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Okres Wielkanocy
A na, a jeżeli chodzi o Wielkanoc to pamiętam, że mama robila pisanki z... taki i
kraszanki i… na Wielkanoc dzieci, jak już po śniadaniu to wy, braly kraszanki do
kieszeni i szli... grac w jajka. To nazywala się gra w jajka, to się mówilo wybitki, na
wybitki. I te, i teraz tak... bili się... z tym z dziubakiem, a druga strona nazywala się
dupak,  to  brzydko mówil.  I  kto  pobil  z  dwóch stron,  to  to  jajko zabieral.  Jak już
chlopaki... wy tego wszyskie jajka mieli powybijane, wy, powygrywane, to grali tak
zwane taczanki.  Taczali  z  góry  na dół  jajko  i  kto  pocelowal  to  jajko  na dole,  to
wygrywal, zabieral to jajko. Byli tacy chlopaki, że kope jajek wygrali. To pamiętam na
Wielkanocy. … I też pamiętam również i... werbowo niedziele, czyli wierbu, wierbowa
niediela, czyli  albo inaczej werbujcia, to święcili  wie, łozy. Tam u nas nie robili  z
kwiatów, tak jak tu w lubelskim robio, tyko wycinali łozy z wierzby i te wierzby święcili.
I  później jak przyszli  z cerkwi lub z kościola to tymi wierzbami dzieci i  dziewczh,
dziewczęta i  chlopa bili  się i  mówili  takie słowa: Werba bije,  nie zabije za tyden
Wełykden, czyli wierzba bije, nie zabije za tydzien Wielkanoc. To to tak bili się, albo w
Dołchobrodach to mówili  Werba bije...  but wyliki,  jak werba bu...  a...  zdoro...  but
zdrowy jak werba, a welyki jak woda, a zdrowy jak woda, but wyliki jak werba, a
zdrowy jak woda. To tak w Dołchobrodach ja zapisal, mówili. Takie byly zwyczaje. 
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