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Płaksiwa Góra
[...] między tamtą wsią Andrzejówka i Bukowa jest taka, taka góra tutaj z boku. To się
nazywa Płaksiwa Góra, od dawna. [...] Płaksiwa, płacząca góra, płaksiwa tak mówiły,
płaksiwo góra. [...] To jest takie coś takiego że tam płakały dzieci. […] I tam zaraz
niedaleko jest tak tutej na początku jest figura świętego Antoniego. Że ta figura taka
była postawiona specjalnie, że żeby ta, że to coś tam miała bronić, żeby tam nie
postraszyło,  że tam nie tego. Czasem się zjawiał...  widziany był  taki  człowiek w
cylindrze nie, ubrany na czarno. I to ludzie się bali chodzić. [...] Płaksiwa Góra, tam
zawsze  mówią  że  tam  straszyło.  Tata  mój  mówił  że  on  jechał  rowerem,  mówi
normalnie nic nie było, jechał mówi z górki, normalnie jakby mu coś wsadziło. Wtem
wykoziołkował się, wy tego i mówi popatrzył, niczego nie było i nic mu w szprychach
nie zrobiło się niczego. Mówi że, że takie się właśnie rzecz sprawiały.  […] Jechał
ktoś tam koniem, bo jak to dawno jeździli do młyna, nie tam u nas do Frampola na
takie nazywał się młyn, na budy na budy jeździły. I jak tam dłużej było i wracał z tego
młyna, i akurat dwunasta godzina, słońce mówi takie, mówi ten księżyc świecił pod tę
górę wszystko było mówi. A konie mówi stanęły... i się po prostu nie ruszyły, stały w
miejscu. I i a tu mówią włosy na głowie pojerzyły no bo tu straszy nie naprzeciwko
tego. […] Przez wędzidła patrzył, te te co ma koń zakładane te wędzidła, tam takie su
kółka i przez te wędzidła patrzył... do ty baby mówi: „Ty – mówi - tu siedzi dwoje
dzieci”. Że tak mówiły że, że: „Co wy chceta?” […] Tam było dużo dzieci [...] urodziło
się nie, gdzieś tam było zakopywane, czy tam jakoś i te dzieci były nie chrzczone... te
dzieci chrztu chciały. Baba mówiła że, jak mówi żeś Jan, jak żeś pan, jak dziewczyna
nie chłopak, jak żeś pan to niech ci będzie Jan. A jak żeś panna to niech ci będzie
Anna. I to późni miało się to wszystko zniknąć...
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