
Dźěćaca serbska kwasna rewija

Ideja a teksty wot Wórše Wićazoweje



wosoby:  njewjesta
   nawoženja
   braška
   dwě słónce
   dwě družce
   dwaj swataj
   kucharka
   rěznik
   šewc
   šwalča
   korčmar
   pjekar
   hercy
   kwasni hosćo
   dźěćo
   holca
   hólc 
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1. wobraz: Na widejowej sćěnje su widźeć fota wo katolskim serbskim  
  kwasu, fota pradźěda a prawowki, dźěda a wowki,  
  snano wot maćerje a nana, fota wo braškach ze  
  starych protykow a archiwow.
  ( CD 1, uwertira „Serbski kwas“, Zejler/Kocor – 
  po 25 sek. zawěšk wočinić )

braška:   Witajće ludźo, witajće,
   witajće zbliska a zdaloka.

dźěćo:   Witajće, witajće !

wšitcy:   Witajće, witajće !

braška:   Wěsće, što so stało je ?

dźěćo:   Ně, powědaj !

wšitcy:   Ně, powědaj !

braška:   Naša šula je za serbski kwas dóstała drasty 
   wot serbskeje załožby a našeje gmejny.

   (  Dźěći, kotřiž hižo na jewišću steja, přiwołaja brašce:) 
 
dźěćo:    Hura, hura, kwasne drasty wot serbskeje załožby.

wšitcy:   Hura ! 

dźěćo:   Tež wot našeje gmejny ?

dźěćo:   Hm, tež wot gmejny.
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wšitcy:   Haj, wot gmejny !

dźěćo:    Brawo, brawissimo !

braška:   Tuž was nětko přeprošu na tu kwasnu hosćinu. 
   Ow, mój Božo, njejsym tola hišće 
   wšitkich šulerjow na kwas přeprosył. 
   Zaplacane i, stary črij, 
   hdźe sym tyknył jenož přeprošenske kartki ?

   (  Braška pyta pod kłobukom, w zaku, w črijach, ale   
   njewidźi, zo je sej mału tobołku přityknył.)

dźěćo:    Na, braška, nochcyš pohladać, hač su w twojej   
   tobołce snadź ?

hólc:   Abo sy snadź hižo pjankojty ?

braška:   Na, na, na, ja ći hnydom kadźu !
   Pójće, pójće wjesele, chcemy kwas přihotować   
   porjadnje.

dźěći:    Pójće, pójće !     
   ( CD 2 – po melodiji 
   „Dźěći z rjanej Łužicy“ )

spěw:   Dźensa witamy w šuli wjesele
   wšitkich na kwas, kaž to z wašnjom je.
   Serbski kwas nětko wam tu předstajmy,
   lubje was tu witamy.
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braška:   Hdźe da jenož swataj staj, 
   kotrajž mi pomhać mataj ?

1. swat:   Halo, tu hižo sym.
   Lube, lube holiča a tež lube hólčatka.
   Na tu kwasnu hosćinu tež was ja lubje witam tu.
   ( CD 3, Jan Cyž – melodija ze spěwohry „Pampuch“ – 1: 00 kónc )

   (  Swat wudźěla přeprošenja.)

braška:   A hdźe druhi swat wostanje ?

2. swat:   (  přińdźe jenož w nohajcach na jewišćo)
   Ow, braška, luby wodaj mi.
   Moje črije, moje črije, 
   hišće naš stary šewc šije.

dźěći:   Ow, ow, ow, što to budźe ?    
   ( CD 4, Takle wjerćimy )

wšitcy:   ( zarejuja šewcowu reju ‚Takle wjerćimy‘ ; 
   Po rejce přińdźe holca we wuslěkanej  
   katolskej drasće a pokaza brašce črije. )

holca:   Luby braška, wodaj mi.
   Nimam tež hišće črije swětłuške.

dźěćo:   Ně  ? Wěš ty, što mój dźěd praji ?
   Mój dźěd praji, črije maja so swěćić 
   kaž howno w latarni.  
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dźěćo:    Ow, ow, ow, braška hnydom swarjeć budźe. 
   ( CD 5, Detlef  Kobjela – hudźba z hry „Són wo jědlence“  )

braška:   Na, na, na, što tole rěkać ma ?

holca:   Tuž spěšnje k šewcej poběhnu, 
   hewak tež hišće kwasnu hosćinu skomdźu.
  
