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Duch dziedzica
Mówili że, że pokazuje się że przychodzi jakiś tam umarły, że ktoś tam jego widział.
No, a kiedyś tu mieszkała taka u nas pani Snowalska to opowiadała tak, ona też była
tam zza Buga, że był u nich dwór i  zmarł  dziedzic, z tego dworu. I  tak strasznie
straszyło coś tam w tym że z tego, z tego pałacu wszyscy się wynieśli, bo co nocy
coś tam straszyło. Więc jakiś żołnierz przyszedł na urlop z wojska, mówił że pójdzie,
też uciekł. Ale była taka niania co pilnowała dzieci tym, w tym dworze, taka starsza
już była  kobieta  i  mówi  że ona pójdzie  i  przenocuje tam,  i  musi  się  tego ducha
zapytać czego on przychodzi. No i mówi ta niania poszła tam, światło się, lampę
zaświecili  w tym pokoju. Ta niania leży na łóżku i o ty zawsze godzinie ten duch
przychodzi. Przyszedł ten duch, ta niania mówi, już ona była starsza mówi: „Leżę na
tym łóżku, trzymam różaniec i krzyżyk koło siebie, wszystko żeby już ten zły...”a
jeszcze  mówili  żeby  święcono  kredo  tam o  się  obrysować  dookoła  to  zły  duch
niedojdzie. Nie dostąpi. A ten duch stanął w drzwiach i stoi. A ona mówi że, pyta: „Co
duch, co dusza żąda?”A on odpowiada do niej: „Zbawienia” - „A jakiego zbawienia?”A
on mówi tak, że jak on żył, to rzekomo miał być ten dziedzic, jak on żył, a kiedyś
ludzie to się kłaniali im i mówili niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Że całe
życie chłopi do niego kłaniali się czapki zdejmowali i mówili niech będzie pochwalony,
a on nikomu nie odpowiedział. I chciał żeby ktoś. A ta mówi niania leży na łóżku i
mówi, powiedziała: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” A on mówi: „Na wielki
wieków amen. Już żeś mnie wybawiła” I znikł, i mówi już od tej pory nie przychodził
duch nigdy. Już wybawiła niania tego, ten pałac od strachów, od duchów.
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