćkie dary ślicnie dzinkujemy,
                                                       wsyćkiego dobrego z serca winsujemy.
                                                       Wsyćkiego dobrygo łod Boga samygo.
                                                                                       Hej kolinda, kolinda...

Wszyscy ( mówią):       Dali, bracia, cas ucieka! Bośmy wsyćkie som z daleka!
                                     Jak za rocek powrócimy, to sie winka napijemy!
                                     Co wkrótce być może! Do widzenio!
                                                                                       Scyńść wom Boze!!!

( Wszyscy kolędnicy kłaniają się i wychodzą śpiewając kolędę – „Podnieś rękę, Boże Dziecię...”)

Wszyscy:      Podniś rynke, Boze Dziecie, błogosłow łojcyzne miłom.
                      W dobrych radach, w dobrym bycie. Wspirej jej siłe swom siłom.
                      Dom nas i majentność całom i wsyćkie wioski z miastami.
                      A Słowo Ciałym sie stało i miskało mindzy nami.

K  o  n  i  e  c     o  d  s  ł  o  n  y      6

K  O  N  I  E  C

Zapis nutowy „Piosenki częstochowskiej kozy (Turonia)”
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SŁOWNIK   GWAROWY

A
Alibo  - albo
Aroma – aromat, zapach
Aryndarz  – dzierżawca

B
Bałwan – tutaj zaklinacz
Bies – diabeł
Bławaty – kosztowne materiały
Brzytew – kosa

C
Cap – samiec kozy
Cingim – cięgiem, po kolei
Cherubin – anioł wyższego rzędu
Copka - czapka
Cuś - coś
Cymes – coś bardzo dobrego

D
Dosed – doszedł
Dysputy - rozmowy
Dziatecki - dzieciątka
Dziatki – dzieci

F
Feld – feldmarszałek, głównodowodzący

G
Gado / godo - mówi
Gały - oczy
Gazda- gospodarz
Gnida – tut. chciwość, sprzedajność

I
Imperiały  – złote monety

J
Janioł - anioł
Jenteresy – własne sprawy, interesy
Jezus Kryst – Jezis Chrystus
Jucha – krew
K
Kaj  - gdzie
Kaj ś - gdzieś
Kartofle  - ziemniaki
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Kcemy - chcemy
Kiep – człowiek nierozważny
Koguś - kogoś
Kolendujemy – odwiedzamy gospodarzy
Kopy – bardzo dużo
Kostuś - śmierć
Krystus - Chrystus
Krzciny  - chrzciny
Kuternoga – człowiek kulawy

L
Lebiega – człowiek nieporadny w życiu

Ł
Łogiń - ogień
Łogun - ogon
Łon / łony – on / oni
Łotóz – otóż

M
Madrygały – zabawy, anegdoty, żarty

N
Nie blaguje – nie kłamie

P
Padół - miejsce
Pardonu nie dajcie – nie miejcie litości
Pieklić – hałasować, popadać w bałagan
Pocyno - zaczyna
Poratuwanie – udzielić ratunku
Poroze – poroże, rogi
Posed - poszedł
Późni - później
Prawi – mówi, opowiada
Prec - precz
Przybiezeli - przyszli
Przybiezy - przyjdzie
Przysed – przyszedł

R
Rabin – kapłan żydowski
Racej - raczej
Rozkazanie - rozkaz
Rozwar – otworzył szeroko
Rzesa – rzesza, grupa ludzi
Rzyki – rzeki
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S
Septej / septoj – szeptaj, mówić do ucha
Sińdzies - siądziesz
Skocnie – skocznie, żywo, wesoło
Smoli - swędzi
Sopa – szopa, lichy budynek
Szoforz – ktoś rozdający podarunki

T
Trun - tron
Tutej  – tutaj

U
Utrapiuny  – ktoś mający kłopoty

W
Waseci - was
Widzioły  - widziały
Widzis - widzisz
Wstajać - wstawać

Z
Zafrasuwoł – wpędzić w rozpacz
Zatracenie - strata
Zimianie – tut. chłopi, gospodarze


