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Sto kukiełek z pieluchy
Hanna Dziadosz:  Druga sprawa, jeżeli  dziecko płacze i  tak samo nie pomagają
zamowy, może być taka sytuacja, że zostanie podrzucona kukiełka […] Do domu, na
ogródek, gdzieś na tą posesje gdzie jest małe dziecko[…]. I starsze ludzie tak mówią
rzuć kukiełke, zabawke. 
Marian Dziadosz:  Jakąś zabawke tego dziecka podrzucam […]  i  nawet  się  nie
oglądam […] To jest księżyc musi być […] w nocy. 
H.D: Ona [sąsiadka] jak nasze dziecko płacze i płacze i tutej już tak nie pomaga i ona
mówi, tak weź pieluchę i zrób […] sto kukiełek […] Weźmiesz, będziesz darła i robiła
takie kukiełki i narób sto tych kukiełek, zawiąż te wszystkie kukiełki i idźta oboje […]
Bo ja wiem kto ma takie dziecko, bo ja o tym mogę wiedzieć, bo z sąsiedniej wsi nikt
do mnie nie przyjedzie…[…] Nie rzuci mi tego… 
M.D: Tylko ten co wie nie. […] na rozstaje dróg się szło i te kukiełki się rzuca, ale nie
wolno się już obejrzeć. […]nie oglądać się nie. 
H.D: Oboje byliśmy i oboje robiliśmy te kukiełki…[...] I idzie się po prostu i mówi, żeby
o na lasy, na góry […] Żeby to wszystko przeszło, żeby moje dziecko było zdrowe i
niech przejdzie ta jej choroba na lasy, na góry i tyle i iść żeby ktoś… 
M.D: […] no i rzuca się, przeżegnaliśmy się i do domu […] śmy biegiem lecieli, bo to
jeszcze jest jedna sprawa, żeby nikt nas zobaczył. 
H.D: I przeszło.[…] Jak ręką odjął… 
M.D: I dziecko przestało płakać.[…] I później za jakiś czas nie… […] U nas ta ścieżka
jest, z góreczek, chałupa, ścieżka tam, [...] już prababka starsza kobita szła, tamta
płakała, to jest od nas sto metry pięćdziesiąt […] No koło stu niech będzie i  ona
zawsze do swojej chałupy szła i cholera przyszła i do nas rzuciła, bośmy znaleźli taką
laleczkę,  tu może na wiosnę jakśmy sprzątali.  […] Przecież mamy dzieci,  takiej
zabawki u nas nie było, a to już ona przez zimę przeleżała […] taka no jak kukiełka
[…] podrzuciła nam.
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