   ( hólcy a holcy wotměnjejo přiwołaja)  
   Ja tež ! Ja tež ! Haj, ja tež !    
   ( CD 6, Jan Cyž – melodija z „Pampuch“  )

   (  Na jednej stronje jewišća sedźi hólc, kotryž ma šewči   
   stólc, šewče sedło a črije płata; wšitcy so zestupaja w   
   jednym rynku a dadźa sej po rytmiskej hudźbje črije rjedźić.)

šewc:   Ow, nětko pak sym hotowy na wusmužowu horu.
 
braška:   Trjebam za kwas tež kucharku.
   Zwotkel dóstanu kucharku ?

kucharka:  Tu hižo sym, braška.

wšitcy:   ( spěwaja po melodiji „Ein Vogel wollte …“  )
   Ow luba, luba kucharka, 
   by kwasnu poliwku zwariła ?

kucharka:  Za wulku kwasnu hosćinu
   ja zwarju kwasnu poliwku.
   Fideralala, fideralala, 
   fideralalalala.



7

holca:   A jejka je hižo přinjesła … ( mjeno zasadźić ) 
   wot našeho susoda.    
   (  Holca dźe z košikom jejkow wokoło jewišća. )
   ( CD 7, Jan Cyž – melodija ze spěwohry „Pampuch“  )

wšitcy:   Prima, prima !
   (  Holca rozdźěli mutlički. )

kucharka:  Tuž pomhajće holcy a rozwjerćće jejka z mutličku   
   a tež mloko přidajće.      
   ( CD 8 – Detlef  Kobjela – hudźba z hry „Són wo jědlence“ )
   (  rejka z mutličkami, měšawkami – hólcy rytmus z črijemi  
   kleskaja )

dźěćo:   Za kwasny wobjed trjebamy hišće dobre mjaso.

dźěći:   ( spěwaja po melodiji „Ein Vogel wollte …“  ) 
   Ow luby, luby rězniko, 
   zarězaš za kwas ćelatko ?

rěznik:   Za wulku kwasnu hosćinu
   zarězam tučnu kruwičku.
   Fideralala, fideralala, fideralalalala.

rěznik:   Ćelatko zarězam młoduške,
   zo by njewjesće słodźało wulkotnje.

dźěćo:   Trjebamy tež tykancy.

dźěći:   Tykancy, haj tykancy.

holca:   Haj woprawdźe, nimamy tola hišće tykancy !
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dźěći:   ( spěwaja po melodiji „Ein Vogel wollte …“  ) 
   Ach luby, luby pjekarjo, 
   napječeš słódne pječwo ?

pjekar:   Za našu kwasnu hosćinu
   napjeku tykancy a tortu.
   Fideralala, fideralala, fideralalalala.  
   ( CD 9  /  1: 31 – Wórša Wićazowa – tykancowa reja )

kucharka:  A ja so hišće posydnu za butrobas a wuwjerću
   dobru, dobru ‚bio‘ butru.    
   ( CD 8 – Detlef  Kobjela – hudźba z hry „Són wo jědlence“  )
   ( rejka z wopłokowacymi trjenjemi )

holca:   A štó budźe njewjesta ?

braška:   To budźe wćipna Jěwa z kuskom chlěba.

holca:   Ach, wostań twoje hłuposće.

braška:   Ach, to njeměj za zło mi.
   To bě jenož žorćik wot braški. 
   Ale, daj so překwapić !

hólc:   Na, maš hižo korčmarja ?

