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Wigilijne potrawy
Wigilia no wszyscy się dumownicy tam pomogali, bo trzeba było te wiecerzu Wigilijnu,
no cy był, co to było tam z cego robić, bo to była wojna w dawnych casach, ale tak się
każdy starał zeby to było dwanaście tych potraw, no to jak my dzieci, no brakuje, to
tego brakuje jeszcze do ty wiecerzy wigilijnyj, gotowało się, no tam mama gotowali,
podobno to się nie, nie mówiło się gotowała jeno gotowali, wszystko się podwojało,
tato chodźcie, mamo chodźcie, wszystko tak cio... ciotko chodźcie, nie było chódź. To
gotowali te wiecerzu Wigilijnu kapustę, groch, no kluski tam robiune takie […] była
kapusta, groch, kluski, mak oddzielnie już się licyło bo tyle by nie nalicył, to jus było
cztery, teroz kaszę taku sypku grycenu, to jus pińć, no kartofle z łupinkum, to sześ
[...]  No poliwka to  siedem, już  siedem, no chleba tam tys kto  mo...  nie  chcioł  z
kartoflemi to jus sie tys licyło, kładło sie, to było łosim, nawet... nawet i sól to było
dziewińć licyło się, ryba dziesińć, no i tam jeszcze łolij  jedenoście… [...]  sos jaki
grzybowy i tam do kapusty się trochy kładło no to dwanaście, to nawet i sól ześmy
licyli i tak wszystko łoddzielne bo by tego nie nalicył, no… No poza tem zasiodali
wszyscy, już jak to wszystko było gotowe no to jeden talerz był taki dlo przybysza
postawiuny. Najsumpirw był pocisz klecucy, wszyscy mówili klecucy pocisz, po tem
pocirzu… ło a jeszcze łopłatek, tyż się licyło, to tam może co tam tego… potem
dzielenie, po tem pocirzu, życzenia skłodelne były i dzielenie się opłatkiem, no jak jus
po tem wszystkiem siodali do stołu no i… do tyj wiecerzy.
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