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Wróżby i wierzenia wigilijne
J.O.: [...] no tak to niby mówiły, że te łyżki, jak ktoś to zeby se wsadził za pas to krzyz
nie  bedzie  bolo.  Gospodorz  broł  siekire  […]  jak  jabłunka  kiepsko  rodziła,  to
podchodził pod niu – „Bedzies rodzić cy nie bedzies rodzić, bo cie zetne!”, to tam w ty
– „Bede rodzić”, - „No to cio zostawie”. I tak niby tak było, ze na psysły rok ta jabłunka
rodziła, ze sie przestrasyła ji  [śmiech]. 
Wszystko leciało, te dzieci lecieliśmy do drewutni i drzewo przynieśliśmy - pora nie
pora, pora nie pora i tam sie licyło, późni na płot ile tak zastoł te drunki co były to, to
tys kawaler,  gdowiec,  kawaler,  gdowiec,  kawaler,  gdowiec to tem jak tam kumu
wysło. No poliło sie takie te zapałki, na któru strune sie tam przechyli to z ty struny
ten kawaler przyjdzie. No były jeszcze takie co sie wpirw sodzało do wody  [gałązki
wiśni na św. Andrzeja], co rozwijały gałuski takie, no to jak tam który… i to tak było ze
nie, nie wszystkie rozwiły, to której rozwiło no to jus w tym roku wyjdzie za mąż, ożeni
się. […] Jeszcze były takie, pieściunek yyy tak nad... nad śkle... nad śklunkum tak
trzymały i tak ile razy uderzy, wtak ilo dzieci bedzie miała, takie przeróżne te były, jak
tam kumu tego… 
I. K.: Wychodziły na podwórko i słuchały z której strony pies zaszczekał, to z tej
strony przyjdzie kawaler. Jak było niebo gwieździste to bedo sie dobre... dobrze kury
niesły. I takie jeszcze przeróżne były, załóżmy na, na... brało sie śline na, na palec i z
którą stronę zebrało się to z tej strony kawaler przyjdzie, czy z północy, czy, czy, z
południa… Żeby nie spać było w Boże Narodzenie, bo jak bedzie gospodyni spała to
ji len zarośnie.
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