dźěći:   Korčmarja, ow haj, korčmarja,
   korčmarja hišće nimaja.

braška:   Ow ně, toho sym cyle zabył.
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braška:   Luby bratře, póńdźemoj a skazamoj, štož trěbne je.
   (    jewišćo so začini – před jewišćom spěw)  
   ( CD 10 – Wórša Wićazowa – spěw „Nam so derje dźe“ )

wšitcy:   Nam so derje, derje, derje dźe,
   kwasnu drastu dźensa předstajimy.
   Kwasny dom tuž wupyšimy, 
   hosći lubje witamy.

< mjezyhudźba >

2. wobraz:  ( zawěšk na jewišću so wočini, na jewišću 
   steji wulki špihel na stejaku)
   ( CD 11, Jan Cyž – melodija ze spěwohry „Pampuch“ )

swat:   Hladajće, štó dźensa, dźensa kwasuje.
   Hladajće, štó dźensa njewjesta je.

šwalča:   ( wokoło šije ma měrjenski pask, w ruce tyzku z  jehličkami,  
   hlada, hač je dołhosć suknjow prawa atd.; 
   hišće raz wšitko pola njewjesty 
   kontroluje a k tomu spěwa )

   To je naša luba Katka, haj
   wona dźens’ je njewjesta.

njewjesta:  ( spěwa před špihelom )
   Ja sym dźensa zbožowna, 
   zbožowna, haj zbožowna,
   zo směm być serbska njewjesta,
   haj, směm być mała njewjesta.
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1. družka:  Luba, luba njewjesta, moja luba přećelka.

1. słónka:  Dźensa budźeš najrjeńša, hladaj raz do špihela.

2. słónka:  Šwalča je tebje wupikała.

šwalča:   Haj, dźensa směš być najrjeńša.

njewjesta:  Na to so dawno wjeselu, 
   zo směm njewjestu hrać tu.
   Hač mi to tamni dźens’ zawidźa ?

1. družka:  Na kwasu je jenož jedna njewjesta.

1. słónka:  Tuž budź’ dźensa wjesoła.

njewjesta:  Ja so ći lubje dźakuju. Stajnje sy luba přećelka. 
   Pójće, zarejujemy sej tróšku.
   ( CD 13  / 1: 32, po melodiji „Wjerću so …“ spěwa njewjesta )

   Ja sym dźensa, ja sym dźensa njewjesta,
   kaž to běše, kaž to běše wowka.
   Dolěwa, doprawa, dolěwa, doprawa,
   maćerka bě tež serbska njewjesta.
   ( dwě štučce hišće rejować, „Wjerću so …“ )

   ( Braška přińdźe na jewišćo.)

nawoženja:  Ow, ty sy krasna njewjesta.

šwalča :   Haj, wona je dźens’ najrjeńša.
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braška:   Nětk wšitcy ćahnu do cyrkwje, 
   hdźež budźe wěrowanje. 
   ( CD 15 – Zwony )
   (  kwasny ćah – špalěr – kwasny ćah – kwasny ćah won –  
   zawěšk ) 

3. wobraz:  (  Wšitcy steja w špalěrje, nawoženja a njewjesta kročitaj   
   doprědka, srjedźa steji blido.)     
   ( CD 16 – poloneza )

nawoženja:  (  Nawoženja a njewjesta rejujetaj a na jewišću tež druhe  
   poriki zarejuja.)
   Pój, naša Katka, pój ty ze mnu,
   wjerć so w rejce zbožowna.
   Pój, naša Katka, pój ty ze mnu,
   kóždy sej će wobhlada.
   Naša Katka wjerći so,
   kaž mutlička, mutlička wokoło.

swat:   Halo, halo, poskajće,
   što póštownik runje wotedał je.
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njewjesta:  Ow, to je karta z Ameriki !

dźěći:   Z Ameriki, z Ameriki !

