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Na spalanie róży robiło się dziewięć gałeczek z lnu
[…] robiło się dziewińć gałeczek takich ze lnu, jak lon wkeidyś był taki ładny i ze lnu, a
jak nie było lnu to i z waty można było robić, ale więcy ze lnu, było dziewić gałeczek
po trzy, tak na talerzu się położyło, to mnie to Piotrusiowo ta, ty to nie pamiętasz i nie
wiesz, tego Stacha Michałowego ton stryjo, co un na Abramowie żonaci byli,  ale
późni o tutaj su w Marksuszowie i pumogało. [...] nie daj Boże jak mnie ząby bolały,
posłam do Pietrusiowy i mówie, żeby mi spaliły róże no i spalili mi, przyszłam do
dumu, tak jak rąku odjun widzisz, coś uno było. […] Trza było czerwunu chusteczke
na głowe zarzucić o tu, a takich gałeczków się zrobiło dziewić po trzy i na talerzu się
położyło, a jak kto nie mioł i nie dał talerza, to i na stole się położyło, zapaliło się
zapołke, a jak ni, to swiczke taku mału, bo zapałka, to raz dwa ci zgasła trzy spaliła,
wzionaś podpaliłaś, bzyknono ci do góry i ło tak było, trzy razy wzionaś, bo po trzy
było, no i jo samo spalałam, Grześkowo przychodzili, Stefanowa matka do mnie, też
mieli zapalenie, to nieraz na twarzy coś takie różyca, czerwono twarz taka sie zrobiła
i też mówili, że to trza spolić, ale kto umiał, to spolił, a kto nie chciał, bojoł się to nie
chciał, bo godo, boi się żeby nie sparzyć, a to gdzie tom sparzyć, pod to chusteczka
czerwunu, była salinówke się na głowe zarzuciło,  to to już i  jo robiłom. [...]  jo to
przeżegnałam się aby i nic, nic tam nie mówiłam, bo jo nie słyszłam, żeby Pietrowo
co tam mówili, tylko nie bój się nie bój się nie sparze cie, bo człowiek tak się łodchyloł
bo to bojoł się.
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