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Miejsce i czas wydarzeń Dańce, dwudziestolecie międzywojenne
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Wesele ukraińskie (dzień drugi) 
Na drugi dzień jechali do, na wesele do pana mlodego. Panna mloda byl zwyczaj, że
chowala sie w komorze, albo du, u sąsiada musiał pan młody jo szukać. Jechali tyko
mlodzi na wesele do pana mlodego. Tyko mlodzi jechali z drużkiem, a z, rodzice
panny mlodej, dziadkowie si, stryjkowie i wujkowie zostawali w domu. I… tam jak oni
zajechali, to również rodzice pana młodego witali pare młodych na progu chlebem i
solą i prosili ich do mieszkania. Później za nimi jechali star, starsi goście weselni,
rodzice panny mlodej, dziadkowie i  inni starsze osoby jechali,  to byla tak zwana
peryzdwa, ona jak zajechala tam, peryzdwe też rodzice pana młodego witali na progu
i z,  prosili  do chaty.  Peryzdwa śpiewala peryzdwiane pieśni.  I  tam była gościna,
potem byly  tańce,  tańczyli  u  pana mlodego.  I  byl  taki  zwyczaj,  że panna młoda
tańczyła tylko z panem młodym, ale  kawalerami, z innymi.  No i byl ten, tak samo ten
yy perypij, czyli dzielenie korowaja, a na końcu mm, byla pożegnalna wieczera, czyli
po polsku wieczerza,  teraz mówi sie kolacja.  Tam śpiewali  też takie obrzędowe
pieśni, bardzo smutne, pożegnalne. I to na tym sie kończylo wesele. A na niedziele
jak panna mloda wyszla za ny, ny, synowe, newistke do pana młodego, to młodzi w
niedziele  jechali  w  gościne  do  panny  mlodej,  to  nazywala  sie  poprawiny,  czyli
poprawiny. 
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