1. słónka:  Što, z Ameriki ?
   To tola móžno njeje.

nawoženja:  (  hlada tež   )
   Haj, woprawdźe z Ameriki, z Texasa, ze Serbina.

2. słónka:  Ach, Serbinec nam pisaja.

nawoženja:  Ně, luba słónka, nic Serbinec, 
   ale z města Serbina 
   a to je hišće serbsce napisane.

1. słónka:  Njejsu da w Texasu cowboyje ?

2. słónka:  Tu steji, zo su w telewiziji słyšeli, 
   zo w šuli w Chrósćicach     
   šulerjo serbski kwas předstaja 
   a tuž nam ludźo ze Serbina gratuluja.

1. swat:   To su hišće potomnicy našich 
   prapradźědow a praprawowkow,    
   kotřiž su wokoło 1850 z našeje Łužicy wupućowali.
   (   fota na widejowu sćěnu z archiwa)

słónka:   Haj, někotři ewangelscy Serbja su tehdom wokoło   
   1850 z fararjom Kilijanom do Texasa wupućowali.

braška:   Hladajće, što póštownik hišće přinjesł je.
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wšitcy:   Ow, pakćik !

šwalča:   Pakćik, zwotkel tón jenož je ?

2. družka:  Sym wćipna, što w nim je.

słónka:   Tu steji: za nawoženja a njewjestu.

2. družka:  A za cyłu šulu.

nawoženja:  Pakćik je z Awstralskeje.

holca:   Mój Božo, samo z Awstralskeje.

swat:   Awstralskeje ?

1. družka:  Hm, z Awstralskeje.

holca:   To hišće měli njejsmy.

braška:   Šwalča, přinjesł nožicy !

šwalča:   Na, to sym samo ja wćipna, 
   što we nim je.

njewjesta:  To su rjane fota, samo kwasne fota.   
   ( CD 17, Jan Cyž – mjelčo melodija ze spěwohry „Pampuch“ )

nawoženja:  A tu je tež hišće list.
   Ale w jendźelskej rěči.
   (   Jedyn čita jendźelsce, tamny serbsce přełoži. )
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słónka:   Pój, Pětrje, ty zamóžeš najlěpje přełožić.

   Lube serbske dźěći
   w Chrósćicach (  Ralbicach, Radworju, Pančicach, 
   Worklecach, Kulowje, Budyšinje,Slepom, Wojerecach)  !
   Smy w interneće čitali, 
   zo so swjeći serbski kwas.
   Wjeselimy so z wami
   a přejemy wam hišće wjele, wjele lět,
   zo móžeće serbsce rěčeć,
   spěwać a swjećić.

   Pomhaj Bóh a božemje,
   snano so jónu widźimy.

braška:   Mała družka wam nětko něšto přednjese …
  
   Nětko pak so wšitcy nastupće 
   a tež njewjesće a nawoženi zbožo wupřejće. 
   (  Kóždy přinjese mały dar, dary so na blido kładu, při tym  
   hraje hudźba.)
   ( CD 18, Jan Cyž – melodija ze spěwohry „Pampuch“ )

braška:   Štóž rady, rady rejuje,
   njech z nami Katyržinku zarejuje.
   Wšak nalěwo a naprawo
   je hišće w žurli městna dosć.

reja:   Katyržinka, …     
   ( CD 19, Katyržinka, 2:06 )

njewjesta:  Hdyž rjany dźeń so minył je … 



nawoženja:  … a wón bě wulkotny,

braška:   prajmy sej wšitcy božemje a na zasowidźenje.

wšitcy:   Prajmy sej wšitcy božemje a na zasowidźenje.

   (  Wšitcy so zestupaja za kwasne foto.)

šwalča:   A hdźe fotograf  wostanje ?

fotograf:  Nastupće so !

(   Hišće raz so po jewišću kroči kaž na kwasu, 
braška prědku a wšitcy za nim.)

kwasny ćah ( CD 20, Poloneza – 2x )
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