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Czarownica zepsuła mleko
Czarownice to znowuż to było to.  U nas było tam też,  w domu nawet też byłam
jeszcze mała ale pamiętam to, krowy się krwiom doiły po prostu. Poszły do, bo takie
były co odczyniały od tego też. To mówi porobił tam porobił, ja to jeszcze byłam mało
to  tam  oj  nie  ja  tylko  żeby  nic  nie  dała  żeby  nic  nie  dój  nie  tego  wyniść  to,  i
przyjechały tam o z tego i mówiu. My żeby nich nie wziół, nie pożyczyć ani co nic nie
dać. Bo tego, a jak weźnie to, nie nie pomoże, tak się tam pilnowało, my same te
dwoje nas było, brat mój trzy lata młod, starszy był i razem śmy tam ganiali nos żeby
choć kto nie przyszedł. No ale gdzieś kto kogo męczy to mówią że musi wziąść. No i
nic nie pomogło. Mówią że musiał gdzieś wkraść się czy w nocy czy w kiedyś, że coś
wziąć z podwórza. No ale to też było to no mleka nie zjadł. Nawet ja sama jak byłam
u brata to już sama się przekonałam to już miałam, miałam dziesięć lat yyy trzynaście
lat miałam. Bratowa chorowała to było trzy krów, ja doiłam te krowy i wszystko, no ale
mleka prosto od krowy nie zagotowałam. Po prostu tylko wstawił  na ogień i  się
zwarzyło.  To świnia była to  wszystko co wydoiła  to  świni  wszystko wylewała.  A
jeszcze taka była zdrowsza ta bratowa to znaczy miała ser robić, zrobię sera to tego.
Zginił w dziżecce cały ten, no i to było rzeczywiście bo sąsiadka zaroz to nie ja byłam,
bo umiała  takie  coś robić  to  ludzie  się  dużo skarżyły,  to  un tak  chodził  po tych
chłopach tam do chłopa kiedyś poszedł na Wierzkowine i mówi że i tego, to się u niej
zepsuło znowuż to mówiła że jej znowuż robieł coś ten, że łon z tym mlekiem. I na ty
kuźni mówi i łona nie będzie jeść, jak wy nie bedzieta jeść to i łona nie będzie. I tak
było, że ona nie jadła i my nie jedli.
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