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Czarownica zbierała zioła na miedzach i zabierała krowie mleko
[…] była czarownica, nawet u mojej mamy mleko zabierała. Przyszła do nas: „Czym
ty przecadzasz mleko?” A to mama miała takie lniane, te, a o to… - „Wiesz ja to mam
takie tetre, bo mi paniusia kupiła tetre i ja przez te tetre przecadzam”. […] poszła ona
do domu, mama na południe idzie krowe doić a krowa wymie rozniesione, spuchnięte
i, i tego, ona wiedziała: „Kiedy ci się krowa cieli?” To.. na przykład w tym miesiącu, to
mama mówi: „Za dwa miesiące”. - „Łoj to ci na długo zostawia i takie gorzkie mleko,
śmietana  gorzka”.  Skąd  ona  wiedziała,  że  śmietany,  faktycznie  miała  gorzką
śmietanę i  ona wszystko wiedziała, ale jak wyganiało się krowę pierwszy raz na
wiosnę to mama święciła krowę, a ona szła i krowa, co te ziemię tak kopytem weźmie
wygrzebie, to ona zbierała te kopyta tej ziemi, a latała w Wigilię Bożego Ciała po
omieckach i jakieś zioła zbierała, latała i jakieś zioła zbierała i zabierała, później
mama jej powiedziała w oczy: „Czyś ty – no do mojej cioci – czyś ty kobito głupia”. -
„Jak ja jej krowę bym wydoiła i przecież gdzie ja bym poszła, na co krowę doić”. A
ona doiła, krowa mało mleka dawała, moja mama później ją skleła i przestała.
[…] jeszcze ile razy tatuś mówi: „Zobacz już czarownica lata po miedzach i zioła
zbiera”. No i na naszych miedzach była. […] Trzecia godzina, druga w nocy ona
krowy doi, i jest tu, i raz wracała mama z tatą godzina gdzieś przed drugą w nocy, a
ona: „Stój,  stój!”  -  Krzyczała na krowę, krowę doi w nocy, no gdzież to… I ta jej
synowa mówi: „To ty moje krowę doisz, ja mam małe dzieci a ty moje krowę doisz?”
Synowa też ją ochrzaniała.
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