Opis obrzędu dziadów w cmentarnej kaplicy
Jest noc. Ciemność spowiła świat, gdzieniegdzie widać tylko błyskające oczy tajemniczych
stworzeń. W niewielkiej kaplicy mieszczącej się tuż obok cmentarza zgromadzili się mieszkańcy
pobliskiej wioski, którzy udali się tam pod przewodnictwem guślarza, by dopełnić obrzędu
dziadów.
Drzwi świętego przybytku zostały zamknięte, okna zasłonięto całunami, a wszystkie światła
zgaszono. Chór zaczyna od słów: Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, / Co to będzie, co to
będzie?. Zebrani czują więc strach, boją się, mają wszak świadomość, że wkrótce pojawią się
tajemnicze widziadła.
Wkrótce rozpoczyna się właściwy obrzęd. Guślarz prosi o garść kądzieli, rozpala ją i
przywołuje dusze lekkie. Szybko ukazują się dwa aniołki – Józio i Rózia. Po krótkiej rozmowie i
otrzymaniu dwóch ziarenek gorczycy (Kto nie doznał goryczy ni razu,/ Ten nie dozna słodyczy
w niebie) opuszczają świątynie, słysząc wykrzyczane przez mężczyznę a kysz! a kysz!
Następnie guślarz przystępuje do wywoływania dusz ciężkich (było to ok. północy), do czego
potrzebuje wiadra wódki. Niespodziewanie zjawa pojawia się za oknem. Ta przerażająca
istota, której gęba wydzielała dym i ziała piekielnymi płomieniami, ukazała się w towarzystwie
nocnych ptaków. Stworzenia nie odstępowały jej i wyraźnie zabroniły uraczenia jej odrobiną
wody, której tak bardzo pragnęła. Był to dawny pan wioski – postać nieludzka, patrząca na
innych wręcz z pogardą, za co skazana została na okrutne męki (Bo kto nie był ni razu
człowiekiem,/ Temu człowiek nic nie pomoże). Po odejściu widma guślarz sięgnął po wieniec
wonnego ziela. Za jego pośrednictwem przyzwał duszę pośrednią – urodziwą pasterkę Zosię.
W pewnym momencie kilku mężczyzn próbowało ściągnąć zjawę na ziemię (to była jej prośba
do zgromadzonych, gdyż: Kto nie dotknął ziemi ni razu,Ten nigdy nie może być w niebie), lecz
nie udało im się to. Wtedy guślarz przepowiedział jej, że jeszcze przez 2 lata będzie błąkać się
zawieszona między światem doczesnym a niebem.
Gdy przywołane duchy opuściły kaplicę, guślarz nakazał otworzyć wrota. W tym momencie jego
oczom ukazało się dziwne zjawisko – obok jednej z wieśniaczek, która usiadła na grobie,
pojawiło się tajemnicze widmo z pąsową wstęgą ciągnącą się od klatki piersiowej do nóg.
Wszyscy byli wyraźnie skonsternowani tym faktem, a kobietę wyprowadzono na zewnątrz.
Jakież było zdziwienie, gdy zjawa podążyła za nią.
Obrzęd odbywa się według ściśle opracowanego schematu. Kolejne czynności następują w
odpowiednim porządku, a niezwykle ważną rolę pełnią przedmioty umożliwiające przyzwanie
duchów oraz oferowany im pokarm. Olbrzymie znaczenie mają także symbole religijne – dzięki
nim udaje się kontrolować zjawy, chronić się przed ich negatywnym wpływem. Przewodnikiem
obrzędów jest, rzecz jasna, guślarz, lecz ważną funkcję sprawuje także powtarzający jego
słowa chór, który buduje nastrój i akcentuje najważniejsze treści przekazywane przez
zwierzchnika uczestników rytuału (także komendy wydawane duchom).

