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Potrawy i wierzenia wigilijne
No to potrawy, to takie najbardziej zwykłe, przeważnie te, ta kapusta, groch, grzyby,
jakieś owoce rozmaite, to, to, to ta… jak to była… strucla taka pieczona… to, to
kupna była w mieście. To różne tam przysmaki, orzechy, to. Było to… Ci młodzi to
mieli zabawę z tym.
Ale jak był postnik, ta wieczerza wigilijna, to nie wolno było położyć łyżki, tylko aż się
skończy. Bo będzie krzyż bolał. A tak, jak się skończyło, położył łyżkę i już. Ale było
coś ciekawe, to ja nie wiem bardzo jak to uzasadnić, bo mówili, że… żeby posłyszeć
mowę zwierząt w Wigilie to trzeba mieć sęk z trumny. I to był taki zwyczaj, że tacy
starzy ludzie to chodzili po cmentarzu i jak grabarz kopał grób, taki dawny jaki, to te,
jak z sosnowego drzewa, to czasem te sęki to były jeszcze żywe, bo to przecież
dawno było drzewo dobre. To, to właśnie mówili, że jak będzie ten sęk to po cichutku
zajść to się dosłyszy co zwierzęta mówią. No i próbowali niektórzy. No mówili, że to
się udaje, ale to ja jeszcze mały byłem wtedy to nie wiem jak to było.
A to było, to drzewka się obwiązywało. To, to już i ja robiłem. Iii, i siekierą się stukało
w drzewko i krzyczało się: „Będziesz rodziła cy nie?” To tam w ogrodzie były dzieci
znowu dalej: „Będe, będę.”  -„No to pamiętaj sobie, bo jak przyjdę na drugi rok to z
tobą załatwie”. To było tak… No ale wtedy nie było oprysków, nie było szkodników, to
jak były owoce jakieś to wszystko było dobre, pachnące. A dzisiaj to co innego.
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